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3a SESSÃO LEGISLA T/VA ORDINÁRIA DA 14a LEGISLATURA 

Matéria extraída do "Diário do Legislativo" 
( 1 o a 30 de setembro de 2001) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1° DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 275" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/8/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
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Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Agostinho Silveira, 2•- Secretário "ad hoc", procede á leitura 

da ata da reunião anterior, que ê aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS ·---
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, informando, 

com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 739/99, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais e á 
Procuradoria-Geral do Estado. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 739/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.600/2001, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n°1.600/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.510/2001, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais e á 
Procuradoria-Geral do Estado. ( -Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.51 0/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.415/2001, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.415/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.639/2001, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1 . 639/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.278/2000, que o 
assunto foi encaminhado á Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.278/2000.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, infomnando, 
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com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 773/99, que o 
assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 773/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, informando, 
em atenção ao Oficio n• 176/2001/DLE, que o assunto foi encaminhado à 
Secretaria de Governo e Assuntos Municipais e à Procuradoria-Geral do 
Estado. ( -Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.407/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, informando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 1.623/2001, que o 
assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.623/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, informando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 676/99, que o 
assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 676/99.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, .informando, 
com o objetivo de subsidiar o exame do Projeto de Lei n• 324/99, que o 
assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 324/99.) 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, informando, em atenção ao Requerimento n• 2.377/2001, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira (construção de imóvel contíguo ao fórum 
da Comarca de Botelhos, para funcionamento de diversos órgãos), que essa 
Secretaria não dispõe de recursos para atender o pedido. 

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, argumentando, 
em atenção ao Requerimento n• 2.384/2001, da Comissão de Educação 
(reavaliação da exigência de escolaridade mínima para se concorrer aos 
cargos de Auxiliar de Educação, Auxiliar de Secretaria e Técnico da 
Educação), que os referidos cargos são técnicos, razão pela qual não se 
pode prescindir da citada exigência. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstrativos contábeis das administrações direta e indireta e dos fundos 
estaduais referentes ao mês de julho de 2001. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. João Cãndido Brilhante Neto, Chefe do Gabinete do Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento, comunicando, em atenção ao Requerimento 
n• 2.441/2001, da Comissão de Política Agropecuária (securitização das 
dividas dos cafeicultores), que o assunto foi submetido à apreciação da 
Secretaria de Política Agrícola desse Ministério. 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, comunicando, em atenção ao 
Requerimento n• 2.442/2001, da Comissão de Polltica Agropecuária, que o 
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pedido foi encaminhado ao Diretor da Área de Operações I. 

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco 
Central do Brasil, em atenção ao Requerimento n• 1.806/2000, da Comissão 
de Política Agropecuária, prestando informações a respeito dos prazos 
estipulados para pagamento de operações de crédito rural. 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo, prestando informações a respeito da liberação 
de recursos provenientes de convénio com a Prefeitura Municipal de 
Bonfinópolis de Minas.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Otilia Lopes Boson, desta Capital, agradecendo o voto de 
pesar consignado nos anais desta Casa pelo falecimento de seu marido, Sr. 
Gerson de Britto Mello Boson, atendendo ao Requerimento n• 2.392/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a ç0nceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1. 724/2001 

Declara de utilidade pública a Casa de Caridade Santo Antônio, com sede 
no Município de Virgínia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade Santo 

Antônio, com sede no Município de Virgínia. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A Casa de Caridade Santo Antônio foi regularmente instituída 

em dezembro de 1959, no Município de Virgínia, estando seus atos 
constitutivos registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da Comarca de ltanhandu. 

Entre os objetivos estatutários da Casa de Caridade Santo Antônio, 
destaca-se a prestação de assistência médico-hospitalar às pessoas 
carentes e aos indigentes e a todos os que dela necessitarem, sem distinção, 
disposição estatutária consignada no art. 3° do Estatuto, a qual vem sendo 
cumprida rigidamente. 

Preenchidos os requisitos para declarar a referida entidade como de 
utilidade pública, conto com o apoio de meus colegas à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.725/2001 

5 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Francisco Sá, com sede nesse município. 

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

dos Excepcionais -APAE de Francisco Sá, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: A APAE de Francisco Sá, fundada em 1999, promove 

medidas de âmbito municipal visando a assegurar o ajustamento e o bem-
estar dos excepcionais, procurando, também, orientar e auxiliar os pais e os 
amigos no relacionamento com eles. De maneira geral, coordena e executa, 
na sua área de atuação, os objetivos, programas e a política da Federação 
dasAPAEs. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa, para que 
ela seja declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.726/2001 
Declara de utilidade pública o Instituto Metodista de Carlos Prates -

IMECAP -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Instituto Metodista de Carlos 

Prates- IMECAP -, 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, 24 de agosto de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: O Instituto Metodista de Carlos Prates tem por finalidade 

propiciar aos seus alunos e às pessoas por ele atendidas preparo intelectual, 
físico, social e espiritual sob a influência cristã, por meio de ensino e 
desenvolvimento de programas sociais e educacionais. 

A entidade tem princípios que lhe dão caráter de utilidade pública; portanto 
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.509/2001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado apelo 

aos Secretários de Administração e da Educação com vistas a que não se 
efetive a convocação dos servidores que menciona para voltarem ao serviço. 
(-A Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.510/2001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Irmã Leda Maria Muniz Gomes, 
Diretora do Colégio São Pascoal, pelo transcurso dos 60 anos de fundação 
desse estabelecimento de ensino.(- A Comissão de Educação.) 

N° 2.511/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando que esta Casa 
apresente manifestação de repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
impetrada pelo Sr. Geraldo Brindeiro, atendendo a representação do Ministro 
da Educação, para suspender os arts. 81 e 82 do ADCT da Constituição 
Federal, os quais criaram a UEMG e a UNIMONTES. (- A Comissão de 
Educação.) 

N° 2.512/2001, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado com vistas a que seja revista a classificação de 
Diretores de escolas estaduais portadores de diplomas de curso de 
licenciatura plema ou equivalente.(- A Comissão de Educação.) 

N° 2.513/2001, do Deputado Pinduca Ferreira, solicitando seja enviada 
manifestação de aplauso ao Prefeito Municipal de Betim, à Presidente e á 
Diretora Executiva da Associação da Proteção à Maternidade, Infância e 
Velhice, pelo sucesso da Feira da Paz de Betim. (-A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.514/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que envie a esta 
Casa o termo de entendimento firmado entre a Secretaria e o Sindicato de 
Indústria da Construção Pesada. 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da 
Assembléia com vistas à realização de ciclos de debates sobre a gestão das 
águas no Município de Montes Claros. 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da Assembléia com vistas á criação da Frente Parlamentar de 
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. (-Distribuídos á Mesa 
da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva e da Comissão Especial da Lei Robin Hood. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 
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Educação e dos Deputados lvair Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva e Glycon 
Terra Pinto. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia 

iniciar minha fala, sem fazer referência ainda que suscinta, ao momento de 
apreensão por que passa todo brasileiro, pela situação vivida, há várias 
horas, pelo empresário e apresentador de televisão Silvio Santos. Não 
havendo nada de concreto que possamos fazer para diminuir esse 
sofrimento, resta-nos, junto a todos os brasileiros que acompanham esse 
drama com pavor, torcer e rezar para que Deus proteja Sílvio Santos e seu 
algoz, a fim de que tenhamos o final mais satisfatório que se possa desejar. 
Junto, portanto, minhas palavras e minha oração às de todos os que 
acompanham o desenrolar desses fatos que paralisaram o Brasil, ao longo 
da manhã e desse início de tarde. Aguardamos o melhor desfecho possível e 
que Deus os proteja! 

Volto, agora, a assuntos especfficos da política de nosso Estado. Não 
poderia deixar de saudar toda a população de Contagem, que hoje completa 
90 anos d.e emancipação política. 

Felizmente, neste momento, Contagem tem o privilégio de ter, em sua 
direção, a presença firme e serena, mas decidida e competente, do Prefeito 
Ademir Lucas, que resgatou a dignidade de um povo humilhado e destruído 
por alguns anos de má administração pública, sob o comando do atual Vice-
Governador Newton Cardoso e do seu sucessor Paulo Mattos. T odes, até 
mesmo os seus adversários, reconhecem que, na história de Contagem, 
nenhum homem público fez mais pelo seu povo e por sua cidade do que o 
Prefeito Ademir Lucas. Como Prefeito, como Deputado Estadual, como 
Deputado Federal, como Secretário de Estado, enfim, em todas as funções 
da sua honrada trajetória política, esse Prefeito foi quem mais serviços 
prestou ao povo e à cidade de Contagem. Foi um privilégio, neste momento 
em que acompanho mais uma vez a sua trajetória, estar presente na 
inauguração do Centro de Convivência Governador Mário Covas. Pude 
compartilhar da alegria da população de Contagem com mais essa 
inauguração, pois, neste mês, houve muitas inaugurações nessa cidade. Foi 
inaugurado um centro de saúde e um centro de consultas especializadas. 
Nem Belo Horizonte tem um centro desse, com unidades móveis de 
odontologia, de centros de saúde e de escolas. Pude compartilhar dessa 
alegria pela ação benfazeja do seu Prefeito, da sua esposa, Vanessa de 
Oliveira Dias, e de toda a sua equipe. Registro a participação de todos os 
Vereadores de Contagem, que se uniram ao Prefeito Ademir Lucas, em a 
demonstração e maturidade, de desprendimento, de esplrito público, 
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independente de partido político, para assegurar os interesse do povo de 
Contagem. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Acompanhei o seu 
discurso justo e merecido. Somo-me a V. Exa. no reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido pelo Prefeito Ademir Lucas. Tenho ido a Contagem e 
pude estar com o Prefeito. Como V. Exa .. constatei que essa cidade respira 
outros ares, da expectativa, da esperança e do resultado dos trabalhos. 
Principalmente o povo mais carente tem sentido isso, graças à sensibilidade 
do Prefeito e da sua equipe de Governo. O povo de Contagem voltou a 
acreditar que a administração pública pode ser séria, como a do Prefeito 
Ademir Lucas. Posso dar um testemunho a favor do seu trabalho. Parabéns. 

O Deputado Amilcar Martins• - Muito obrigado. Passo ao terceiro assunto 
que me trouxe a esta tribuna. Nos últimos dias. temos sido questionados 
sobre o trabalho dos Deputados. O que podemos fazer para ajudá-los a 
enfrentar os graves problemas do povo? Todos sabemos das limitações 
constitucionais que impedem que os Deputados desta Casa __ tenham a 
iniciativa de elaborar projetos de lei que tanto alcance social teriam. Esses 
impedimP.ntos dão como prerrogativa exclusiva do Poder Executivo elaborar 
projetos de lei que envolvam despesas que comprometam os recursos do 
Estado. Não obstante, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de dizer e 
falo com prazer sobre uma atitude suprapartidária. 

Sou testemunha - e tenho acompanhado o trabalho de Deputados de todos 
os partidos políticos que têm representação nesta Casa - de sua 
preocupação, de seu esforço para fazer proposições de lei, de propor idéias. 
debates e iniciativas que favoreçam os interesses da população de Minas, 
sobretudo os dos mais pobres. 

Estou feliz neste momento, quando um projeto de minha iniciativa. simples, 
como convém, mas de enorme alcance social, está pronto para ser votado, 
talvez ainda hoje, em 2° turno. Prevê a obrigatoriedade por parte da SEF, de 
devolução a todos os contribuintes multados pelo DETRAN que recorreram à 
JARI e tiveram seus recursos deferidos em. no máximo. 30 dias. Não o 
fazendo o Governo do Estado fica obrigado a pagar multa de 2%, mais juros 
e correção monetária. 

A razão desse projeto é que, desde janeiro de 1999, o Governador Itamar 
Franco não pagou única devolução de multa. Nem uma, meus amigos que 
me ouvem e que me vêem pela TV Assembléia. Foram mais de 40 mil 
recursos deferidos pela JARI, junta administrativa encarregada de julgar. É 
com satisfação que vejo que esta Casa aprovou ontem. na Comissão de 
Fiscalização Orçamentária. substitutivo ao meu projeto, o qual atende 
perfeitamente ao seu espírito, para que possamos votá-lo. Esse projeto vai 
favorecer de maneira muito direta os contribuintes e motoristas de Minas 
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Gerais. 

Como se não bastasse isso, cobram-nos ainda a função fiscalizadora. Deus 
é testemunha e os anais desta Casa também, de que outra coisa não temos 
feito ao longo desses quase 3 anos, a preocupação de exercenmos com 
isenção, mas com rigor, o papel fiscalizador que a Constituição nos 
determina. Posso dizer isso porque, desta tribuna, foram dezenas de vezes 
que aqui estive para denunciar desmandos, equivocos, para fazer 
questionamentos referentes à administração pública do nosso Estado, às 
vezes de alguns municipios, mas sobretudo para fiscalizar o Poder Executivo 
do Governador Itamar Franco. Só de requerimentos que formulei a esta Mesa 
Diretora ao longo do meu mandato foram mais de 28, que estão aqui listados, 
todos numerados e publicados. Foram requerimentos de informações sobre 
atos administrativos que precisam de esclarecimentos. Quase nenhum foi 
efetivamente respondido. E não fiquei nisso. Tive a iniciativa de me dirigir ao 
Ministério Público do Estado. Tenho mais de 15 interpelações registradas no 
Ministério Público. Volto a afinmar: mais de 15 vezes dirigi-me ao Ministério 
Público do Estado, aos Promotores, para solicitar que investigassem este ou 
aquele problema na administração do Estado. 

Em algumas dessas manifestações, obtive sucesso. Conseguimos, por 
exemplo, a condenação de atos de improbidade administrativa no DER-MG. 
Sou testemunha de que Deputados da Situação e da Oposição estão firmes e 
seguros no cumprimento da sua função fiscalizadora. E continuo nesse 
cumprimento. Pergunto, agora: onde está o Governador Itamar Franco? 

Tive notícia dele, ontem, no Piauí, onde foi condecorado recebendo faixa 
que era imitação da faixa presidencial. Vimos, hoje, a sua foto nos jornais de 
Minas Gerais. Por aqui, não estava. Antes de Piauí, foi Brasília; antes de 
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e assim por diante. E 
temos cumprido a nossa função como Deputados da Oposição. 

O Governador, nos últimos tempos, tem renunciado a muitas coisas. 
Desistiu de ser candidato a Presidente do PMDB, desistiu de tirar licença de 
43 dias para tratamento de saúde, porque não havia necessidade. Mantendo 
a sua coerência, desistiu, efetivamente, para desespero dos mineiros, de 
governar Minas Gerais. Essa é a desistência que questionamos. 

Governador Itamar Franco, ainda há tempo para, pelo menos, num gesto 
simbólico, V. Exa. exercer, em alguns momentos, por um dia que seja, o seu 
mandato de Governador. Por enquanto, a imagem que fica é a da sua 
desistência e renúncia ao mandato que o povo lhe deu. 

Tenmino a minha fala fazendo referência a um ofício que recebi de 
Vereadores do Município de Esmeraldas, que questionam a restauração de 
antigo casarão construido no início do sec. XIX naquele município, o casarão 
Santo Antônio. Construido pelo primeiro Presidente da Província de Minas, 
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Visconde de Abaeté, recebeu recursos para a sua restauração, que está 
parada por inação da atual administração pública municipal. Recebi 
requerimento assinado por sete Vereadores de Esmeraldas: Flávio Leroy, 
Elias Miranda, Marley Silva, Marcos Elias, Guedes, Márcio Helena da Mata e 
Josué Nunes de Carvalho, para que a Assembléia legislativa entre nessa 
luta. É um casarão histórico, tombado por legislação municipal, o qual serviu 
de palco para parte importante da história de Esmeraldas. Já está depositado 
na conta do município o dinheiro da restauração. Mas o Prefeito, por se tratar 
de iniciativa do então Deputado Federal Ademir Lucas, recusa-se a dar 
continuidade a essa restauração. 

Sr. Prefeito de Esmeraldas, isso é de interesse público e está acima de 
questões partidárias. A defesa desse casarão e a sua restauração são o 
legado que deixaremos para as populações futuras. Respeite o patrimônio 
público de seu município, o patrimônio histórico, respeite a manifestação dos 
Vereadores de seu município. O dinheiro já está depositado, à disposição da 
Prefeitura. Não interrompa a restauração do casarão Santo Antônio_ 

Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão. Reafirmo a nossa disposição 
de fazer proposições de lei, de fiscalizar o Poder Executivo, exercendo 
plenamente o mandato que o povo de Minas Gerais confiou a todos nós, 
Deputados da Assembléia Legislativa. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, TV 

Assembléia, amigos das galerias, meus senhores, minhas senhoras, vários 
questionamentos me trazem aqui, nesta tarde. Por diversas vezes ocupei 
esta tribuna para trazer ao povo mineiro questões que nos preocupam. 
Inicialmente, permitam-me enumerar algumas ações que estamos agilizando. 
Temos a certeza de que contaremos com o apoio desta Casa. 

No dia 29 de maio deste ano, realizamos, na Comissão de Educação, 
audiência pública para franca discussão relacionada aos CESECs - antigos 
CESUs -, hoje abrigando quase 100 mil estudantes, que têm mais de 50 
unidades espalhadas pelo Estado. Naquela tarde, formamos uma comissão 
para discussão mais ampla e efetiva, a fim de apresentar ao Secretário da 
Educação propcsta adequada e direcionada ao funcionamento dos CESECs. 
Procuramos refletir sobre os fatos acontecidos ao longo do tempo, levando 
em conta que no Governo passado nenhuma atenção especial foi dada aos 
CESECs. Pelo contrário. Houve o fechamento de várias unidades no Estado. 
Depois da posse do Governador Itamar Franco, o Secretário Murilio Hingel -
homem de extraordinária visão - tem dado sua participação, sua contribuição 
e, o que é mais importante, sua atenção, para que os CESECS possam ter 
uma legislação específica. 
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Na terça-feira passada nos reunimos com a Profa. Maria Stela do 

Nascimento, que rep~esentou o Secretário. A sua proposta foi que a 
Comissão de Educação desta Casa, juntamente com a Secretaria, 
apresentasse um projeto que atendesse aos anseios de todas as unidades 
dos CESECs. 

Então, quero louvar essa iniciativa neste momento, em que se abre uma 
grande discussão, urria vez que estamos procurando fazer com que esse 
aperfeiçoamento do ensino continuado tenha uma legislação específica e 
uma qualificação profissional determinada àquele que busca o ensino da sua 
idade, acima de 15 anos. Isso é mujto importante. Temos certeza de que, 
ainda neste ano, teremos a legislação específica para os CESECs de Minas 
Gerais. 

Gostaria, senhores, de manifestar também o mesmo sentimento em 
relação à nota oficial publicada no "Diário Oficial" de hoje, pelo Sr. Secretário 
da Educação, quando vem a público esclarecer o questionamento judicial, 
promovido pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal 
Federal, contra os arts. 81 e 82 da Constituição mineira, que tratam da 
criação das universidades estaduais, ou seja, a UEMG e a UNI MONTES. 

Causou-nos espanto, causou-nos indignação o fato de o Governo Federal 
querer desestabilizar o ensino, esse ensino sério, competente, que vem 
sendo comandado pelo Ministro e Secretário Murílio Hingel. Antes mesmo 
dessa nota de hoje, na manhã de ontem, nós, na Comissão de Educação, 
apresentamos um requerimento, que já está aprovado, sobre a realização de 
uma audiência pública no dia 11 próximo. Nesse grande encontro, com 
certeza, teremos um debate franco, para saber até quando o Governo 
Federal vai perturbar, vai tentar desestabilizar o Governo de Minas. 

Se não bastassem esses ataques constantes que Fernando Henrique, 
nosso Presidente, tem feito a Minas, agora procura ainda mexer na nossa 
Constituição Estadual. Não satisfeito com suas atitudes, outorga poder ao 
Procurador da República para questionar a legitimidade dos arts. 81 e 82 da 
Constituição mineira. Isso, Srs. Deputados, é uma aberração, é um 
desrespeito para com o povo mineiro, para com esta Casa e para com essas 
instituições, grandes sementeiras da educação do País, que são a UEMG e a 
UNI MONTES. 

Está aberto o debate, e queremos ver se o denunciante do Governo 
Federal virá confirmar o que está dizendo nas constantes entrevistas 
transmitidas pelo rádio, pela televisão e por toda a imprensa escrita. Vamos 
trazer o Governo Federal para conhecer de perto o real funcionamento da 
UEMG e da UNI MONTES, instituições que jamais poderiam ser atacadas por 
ele, que está mostrando ter um total desrespeito e desconhecimento pelo 
nosso ensino. 
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Ainda na tarde de ontem, na Comissão de Transporte, discutimos, a 

requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, mais uma irresponsabilidade do 
Governo Federal quanto ao repasse de recursos para transporte escolar, 
retendo, no ano passado, R$632.000.000,00 e, neste ano, até ontem, cerca 
de R$112.000.000,00, dificultando, assim, a vida dos municípios carentes, 
que não têm condições de transportar os próprios alunos para as escolas. 

É esse Governo Federal que deveria se sensibilizar a respeito dos 
problemas do Brasil. No entanto, procura direcionar o alvo exclusivamente 
para Minas Gerais, somente para a pessoa honrada e digna do Governador 
Itamar Franco. Chegou ao absurdo de impetrar uma ação de 
inconstitucionalidade contra a UNIMONTES e a UEMG. Até quando vamos 
suportar tais pressões? 

Recentemente, tivemos o apoio desta Casa à imperiosa necessidade de 
instalar uma comissão especial para discutir os assuntos da Rodovia 459, de 
responsabilidade do Governo Federal, que une Poços de Caldas a ltajubá, 
chamando a responsabilidade para esta Casa, sendo que a respoosabilidade 
é do Governo Federal. 

Na tarde de ont"lm, considerando ainda o total desrespeito do Governo 
Federal para com o transporte escolar, requeremos a ida das Comissões de 
Transporte e de Educação da Casa até Brasília, para discutirmos esse 
assunto. Não com o Ministro Paulo Renato, porque nada vai resolver. Vamos 
discutir, sim, na nossa própria Comissão de Educação, que tem cinco 
mineiros. Tenho certeza absoluta de que os Deputados Federais mineiros 
que compõem aquela Comissão irão nos receber e acompanhar a situação 
aflitiva de todos os Prefeitos que, até hoje, não receberam nenhuma verba do 
Governo Federal. Muito embora o Governo do Estado tenha feito, esteja 
fazendo, e vá fazer muito mais a sua parte. Já atendemos a 423 municípios, 
numa ordem progressiva de 59 municípios em 1999, 204 em 2000, com a 
perspectiva de atendermos a todos os municípios de Minas até 2002. 

Essa é a conduta do Governo Federal, que está perturbando e trazendo a 
todos os alunos da UNIMONTES questões para destabilizar e comprometer o 
ensino de Minas Gerais. Quero, mais uma vez, ratificar e parabenizar o nosso 
Secretário e dizer-lhe que nós, da Comissão de Educação, estamos 
vigilantes na condução e na defesa dos destinos da UNIMONTES e da 
UEMG. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro Dalmo 
Ribeiro Silva, gostaria de referendar as suas palavras e dizer que V. Exa. foi 
muito feliz no seu pronunciamento, mesmo porque o Governo Federal, hoje, 
deveria estar preocupado, em se tratando desse setor que V. Exa. aqui 
colocou com muita propriedade, com a situação da UFMG, que tem um déficit 
de 6 mil professores. A UFMG está fechando vários dos seus cursos por falta 
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de professores titulares e substitutos. O Governo Federal poderia estar 
cuidando bem desse setor, o que não está fazendo. Há poucos dias, os 
alunos da UFMG, juntamente com os professores, estavam fazendo uma 
manifestação para que os seus problemas fossem solucionados. 

Por outro lado, quando V. Exa. cita a questão da rodovia, eu, como relator, 
e o Deputado Alberto Bejani, como Presidente, tivemos a felicidade de estar 
na Comissão Especial das Multas e vimos, com muita clareza, a safadeza, a 
forma conivente e perniciosa com que o DNER, órgão do Governo Federal, 
está assolando e assaltando o bolso do cidadão com essas multas. Vejo que 
V. Exa. coloca aqui a questão da Rodovia 459, como outras, em que o DNER 
vem roubando descaradamente esse dinheiro. 

Apenas para encerrar esse aparte, gostaria também de colocar que as 
medidas que o Governo Federal vem tomando de cima para baixo estão 
afetando não só Minas como outros Estados. Agora deu, por decreto, o poder 
de polícia para as Forças Armadas. Se para a polícia que está ai com um 
"know-how" adquirido durante anos e anos já está dificil, imaginem para as 
Forças Armadas. Temos que tratar com seriedade não só a questão da 
segurança, das rodovias e dos transportes, como também a questão da 
educação, como V. Exa. colocou. É por isso que estou aqui parabenizando-o 
por seu pronunciamento tão lúcido. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço o ilustre Deputado Sargento 
Rodrigues, que vem ratificar o nosso pensamento. A nossa preocupação é 
uma só. A Assembléia Legislativa tem que se unir mais do que nunca, tem 
que cobrar do Governo Federal. Temos que exigir do Governo Federal o 
cumprimento da Carta Magna. Temos que exigir isso dos nossos Ministros, 
que fazem de conta que não existe o Estado de Minas Gerais, não somente 
na área de transportes, mas também nas de educação, saúde e habitação. 
Até quando suportaremos tal situação? Depois falam que o Governador 
Itamar Franco nada faz por Minas. Precisamos saber primeiro o que o 
Presidente Fernando Henrique tem feito para Minas. Respondo: Está 
cometendo ilícito penal, apropriação indébita do dinheiro do povo mineiro, um 
dinheiro sagrado pertencente à administração das escolas, da saúde, dos 
hospitais. Se for preciso vamos declarar guerra, porque não é possível mais 
essa situação trágica, catastrófica, desrespeitosa, humilhante por que Minas 
Gerais está passando. E para finalizar todo esse contexto, chega ao ponto de 
determinar uma fiscalização, um questionamento de constitucionalidade 
quanto à UEMG e á UNI MONTES. Pergunto: Qual destino tem dado para as 
verbas federais? O que fez para o Sul de Minas, a não ser quando tivemos 
aquela enchente terrível, quando permaneceu lá por 15 minutos? Nosso 
Governador, numa atitude corajosa, transferiu o Palácio da Liberdade por 5 
dias, com toda sua equipe, como tem feito até hoje, dando assistência, dando 
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Então, cabe a esta Assembléia iniciar uma cruzada cívica com todos os 
Deputados desta Casa, independentemente de facção política. Teremos no 
nosso coração a bandeira de Minas Gerais. Vamos, em caravana, 
permanecer no Planalto e nos Ministérios. Vamos sensibilizar quem for de 
direito, porque não é possível que o Governo de Minas Gerais fique tão 
esquecido e tão desrespeitado como tem acontecido nesses últimos dias e 
nesses últimos anos. Vamos propor, num só sentimento, num sentimento de 
mineiridade, num sentimento cívico, que a Assembléia Legislativa elabore um 
estudo para que possamos, todos os parlamentares, sem exceção, 
comparecer a Brasília para pressionar, para reivindicar e, acima de tudo, 
fazer com que o sentimento do povo mineiro não seja massacrado e 
desrespeitado em todos os setores, como tem sido. Essa cruzada cívica 
pertence à nossa consciência, que é a maior responsàvel pelos nossos filhos, 
pela nossa gente e pelo povo mineiro. Temos certeza de q!Je, juntos, 
manteremos Minas Gerais mais forte e mais unida. Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1• 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e 
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estãci 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dà ciência ao Plenàrio das comunicações 

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação- aprovação, na 668 

Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.409/2001, do Deputado Amilcar 
Martins; 1.578/2001, do Deputado Paulo Piau; 1.594 e 1.614/2001, do 
Governador do Estado; e dos Requerimentos n•s 2.424, 2.430, 2463, 2.476 e 
2.477/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.427/2001, da Deputada Elbe 
Brandão; 2.428/2001, do Deputado Márcio Cunha; e 2.483/2001, do 
Deputado João Batista de Oliveira (Ciente Publique-se.); e pelo Deputado 
lvair Nogueira - indicando o Deputado Dimas Rodrigues para membro 
suplente da CPI do Preço do Leite na sua vaga(Ciente.Designo. À Gerência 
Geral de Apoio às Comissões.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que 

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n• 1.664/2001. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 
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Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da Lei Robin Hood, 
em que solicita a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.). Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n• 7, 

verifica, de plano, que não há quórum para votação de propostas de emenda 
à Constituição e de vetos, mas que o há para a apreciação das demais 
matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.160/2000, do Deputado 
Edson Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a autorização de 
funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos 
cursos de nível médio, pós-médio e superior na área da saúde das 
instituições de educação integrantes do Sistema Estadual de Educação e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com as 
Emendas n•s 1 a 4, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto 
de Lei n• 1.160/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 601/99, do Deputado Ivo José, 
que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade nas 
condições que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n• 1, que apresenta, ao vencido em 1 • 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queria propor a V. Exa. que 

fizesse a recomposição de quórum para continuarmos votando essas 
matérias. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 31, às Bh30min, nos 
tenmos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 15/99 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil novecentos 

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Wanderley Ávila e Jorge Eduardo de Oliveira (este substituindo 
ao Deputado Márcio Cunha, 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 Jorge Eduardo de Oliveira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1• Turno da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 15/99. Com a palavra, o Deputado Wanderley 
Ávila, relator da matéria, emite seu parecer pela aprovação da matéria. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
detenmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Márcio Kangussu -Cristiano Canêdo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.643/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Orquestra de Câmara de ltaúna, com sede no 
Município de ltaúna. 

Preliminarmente, o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade tal como apresentado. 

Nesta fase de tramitação, cumpre a este órgão colegiado apreciar 
conclusivamente a matéria, observados os lindes estabelecidos no art. 102, 
VI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A análise da oportunidade de se conceder à Orquestra de Câmara de 

ltaúna o titulo estadual declaratório de utilidade pública deve estar centrada 
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nos objetivos da entidade. 

Dessa forma, reportamo-nos ao art. 4° de seu estatuto, onde deparamos os 
seguintes fins: difundir a arte musical em todos os gêneros, promover o 
ensino musical, divulgar os músicos da cidade e o nome de ltaúna e 
participar ativamente dos movimentos musicais nacional e internacional, 
levando às comunidades oportunidades de lazer e cultura. 

Depreende-se, portanto, que a Orquestra faz jus ao pretendido titulo, em 
razão de sua valiosa contribuição para a divulgação da música. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.643/2001 na forma originária. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.422/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre a 

criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
- IDENE -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. 

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela 
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n•s 1 a 4, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser apreciado quanto ao 
mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto do Governador que cria o IDENE atende a uma necessidade 

fundamental do Estado de Minas Gerais. Tendo em vista que o Polígono das 
Secas, definido pela SUDENE, estende-se à região Norte de Minas, foi criada 
a SUDENOR no ãmbito do Estado, para que houvesse uma instituição 
governamental que se relacionasse com o órgão federal visando à 
articulação de planos, programas e ações de combate às secas na área 
mineira. 

A área de atuação da SUDENOR ficou, portanto, restrita àquela definida 
em legislação federal como de abrangência da SUDENE no território mineiro. 
Por outro lado, devido à extrema carência e pobreza e à existência, no vale 
do Jequitinhonha, das mesmas condições de seca verificadas na área da 
SUDENOR, o Governo Estadual criou a CODEVALE, nos moldes de uma 
agência de desenvolvimento, voltada para a execução de planos, programas 
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Os recursos financeiros a serem destinados à CODEVALE eram aqueles 
obtidos de fontes do Tesouro Estadual, pois o fato de a área não pertencer à 
SUDENE impedia a aplicação de recursos provenientes do órgão federal na 
área do vale do Jequitinhonha. 

Justificava-se, dessa forma, a existência da SUDENOR e da CODEVALE, 
cada uma voltada para as suas funções precípuas. 

Com a extensão da área de atuação da SUDENE ao vale do Jequitinhonha, 
a Comissão Especial de Combate às Secas no Norte de Minas, organizada 
por esta Casa, propôs a fusão da SUDENOR com a CODEVALE, já que não 
havia razão para a existência das duas entidades, especialmente para tratar 
da articulação com a superintendência federal. 

O projeto do Executivo, que de certa forma encampa a sugestão da 
Comissão Especial, propôs a criação do IDENE. Trata-se de um instituto 
voltado para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste mineiro e. que deverá 
se articular com a Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -, 
sucessora da SUDENE, na execução de planos, programas e ações, bem 
como na fiscalização da aplicação dos recursos financeiros nas áreas onde 
atua a Agência. 

É importante lembrar que na reedição da medida provisória que criou a 
ADENE, a área mineira de atuação dessa Agência foi ampliada de forma a 
englobar os municípios do vale do Mucuri, resgatando uma dívida social do 
poder público com aquela região. A reedição da medida provisória a que nos 
referimos foi posterior ao projeto do Governador que propõe a criação do 
IDENE. Está claro que o propósito do Executivo não é outro senão o de 
promover modificação institucional em Minas Gerais, com o objetivo de criar 
uma perfeita vinculação com a Agência. Por isso, deve-se adequar a área de 
atuação do IDENE àquela que também será abrangida pela ADENE. Com 
isso, confluem para essa região mineira os recursos a ela destinados pelo 
Governo Federal de forma exclusiva, por meio de um ente estadual capaz de 
pôr em prática as ações necessárias ao desenvolvimento socioeconômico 
regional. 

Definida dessa forma a área de atuação do IDENE, evita-se a ampliação 
desmesurada do território de abrangência do Instituto, sem os necessários 
recursos para que sua presença seja uma real indutora do progresso social e 
econômico. 

É no sentido de promover essa adequação que apresentamos as Emendas 
n°S 5 a 7. A Emenda n° 5 prevê que a área de atuação do IDENE é idêntica 
àquela da ADENE, com a inclusão de apenas quatro municípios - Riachinho, 
Santa Fé, São Romão e Unucuia -, únicos da Mesorregião Norte de Minas a 
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não fazer parte da Agência, mas que apresentam as mesmas condições 
dos demais municípios norte-mineiros, não se justificando a sua exclusão, 
mas sim um trabalho da Assembléia de Minas Gerais para que sejam 
incluídos na próxima reedição da medida provisória que trata do assunto. 
Ainda nessa emenda, tratamos da redistribuição da estrutura administrativa 
do Instituto, com a necessária flexibilização dos municípios que abrigarão as 
sedes das coordenadorias, que passam a ser definidas no regulamento da 
lei. A Emenda n• 6 estabelece a possibilidade de os servidores da SUDENOR 
optarem por integrar o quadro de pessoal da nova instituição. A Emenda n• 7 
decorre da exigência constitucional que determina que pelo menos um cargo 
de direção superior seja de recrutamento limitado. 

Com essas emendas, o Substitutivo n• 1 ficará em consonância com o 
projeto do Governador, incorporando contribuições desta Casa, que julgamos 
imprescindíveis, como, por exemplo, a criação do Conselho de 
Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, entidade colegiada cujos membros 
não serão remunerados e que democratizará o processo de .decisão na 
definição de ações de combate às secas e de desenvolvimento da 
mencionada área. 

Por essas razões e visando restringir, tanto quanto possível, a área de 
atuação do IDENE àquela definida para a ADENE, propomos a rejeição das 
Emendas n•s 1 a 4 e da proposta de emenda apresentada pelo Deputado 
José Henrique, todas buscando incluir na área de abrangência do IDENE as 
Microrregiões de Governador Valadares, Aimorés, Mantena e Curvelo, 
pertencentes aos vales dos rios Doce, Sâo Francisco e São Mateus. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.422/2001 na 

forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as 
Emendas n•s 5 a 7, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas n•s 
1 a 4. Com a aprovação da Emenda n• 5, ficam prejudicadas as Emendas n•s 
1a4. 

EMENDA N" 5 
Dêem-se ao art. 2" e ao § 2° do art. 4° as seguintes redações: 
"Art. 2" - A área de abrangência do IDENE é constituída dos municípios 

mineiros do âmbito de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
- ADENE -, a que se refere a Medida Provisória n• 2.156-4, de 27 de julho de 
2001, e dos demais municípios integrantes da Mesorregião Norte de Minas, 
de conformidade com o mapa de Mesorregiões e Microrregiões Geognàficas 
elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - em março do ano 
2000, 2• edição. 

Parágrafo único - Os municípios em situação de emergência reconhecida 
pelo Poder Executivo, em decorrência de secas, poderão ser atendidos por 
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programas e ações implementados pela autarquia, por determinação do 
Governador do Estado. 

Art. 4°- .................................................................... . 

§ 2° - A Diretoria Regional do Norte de Minas será constituída por quatro 
coordenadorias regionais, a do vale do Jequitinhonha, por três, e a do vale do 
Mucuri, por duas, com suas sedes definidas no regulamento desta lei.". 

EMENDAN°6 
Dêem-se aos incisos I e 11 e aos §§ 1° e 2° do art. 27 e ao art. 29 as 

seguintes redações: 
"Art. 27- ........................................................................ . 
I- de servidores da CODEVALE, transformada por esta lei; 
11 - de remanejamentos: 
a) de servidores, com os respectivos cargos, lotados na Superintendência 

de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, integrante da 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN; 

b) de servidores, com os respectivos cargos, mediante proposta da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 

c) de cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração; 

§ 1 o- Os remanejamentos efetivar-se-âo por ato do Governador do Estado, 
que poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos 
cargos, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível do servidor, 
assegurados os direitos e vantagens pessoais, no prazo de noventa dias 
contados da data de publicação desta lei. 

§ 2° - O remanejamento de que trata este artigo será precedido de consulta 
ao servidor, que terá o prazo de trinta dias, contados a partir da data de 
formalização da consulta, para manifestar-se. 

Art. 29 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e de 
função pública da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE - permanecem na autarquia após a sua transformação.". 

EMENDA N°7 
Dê-se ao§ 1 o do art. 25 a seguinte redação: 
"Art. 25- ....................................................................... . 
§ 1° - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os 

percentuais do art. 2° da Lei n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, de Chefe de Gabinete e quatro 



= 

o 
o 

-< 

21 
cargos de Diretor, de recrutamento amplo, e um cargo de Diretor, de 
recrutamento limitado.". 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Cristiano 

Canêdo - Hely Tarqüínio. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.219/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o serviço voluntário no Estado. 

Publicado em 5/10/2000, o projeto foi distribuído às comissões 
competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, a proposição foi encaminhada a 
esta Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 189 do 
mesmo Regimento. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que ê parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame objetiva autorizar o Estado a admitir a prestação 
de serviço voluntário em seus órgãos e entidades, por meio de incentivos à 
prestação de serviço voluntário e campanhas educativas com tal finalidade. 

Conforme ressaltamos no exame de 1° turno, o serviço voluntário tem 
contribuído satisfatoriamente para a execução de políticas e projetos sociais, 
culturais, educacionais, científicos, recreativos e humanísticos. 

Ressaltamos a relevância da iniciativa proposta e o respaldo na Lei Federal 
n° 9.608, de 18/2/98, que dispõe expressamente que o serviço voluntário não 
gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdência ou afim, chegando ao termo as indagações jurídicas sobre a 
matéria. 

O serviço voluntário tornou-se uma prática reconhecida internacionalmente, 
tendo sido o ano de 2001 proclamado pela Organização das Nações Unidas 
como o Ano Internacional do Voluntariado, fato que demonstra a 
conveniência e oportunidade da proposição em estudo. 

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

1.219/2000 na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Sargento 

Rodrigues- Cristiano Canêdo- Hely Tarqüínio. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.219/2000 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- O Estado poderá admitir a prestação de serviço voluntário em seus 

órgãos e entidades que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, nos termos da Lei Federal n• 
9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

Art. 2°- O Estado incentivará a prestação de serviço voluntário. 
Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput' deste artigo, o Poder 

Executivo promoverá campanhas educativas, a serem divulgadas nos meios 
de comunicação, inclusive na Internet. 

Art. 3° - Nas campanhas educativas a que se refere o artigo anterior, o 
Estado divulgará a relação: 

I - dos órgãos e entidades públicos em que há vagas para prestadores de 
serviço voluntário, com os respectivos endereços; 

li -dos requisitos exigidos para a prestação do serviço voluntário. 
Parágrafo único - É obrigatória a afixação de cartazes contendo a relação 

de que trata este artigo nos órgãos e entidades públicos do Estado ... 
Art. 4"- O serviço voluntário é de relevante interesse público. 
Art. s• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6" - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N"S 8 E 9, APRESENTADAS NO 1° 
TURNO, AO PROJETO DE LEI N" 819/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra 
e dá outras providências. 

A proposição foi distribuída á Comissão de Constituição e Justiça, que 
emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n•s 1 a 7, que apresentou. 

A Comissão de Administração Pública, por seu turno, emitiu parecer pela 
aprovação da matéria, e a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária perdeu prazo para emitir o seu parecer. 

Por ocasião da discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as 
Emendas n•s 8 e 9, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, sobre as 
quais compete a esta Comissão emitir parecer, nos termos do § 2" do art. 
188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n• 8, que ora analisamos, incide sobre o art. 2" do projeto, que 

dispõe sobre as competências do Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de Minas Gerais. Assim, 
propõe uma nova redação ao artigo, integrando em seu tex1o as modificações 
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ao art. 2' do projeto, propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, 
através das Emendas n's 1, 3, 4 e 5. A referida emenda ainda amplia o rol de 
atuação do Conselho, acrescentando ao art. 2' mais três incisos que lhe 
conferem novas competências. Dessa forma, o Conselho passa a ter, 
também, competência para orientar e assessorar os Conselhos já criados 
com vistas à integração do movimento negro; para apoiar a realização de 
intercâmbio entre as instituições ligadas á promoção da cultura negra e para 
exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Governador do 
Estado. Note-se que as modificações propostas, como bem demonstrou a 
autora da emenda, em sua justificação, se originaram do anseio dos próprios 
membros do atual Conselho da Comunidade Negra, que melhor podem tratar 
dessa matéria, com conhecimento de causa. Dessa forma, entendemos que 
a Emenda n' 8 vai ao encontro do objetivo do projeto, que é o fortalecimento 
da atuação do Conselho, proporcionando-lhe meios para minimizar a 
discriminação da raça negra. Entretanto, no que toca à previsão do inciso VIII 
do art. 2' do projeto, entendemos desnecessária a aprovação do.regimento 
intemo do Conselho por decreto do Governador do Estado. O regimento 
interno consiste em uma norma que orientará o funcionamento do Conselho, 
e, dessa forma, é desejável que seja objeto de deliberação dos seus 
membros e que a sua modificação não dependa de ato normativo do 
Governador do Estado. No que toca também à competência conferida ao 
Conselho para orientar e assessorar os Conselhos já criados com vistas á 
integração do movimento negro, prevista no inciso X do art. 2' do projeto, hão 
que se fazer algumas modificações quanto ao caráter da obrigatoriedade 
conferido ao disposítivo. Da forma proposta, os Conselhos já existentes estão 
obrigados a ser assessorados pelo Conselho Estadual, o que denota uma 
impropriedade jurídica, uma vez que outros conselhos existentes no Estado 
não estão sujeitos a normas e orientações impostas pelo Conselho Estadual. 
Assim, apresentamos as Subemendas n's 1 e 2 à Emenda n' 8 visando a 
corrigir a irregularidade apontada. 

No que toca à Emenda n' 9, ressalte-se que ela traz uma modificação 
importante ao art. 3' do projeto, que dispõe sobre a composição do 
Conselho. O projeto prevê que este será composto paritariamente por 14 
representantes da sociedade civil e 14 representantes do poder público, 
indicando, em seus incisos, os seus membros. Já a Emenda n' 9 prevê que o 
Conselho será composto de 32 membros, designados pelo Governador do 
Estado, entre membros da comunidade negra do Estado. Note-se que tal 
emenda, além de aumentar o número de participantes do Conselho, retira a 
paridade do Conselho prevista anteriormente, uma vez que eles somente 
poderão ser escolhidos entre os membros da comunidade negra. No que toca 
a essa questão, entendemos que é importante a participação do poder 
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público no Conselho, uma vez que essa participação e o intercâmbio entre 
representantes da sociedade civil e do poder público são salutares para a 
elaboração de políticas visando a eliminar todas as formas de discriminação 
racial no Estado. Ademais, o Conselho, como órgão vinculado ao Poder 
Executivo deve ser composto de representantes do Estado de modo que o 
poder público possa orientar a elaboração de ações contra o racismo e delas 
participar. 

Conclusão 
Diante do exposto somos pela aprovação da Emenda n° 8 com a seguinte 

Subemenda n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 9 ao Projeto de Lei n° 
819/2000. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 8 
Dê-se ao inciso X do art. 2° a seguinte redação: 
"Art.2°- .......................................................... . 
X - prestar serviços de orientação e assessoramento aos conselhos já 

criados com vistas á integração do movimento negro, quando solicitado;". 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Cabo Morais -

Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

COMUNICAÇÓES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÓES 

-O Sr. Presidente despachou, em 30/8/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Glycon Terra Pinto, notificando sua ausência do Pais no 

período de 27/8 a 10/9/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José 

Luiz de Gouvêia Rios, ocorrido em 29/8/2001, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 
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As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco 
Régis, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Márcio Kangussu, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado José 
Braga, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado José Braga, 
solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda á leitura da 
correspondência. A seguir, o Presidente distribui à Deputada Elaine 
Matozinhos os Projetos de Lei n°s 943 e 1. 137/2000 e ao Deputado José 
Braga, o Projeto de Lei n° 1.573/2001. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e votação de parecer sujeito à apreciação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 46/99, no 2° turno, 
ao Deputado Carlos Pimenta, que, estando em condições, emite parecer 
sobre emendas, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma 
do vencido no 1 o turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. A Presidência passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão 
e votação, é aprovado em turno único o Projeto de Lei n° 1.473/2001 
(relatora: Deputada Elaine Matozinhos). O Deputado Marco Régis passa a 
fazer parte da reunião, assume a Presidência e submete à votação os 
Requerimentos n°s 2.365, 2.396 e 2.418/2001, os quais são aprovados. A 
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições da 
Comissão. O Deputado José Brag·a apresenta requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão, em que solicita a realização de audiência pública com a 
finalidade de se debater o tema "Drogas ilícitas e lícitas". O Deputado Carlos 
Pimenta apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os 
Secretários de Estado da Saúde e do Planejamento para prestarem 
esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde. Fazem 
uso da palavra para encaminhar a votação os Deputados Carlos Pimenta e 
Adelmo Carneiro Leão. Submetidos à votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro 

Leão. 
ATA DA 17" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana, Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Rêmolo Aloise e Carlos Pimenta. 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 é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: os 
critérios adotados para a priorização das obras a serem executadas pelo 
DER-MG; a relação das estradas já licitadas para a pavimentação, com o 
nome das empresas vencedoras e o valor das obras; a previsão de inicio das 
respectivas obras e as fontes de recursos existentes. Em seguida, a 
Presidência dá ciência aos membros da Comissão do recebimento da 
seguinte correspondência: do Vereador Darly Alves, Presidente da Comissão 
de Representação da Câmara Municipal de Governador Valadares, e do 
Vereador Leonardo Monteiro, Presidente da Câmara Municipal, convidando 
para a audiência pública que será realizada em 1"/9/2001, no Município de 
Virgolândia. Em seguida, o Presidente registra a presença dos Srs. Maurício 
Guedes, Diretor-Geral do DER-MG; Marcos Frade, Assessor de 
Planejamento do DER-MG; e Mário Crispim, Assessor de Comunicação do 
DER-MG. Logo após, realiza-se 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 agosto de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana- Dinis Pinheiro. 



z 
õ 

• 

. o 
-< 

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2001 

ATA 

27 

ATA DA 76" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e Sebastião Costa, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos 
de Lei n°s 1.680, 1.681 e 1.686/2001 e Projeto de Lei Complementar n° 
43/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.685 e 1.679/2001 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 1.678 e 1.683/2001 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); e 1.684/2001 (relator: Deputado Eduardo Hermeto). A seguir, 
passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n°s 
1.528/2001, 1.599/2001 na forma do Substitutivo n° 1, 1.610/2001 com as 
Emendas n°s 1 a 3, 1.611, 1.612 e 1.68312001 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 1.581/2001 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 
e 1.613/2001 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Geraldo 
Rezende). A seguir, colocados em discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 
40/2001 (relator: Deputado Ermano Batista) e do Projeto de Lei n° 
1.63612001, este com voto contrário do Deputado Sávio Souza Cruz (relator: 
Deputado Agostinho Silveira). Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
o Presidente determina o envio do Projeto de Lei Complementar n° 40/2001 e 
do Projeto de Lei n° 1.636/2001 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em 
ordem do dia. Passam a participar da reunião os Deputados Eduardo 
Hermeto, membro efetivo desta Comissão, e Luiz Menezes, substituindo os 
Deputados Sebastião Costa e Márcio Kangussu, respectivamente. Passa-se 
à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres pela 
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n•s 1.590, 
1.625, 1.630, 1.646, 1.650, 1.652 e 1.661/2001 (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto); 1.632/2001 com a Emenda n• 1, 1.633/2001, 1.638/2001 com a 
Emenda n• 1, 1.640, 1.644 e 1.645/2001, 1.649/2001 com a Emenda n• 1, 
1.651, 1.655, 1.668, 1.658, 1.670, 1.672 e 1.673/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira). A seguir, passa-se á 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Colocado em votação, é aprovado requerimento do Deputado Ermano 
Batista, em que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de 
se colherem subsídios para elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n• 
1.617/2001, sendo convidados os Secretários de Estado da Fazenda e de 
Recursos Humanos e Administração. 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 setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista -

Márcio Kangussu - Dilzon Melo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 

Consolida as normas que disciplinam a remuneração dos membros da 
Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas 
indenizatórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Esta resolução consolida as normas que disciplinam a 

remuneração dos membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o 
pagamento, a eles, de parcelas indenizatórias. 

Art. 2• - A remuneração mensal dos membros da Assembléia Legislativa 
constitui-se de: 

I - subsídio fixo, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 
reais); 

11 - subsídio variável, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e 
cinqüenta reais); 

111- auxílio-moradia, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 
reais); 

IV - ajuda de custo, correspondente a duas parcelas no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), pagas no início e no final de cada sessão legislativa. 

Parágrafo único - No mês de dezembro, ao membro da Assembléia 
Legislativa, é devida a ímportáncia correspondente ao subsídio fixo acrescido 
do s~bsídio variável, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato 
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parlamentar no ano. 

Art. 3° - A Assembléia Legislativa indenizará os seus membros com o 
pagamento de: 

I -parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões extraordinárias; 
11 - despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do 

mandato parlamentar, com a verba indenizatória de apoio de gabinete, no 
valor de até R$ 8.219,00 (oito mil duzentos e dezenove reais). 

§ 1 o - A parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias será calculada em razão de 1/30 do valor do subsidio fixo e 
do subsidio variável, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2° - São limitadas a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

§ 3° - O limite da verba indenizatória a que se refere o inciso 11 do "caput" 
deste artigo é mensal, permitida a sua acumulação, desde que o saldo 
remanescente seja utilizado dentro do mesmo exercício financeiro. 

§ 4° - A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" deste artigo visa a 
reembolsar o Deputado pelas seguintes despesas: 

I - aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de representação 
político-parlamentar situado fora das instalações da Assembléia; 

11 - despesas ordinárias de condomínio, água. telefone. material de 
consumo, energia elétrica, limpeza, conservação e higienização relativas ao 
escritório a que se refere o inciso I deste parágrafo; 

111 - aquisição de passagem aérea ou terrestre e locação de meio de 
transporte; 

IV - combustível e manutenção geral de veículos utilizados no exercício do 
mandato parlamentar; 

V- contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar; 

VI - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos noventa dias 
anteriores à data de eleições, desde que não caracterize gastos com 
campanhas eleitorais. 

Art. 4° - A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" do art. 3° está 
condicionada ao atendimento simultâneo dos seguintes requisitos: 

I - solicitação do Deputado por meio de requerimento-padrão, em que 
constará atestado de que a despesa foi realizada em razão do exercício de 
atividades inerentes ao mandato parlamentar; 

11 - comprovação das despesas com apresentação de nota fiscal ou 
documento equivalente de quitação: 

a) original, em primeira via; 
b) isento de rasura, acréscimo. emenda ou entrelinha; · 
c) emitido em nome do Deputado; 
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d) datado e discriminado por item de serviço prestado ou material 

fornecido; 
e) com o nome, o endereço completo, o número do CPF do beneficiário do 

pagamento, em caso de recibo. 
§ 1° - Somente será admitido recibo para a comprovação de despesa 

quando o contratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota fiscal 
ou cupom fiscal. 

§ 2° - Para a comprovação de despesa com aquisição de passagem aérea 
ou terrestre, será exigido o cupom de bilhete do passageiro, sem_prejuízo do 
atendimento aos demais requisitos. 

§ 3° - Para a comprovação de despesa com contratação de profissional 
autônomo, será exigido Recibo de Pagamento a Autônomo- RPA. 

§ 4° - As indenizações pela realização das despesas a que se referem os 
incisos V e VI do§ 4° do art. 3° ficam limitadas a 50% (cinqüenta por cento) e 
30% (trinta por cento), respectivamente, da verba mensal indenizatória de 
apoio de gabinete. 

§ 5° - Não serão objeto de indenização as despesas efetuadas com 
aquisição de material permanente, assim considerado o de vida útil superior a 
dois anos. 

§ 6° - A comprovação das despesas será processada pela Controladoria da 
Secretaria da Assembléia, e o seu reembolso mensal será efetuado após a 
aprovação do Presidente e do 1°-Secretário. 

§ 7° - Para o reembolso mensal das despesas a que se refere o§ 4° do art. 
3°, os seus comprovantes deverão ser apresentados á Controladoria da 
Secretaria da Assembléia até o dia 1 O de cada mês. 

§ 8° - Compete ao Corregedor da Assembléia Legislativa a fiscalização do 
pagamento de indenização a Deputado pela realização das despesas a que 
se refere o § 4° do art. 3° 

Art. 5°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri 

Torres- Wanderley Ávila- Alvaro Antônio. 
Justificação: Este projeto de resolução visa a consolidar, em um só texto 

legal, as normas já existentes que dispõem sobre a remuneração dos 
parlamentares do Estado e dispor sobre as parcelas indenizatórias a eles 
devidas em razão de despesas realizadas no exercício de atividades 
inerentes ao mandato parlamentar. Pretendemos, assim, levar a 
conhecimento público, com total transparência, as parcelas recebidas pelos 
parlamentares mineiros, seja a título de remuneração, seja a titulo de 
indenização. Dessa forma, entendemos que o Poder Legislativo em nosso 
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Estado será fortalecido e, consequentemente, o exercicio da democracia 
será aprimorado. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de resolução. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer, nos termos 
do art. 195, ele o art. 79, inciso VIII, alinea "a", do Regimento Interno. 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Bené Guedes 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagem n° 214/2001(encaminha o Projeto de Lei n° 
1. 727/2001 ), do Governador do Estado - Ofícios - 2• Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda á 
Constituição n° 64/2001 - Projetos de Lei n°s 1.728 a 1. 738/2001 - Projeto de 
Resolução n° 1. 739/2001 - Requerimentos n°s 2.515 a 2.521/2001 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, Eduardo Brandão, lvair 
Nogueira e José Milton - Proposição não Recebida - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Transporte e dos Deputados Marcelo 
Gonçalves e Adelmo Carneiro Leão- Comunicação Não Recebida_c Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Edson 
R~zende, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições- Decisão da Presidência- Designação 
de Comissões: Comissão Especial do BDMG - Comissão Especial do 
Programa de Concessão de Rodovias - Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2001 - Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
63/2001 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, José Milton e Eduardo 
Brandão; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado lvair Nogueira; aprovação - 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
número regimental para votação - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite; deferimento; discurso do Depulado Luiz Tadeu Leite - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho - Mauri Torres- Alvaro 

Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior-
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
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Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar- Gil Pereira -
Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique-
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Pastor George -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1' Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Fábio A velar, 2•- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Gil Pereira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 214/2001* 
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2001. 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que altera o "caput" do art. 2• 
da Lei n• 11.052, de 24 de março de 1993 (que institui meia-entrada em 
locais que menciona). 

A autorização legislativa possibilitará a inclusão da União Mineira dos 
Estudantes - UME - no rol de entidades beneficiadas pela meia-entrada nos 
lugares mencionados pela lei. 

Como é notório, a meia-entrada é uma conquista dos estudantes, que fica 
restrita, todavia, ao rol de entidades abraçadas pela lei. Não há sentido que 
se exclua desse rol a União Mineira dos Estudantes, sabido que ela é grande 
representante dos estudantes mineiros e sabido, também, que outras 
entidades, similares a ela, estão reverenciadas pela lei, a citar a União 
Nacional dos Estudantes - UNE -, União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas- UBES- e União Colegial de Minas Gerais- UCMG. 

Visando a que se estenda a meia-entrada também à União Mineira dos 
Estudantes - UME -, o que minorará, de certa forma, a discriminação 
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estabelecida em lei (uma vez que concedeu o privilégio apenas a um 
restrito grupo de entidades), peço reiterada atenção a que se delibere o 
projeto aqui encaminhado. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu mais 
elevado apreço e especial estima. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NO 1.727/2001 

Altera o "caput" do art. 2• da Lei n• 11.052, de 24 de março de 1993, que 
institui meia-entrada para estudantes em locais que menciona. 

Art. 1°- O "caput" do art. 2° da Lei n° 11.052, de 24 de março de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - Para usufruir do beneficio a que se refere o art. 1° desta lei, o 
estudante deverá provar a condição referida no artigo anterior, através de 
carteira autenticada pelo respectivo estabelecimento de ensino e emitida pela 
União Nacional dos Estudantes - UNE -, União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas- UBES -, União Colegial de Minas Gerais- UCMG_0 ou União 
Mineira dos Estudantes - UME - e distribuída pelas respectivas entidades 
filiadas, tais como União Estadual dos Estudantes, uniões municipais, 
diretórios centrais de estudantes, diretórios acadêmicos, centros acadêmicos 
e grêmios estudantis.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 
do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
OFICIOS 

Do Sr. Darci Bertholdo, Secretário substituto dos Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça {2), comunicando que foram firmados o segundo termo 
aditivo ao Convênio n° 9212000 e o segundo termo aditivo ao Convênio n° 
97/2000. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil (5), 
prestando informações a respeito dos Requerimentos n°s 2.327/2001, do 
Deputado Bené Guedes (transformação da 348 Cia. PM do Município de 
Leopoldina em Cia. Especial); 2.400/2001, da Comissão de Assuntos 
Municipais (inclusão, no orçamento de 2002, de recursos para os municípios 
integrantes da AMEJE e da AMAJE); 2.399/2001, da Comissão de Meio 
Ambiente (revogação do Decreto n° 38.744); 2.402/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária (campanha publicitária alusiva às qualidades do café 
mineiro), e 2.334/2001, da Comissão de Direitos Humanos (preenchimento 
dos cargos vagos de policiais civis e militares da Comarca de Ouro Preto). 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo (2), transmitindo as 
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informações prestadas pela Secretaria de Administração a respeito dos 
projetos de lei que menciona. 

Do Sr. Gelson Luiz de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além 
Paraíba, encaminhando cópia de ofício enviado ao Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo- ANP (-À Comissão de Turismo.) 

Da Sra. Gracinha Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão 
das Neves, comunicando o fechamento dessa Câmara, por decisão da Mesa 
da Casa, pela impossibilidade de seu funcionamento, em razão de ato do 
Poder Judiciário. 

Do Sr. Antônio Carlos Resende, Presidente da Assembléia Metropolitana 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, solicitando indicação 
de representante deste Poder, bem como seu suplente, para compor o 
Plenário da AMBEL. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Moema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado, em atenção ao Requerimento n• 2.451/2001 
(pedido de designação de Defensor Público para a Comarca de V.espasiano), 
informando que não há possibilidade de se atender ao pedido no momento, 
mas a Comarca estará na relação de comarcas vagas e aptas a receber a 
inscrição dos advogados aprovados em concurso. 

Do Sr. Álvares Cabral da Silva, Juiz de Direito da 21 • Vara Cível de Belo 
Horizonte. solicitando o envio de cópia das apurações acerca da utilização do 
F ATem Minas Gerais, a fim de dar andamento a processo que menciona. 

Do Sr. José Nunes, Vereador à Câmara Municipal de Contagem, 
solicitando relação dos nomes dos Deputados Estaduais, com respectivos 
partidos e o número'de votos recebidos na última eleição. 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Fazenda, em atenção ao Requerimento n• 2.145/2001 
(prorrogação do prazo para a regulamentação do ICMS), informando que, na 
ocasião da solicitação, o prazo já havia sido prorrogado. 

Dos Srs. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo (2), informando que o Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento liberou recursos dos convênios com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Guaxupé e com o Sindicato Rural de Monte Carmelo; e 
Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Caetano Zínato Piovezana e outros membros da Associação dos 
Produtores de Leite do Vale do Piranga e do Sr. Gilman Viana Rodrigues, 
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, tecendo 
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considerações a respeito de problemas por que vêm passando os 
produtores de leite no Estado. (-À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonim de Cima (2}, solicitando a adoção das providências que menciona 
para solução de problemas da comunidade do referido município. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonim de Cima, solicitando a adoção de diversas providências para o 
desenvolvimento das localidades ás margens do rio Suassui e na área de 
influência da Rodovia BR-451. (-À Comissão de Turismo.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes prnposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 64/2001 

Dá nova redação ao § 6° do art. 36 e ao art. 37 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - O § 6° do art. 36 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte 

redação: 
"Art. 36- ................................................................................ . 
§ 6° - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do 

requerimento de sua aposentadoria, e sua não-concessão, que deverá ser 
definida no prazo maximo de cento e oitenta dias a partir do requerimento, 
importará no retorno do requerente para o cumprimento do tempo de serviço 
que, aquela data, faltava para a aquisição do direito.". 

Art. 2• - O art. 37 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 37 - O servidor público que retornar a atividade após a cessação dos 

motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez ou que tiver que 
retornar pela não-concessão de aposentadoria por falta de tempo de serviço, 
terá direito, para todos os fins, salvo para promoção, a contagem do tempo 
relativo ao período de afastamento.". 

Art. 3° - Esta emenda a Constituição entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2001. 
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Adelino de Carvalho - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu - Elbe Brandão - Eduardo Brandão -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira - Álvaro 
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Antônio - Miguel Martini - Rogério Correia - José Henrique - Eduardo 
Herrneto - Olinto Godinho - José Braga - João Leite - Cabo Morais - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - João Paulo - João Batista de Oliveira -
Hely Tarqüinio - Dimas Rodrigues - Ailton Vilela - Paulo Piau - Ivo José -
Arlen Santiago- Amilcar Martins- Mauro Lobo. 

Justificação: Tém chegado ao conhecimento desta Casa Legislativa a 
insatisfação de servidores quando requerem sua aposentadoria. 

O servidor, após contagem de tempo pelo órgão público em que está 
lotado, afasta-se ao protocolar o requerimento de aposentadoria, como 
previsto na Constituição Estadual. 

Entretanto, a morosidade do Estado em definir a aposentadoria tem 
acarretado sérios prejufzos aos servidores, que pagam caro pela inoperância 
dos órgãos públicos. 

Há casos de processos de aposentadoria tramitando há mais de seis anos, 
ficando o servidor afastado, mas recebendo como se na ativa estivesse, sem 
nenhum direito, sem uma definição de sua atividade funcional, sem um local 
de trabalho e, com o tempo, perdendo as condições necessárias para o 
retorno ao trabalho. 

O Estado chega ao cúmulo de convocar diversos servidores, afastados há 
anos, para voltar ao serviço em virtude da modificação da legislação, não 
levando em consideração os critérios da legislação vigente na época do 
pedido de aposentadoria. 

Pode-se notar que a morosidade na concretização da aposentadoria é 
nociva ao servidor e ao próprio serviço público. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.728/2001 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a alíquota do ICMS incidente 

sobre a comercialização de animais silvestres exóticos, originários de 
criatórios devidamente legalizados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizada a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação 

e Serviços - ICMS - incidente sobre a comercialização de animais silvestres 
exóticos, originários de criatórios devidamente legalizados, para 7% (sete por 
cento). 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O objetivo do projeto de lei apresentado é estabelecer 

melhores condições de comercialização de animais silvestres exóticos, 
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originários de criatórios devidamente legalizados, tendo em vista a prática 
abusiva do tráfico de animais, nem sempre com qualidade sanitária que 
satisfaçam o consumidor final. 

Conforme estabelece a Lei n• 5.192, art. 6°, alínea "b", o Estado tem como 
obrigação estimular a criação de criatórios dentro das normas legais, o que 
vai incentivar os produtores a ampliar suas atividades e com isso gerar mais 
empregos e aumento na arrecadação de impostos. 

Entre os animais que mais se destacam no momento está o avestruz, 
oriundo das regiões semidesérticas da Arábia e da África, sendo atualmente 
a maior das aves. Sua carne é considerada muito saudável e é apreciada em 
quase todo o mundo. Existem grandes possibilidades de que no futuro seja 
exportada, principalmente para a Europa, onde o consumidor teme doenças 
em bovinos. 

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

PROJETO DE LEI W 1.729/2001 
Dê-se nova rf:'dação aos incisos I a V do art. a• da Lei n• 13.439, de 

30/12/99. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Os incisos I a V do art. 8° da Lei n• 13.439 de 30/12/99, passam a 

ter a seguinte redação: 
"Art. 8°- .............................................................. . 
I - 80% (oitenta por cento ) para pagamento á vista; 
11 - 60% (sessenta por cento) para pagamento em seis parcelas; 
111 -40% (quarenta por cento) para pagamento em doze parcelas; 
IV- 30% (trinta por cento) para pagamento em vinte e quatro parcelas; 
V - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em trinta e seis 

parcelas.". 
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 agosto de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: Pela Lei n• 13.439 de 30/12/99, o Poder Executivo ficou 

autorizado a alienar os direitos de créditos e os bens imóveis da extinta 
MinasCaixa, e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das 
ações representativas do controle acionário do CREDIREAL e do BEMGE. 

O art. 8°, incisos I a V, dessa lei, autoriza o Estado a conceder descontos 
nos pagamentos dos débitos oriundos dos financiamentos acima descritos. 

O objetivo deste projeto de lei é aumentar o percentual dos descontos 
oferecidos, no intuito de motivar os devedores a quitar os seus débitos com o 
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Estado. 

Com isso, o Estado receberia o seu crédito mais rápido, e o devedor teria 
maior motivação para acertar o seu débito, uma vez que os descontos são 
quase irresistíveis para o devedor. Conceder maior desconto para os 
devedores, com certeza é a melhor forma para conseguir o pagamento das 
dívidas. 

Destarte, os descontos de que trata este projeto de lei visam a beneficiar 
não só o Estado de Minas Gerais, mas também os devedores dessas antigas 
instituições financeiras, uma vez que um maior desconto fará com que os 
devedores repensem a possibilidade de pagar suas dívidas. 

Com certeza, oferecer maiores descontos para os devedores e conseguir 
receber a dívida é, sem dúvida, melhor do que oferecer um desconto menor e 
não conseguir atrair os devedores, para o devido adimplemento das dívidas. 

Contamos com o apoio dos pares desta à aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do-Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.730/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Argirita o imóvel que 

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

imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno com área de 
300,00m2 (trezentos metros quadrados), situado nesse município, no Largo 
da Matriz, s/n°, registrado sob o n° 22.990, a fls. 168 do livro 3-0, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao exercício das 
atividades da Cãmara Municipal de Argirita. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: Este projeto objetiva que se faça doar ao Município de Argirita 

o imóvel de propriedade do Estado situado no Largo da Matriz, nesse 
município. 

A doação que ora se pretende efetuar justifica-se pelo interesse da 
comunidade em manter a Cãmara Municipal funcionando no local em que se 
encontra. 
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Em 1968, a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais adquiriu o 

referido imóvel por escritura de compra e venda e, no ano de 1980, realizou 
reformas e acréscimos em suas instalações, no intuito de torná-las melhores. 
Ocorre que, com a liquidação da citada autarquia, o imóvel foi desocupado. 
Em razão disso, foi ocupado pela Cãmara Municipal de Argirita, por servir 
perfeitamente às atividades legislativas. 

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
desta Casa para que a proposição seja aprovada, de forma a permitir a 
transferência do domínio do imóvel, que já está sob a posse daquele 
município. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.731/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Campo Belo da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Campo Belo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de Campo 

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

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Conselho Central de Campo Belo da Sociedade de São 

Vicente de Paulo, fundado em 19/8/73, tem por finalidade a prática da 
caridade cristã através da assistência social. Baseado nos princípios de amor 
ao próximo, trabalha incessantemente para dar assistência ás pessoas 
carentes, buscando confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades 
materiais. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela solidariedade 
humana, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa para que 
ela seja declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.732/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho Doce -

ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 
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Riacho Doce- ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Arlen Santiago 
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Justificação: A Associação Comunitária do Riacho Doce é uma entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, fundada em 14/7/94, no 
Município de Várzea da Palma, por ato espontâneo dos moradores do distrito 
que lhe dá o nome. Assim, o objetivo precípuo dessa Associação é o de 
representar o Distrito de Riacho Doce junto aos órgãos públicos e privados, 
na reivindicação da solução de problemas que dificultam o progresso e a 
obtenção do bem-estar da comunidade. 

Além desse objetivo, o art. 2• do estatuto da ACORD enumera, entre 
outros, o de promover atividades socioeconõmicas, culturais, desportivas e 
agropecuárias, bem como aquelas eminentemente de cunho filantrópico e 
assistencial. 

Cumpre enfatizar que a documentação juntada a esta proposição comprova 
que a Assoctação se encontra em funcionamento no Estado há mais de dois 
anos, possui personalidade jurídica e tem diretoria composta por pessoas 
reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções. Vale dizer, foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n• 
12.972, de 27/7/98, para que as entidades possam ser declaradas de 
utilidade pública no âmbito estadual. 

Dados esses esclarecimentos, estamos confiantes em que os colegas 
parlamentares dispensarão acolhida ao projeto. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.733/2001 
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de 

Passa-Quatro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede 

no Município de Passa-Quatro. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Bilac Pinto 
Justificação: O Lar dos Velhinhos é uma entidade beneficente sem fins 

lucrativos. 
Conforme consta em seu estatuto, a entidade está voltada para a 
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promoção e a integração de pessoas da terceira idade, acima de 65 
(sessenta e cinco) anos, incentivando e propiciando o seu aperfeiçoamento 
físico, mental e sociocultural, e presta, dessa maneira, bons serviços ao povo 
de Passa-Quatro. 

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, titulo que se lhe pretende conceder nesta oportunidade, razão pela 
qual contamos com a anuência dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 1.734/2001 
Dá a denominação de Professora Hermelinda Toledo ao Centro Estadual 

de Estudos Continuados- CESEC- de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica denominado Professora Hermelinda Toledo o Centro Estadual 

de Estudos Continuados - CESEC -, localizado no Município de Pouso 
Alegre. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A homenagem que se pretende fazer por meio desta 

proposição, além de atender ao comando legal, justifica-se pelos relevantes 
serviços que o Profa. Hermelinda Toledo prestou à educação na cidade de 
Pouso Alegre. 

Com destacada atuação em diversos estabelecimentos de ensino nessa 
cidade, a Profa. Hermelinda construiu sua brilhante carreira de educadora 
atuando em diversas escolas públicas de Pouso Alegre. 

O seu desejo de cocperar na formação do próximo repercutiu em sua 
descendência, destacando-se o seu filho Dr. Simão Pedro Toledo, 
Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, ex-Deputado Estadual e 
ex-Prefeito de Pouso Alegre, em cuja gestão, aliás, foi construido o CESEC. 

Importante é ressaltar que o nome da Profa. Hermelinda Toledo foi 
sugerido pela comunidade escolar que milita nesse Centro de Educação 
Continuada, reconhecendo-se, assim, a sua importante participação na 
educação de qualidade, da qual Pouso Alegre se orgulha. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta 
proposição. 

- 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, 
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inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.735/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE -, com sede no Município de Bom Sucesso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE -, com sede no Município de Bom Sucesso. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Bom 

Sucesso, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica, que não remunera os membros de sua diretoria, nem distribui lucros, 
vantagens nem beneficios a seus dirigentes. Encontra-se em pleno e regular 
funcionamento, desde 25/9/91, prestando relevantes __ serviços 
socioeducacionais e assistenciais aos excepcionais desse município. 

Por atender, com base nos documentos em anexo, a todos os requisitos 
exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, por certo contará com o apoio dos 
nobres pares desta Casa, para ser agraciada com o título declaratório de 
utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.736/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Voluntários de 

Vianópolis, com sede no Município de Betim_ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Voluntários de Vianópolis, com sede no Municlpio de Betim_ 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: A Associação dos Voluntários de Vianópolis é entidade civil 

com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos que não remunera os 
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens nem bonificação a 
seus dirigentes, associados ou mantenedores, conforme atestado 
apresentado. 

Fundada em 1°/5/87, encontra-se em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, prestando relevantes serviços filantrópicos à população 
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carente da região de Vianópolis, no Município de Betim, e desenvolvendo 
programas de combate à pobreza, culturais e socioeducativos, além de 
outras atividades de interesse da comunidade assistida. 

Por atender, com base na documentação anexa, aos requisitos exigidos 
pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares desta 
Casa, a que se conceda à referida entidade o título declaratório de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.737/2001 
Declara de utilidade pública o Aliança Futebol Clube, com sede no Município 

de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Aliança Futebol Clube, 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, 4 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: O Aliança Futebol Clube é entidade civil com personalidade 

jurídica própria e sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua 
diretoria nem distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus dirigentes, 
associados ou mantenedores, conforme atestado apresentado. 

Fundada em 10/3/74, encontra-se em pleno e regular funcionamento, há 
mais de dois anos, cumprindo suas finalidades sociais, civico-culturais e 
desportivas e desenvolvendo, principalmente, diversos programas na área do 
futebol amador. 

Por atender, com base na documentação anexa, aos requisitos exigidos 
pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares desta 
Casa, a que se conceda à referida entidade o título declaratório de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.738/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Maria Rainha da Paz, com sede 

no Município de Manhuaçu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Rainha da 

Paz, com sede no Município de Manhuaçu. 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Miguel Martini 
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Justificação: A Fundação Maria Rainha da Paz, fundada em 24/2/95, é uma 
entidade beneficente sem fins lucrativos. De acordo com o seu estatuto, tem 
por finalidade prestar assistência médica às crianças órfãs, aos enfermos 
carentes, aos dependentes químicos e aos idosos em geral, no intuito de 
zelar pela saúde e pelo bem-estar da população menos favorecida. 

Visa também a promover iniciativas vinculadas à educação e à cultura, 
para a fonmação integral da pessoa humana, por meio da criação de 
unidades maternais, pré-escolares, de ensinos médio e superior, de modo a 
ampliar as oportunidades de ingresso na escola para estudantes oriundos de 
famílias pobres. 

Vale dizer, ainda, que a entidade preenche os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, título que se lhe pretende conceder por meio 
desta proposição. 

Pelos motivos apresentados, e em reconhecimento aos importantes 
serviços prestados à comunidade Joeal, contamos com a anuência dos 
nobres colegas à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 
-O Projeto de Resolução n° 1. 739/2001 foi publicado na edição anterior. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.515/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulada 

manifestação de aplauso ao Sr. CL Antônio Geraldo Mendes, Governador do 
Distrito LC-4, pelo trabalho realizado à frente desse distrito do Lions Clube. (-
À Comissão do Trabalho.) 

N° 2.516/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
fonmulado voto de congratulações com o Sindicato do Produtor Rural de 
Caratinga pela realização da Feira do Cafeicultor e do Produtor Rural. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 2.517/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a TV Centro, vinculada à Rede Minas 
de Televisão, pelo primeiro aniversário de sua entrada em operação. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 2.518/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Guaranésia por seu 
100° aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão de 
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Assuntos Municipais.) 

N° 2.519/2001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com os Diários e Emissoras Associados pela promoção da 
MultiMinas 2001. (-A Comissão de Turismo.) 

N° 2.520/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Diretor-Geral do DER-MG que informe por que as obras de construção do 
trecho São Sebastião do Paraíso-Jacuí estão sendo executadas pela 
empresa EGESA, não participante do correspondente processo licitatório; e 
encaminhe as medições já efetuadas por essa empresa, com as respectivas 
planilhas de preços. 

N° 2.521/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do DNER que informe a atual 
situação do projeto de duplicação do trecho Sete Lagoas- trevo da BR-135. 
(-Distribuídos á Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Andrade, Eduardo Brandão, lvair Nogueira e José Milton .... 

Proposição Não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso~·do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposiç~: . ' 
P~ TO DE LEI 

Cria o Conselho de Ética da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais e do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Conselho de Ética da Assembléia Legislativa e do 

Tribunal de Contas do Estado de Mi~ Gerais, com objetivos de fiscalizar, 
acompanhar e emitir pareceres s~lí~ atos praticados pelos Deputados 
Estaduais e Conselheiros do Tribunalt<J'Contas, de forma a regular as ações 
no cumprimento do art. 37 da cênstituição Federal e do art. 13 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Serão objeto de análise deste Conselho: 
a) os atos administrativos da Assembléia e do Tribunal de Contas; 
b) os atos dos Deputados Estaduais e dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas que atentem contra os princípios da ética e da moralidade pública; 
c) os salários e remunerações a qualquer titulo, bem como contratações 

sem concurso público e quaisquer outros benefícios que possam ser 
distribuídos aos Deputados Estaduais e aos Conselheiros do Tribunal de 
Contas. 

Art. 3° - Constituem atribuições do Conselho de Ética: 
I - aprovar anualmente as contas da Assembléia Legislativa e do Tribunal 

de Contas; 
11 -garantir transparência na gestão de recursos públicos; 
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111 - acompanhar e fiscalizar os atos administrativos e os gastos da 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 
VI - emitir parecer em casos específicos, no limite das atribuições previstas 

nesta lei, garantindo o atendimento dos interesses da população de Minas 
Gerais. 

Art. 4° - O Conselho de Ética será composto de dezesseis membros, com 
as seguintes origens: 

I - três membros indicados pela Mesa da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais; 

11 - três membros indicados pelo Pleno de Conselheiros do Tribunal de 
Contas; 

111 - dois representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas 
Gerais; 

IV - dois representantes dos funcionários efetivos da Assembléia 
Legislativa; 

V - dois representantes dos funcionários efetivos do Tribunal de .Contas do 
Estado de Minas Gerais; 

VI -dois representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 
VIl - dois membros indicados pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, Regional Leste 11. 
Art. 5" - Os membros do Conselho de Ética terao mandato de quatro anos, 

devendo satisfazer, simultaneamente, as seguintes condições: 
I - ser brasileiro; 
11 - ser maior de idade; 
111 -ter habilitação'profissional de nível superior; 
IV- ter reputação ilibada e idoneidade moral; 
Art. 6° - Os membros do Conselho de Ética não serão remunerados por sua 

atividade. 
Art. 7°- Os membros do Conselho de Ética se reunirão ordinariamente uma 

vez por semestre, e a qualquer tempo, extraordinariamente, por convocação 
de seu coordenador ou pela maioria dos seus membros. 

Art. 8" - Os membros do Conselho de Ética escolherão um coordenador, 
com mandato de um ano, e estabelecerão, em trinta dias a contar da 
publicação desta lei, o regimento interno do conselho. 

Art. 9" - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data da sua publicação. 
Art. 1 o•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Tendo em vista a necessidade de fiscalização e 

acompanhamento dos atos praticados pelos Deputados Estaduais e 
Conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais; a necessidade de fazer 
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cumprir os princípios da ética e da moralidade e a de .tomar transparentes 
as ações administrativas da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas; 
tendo em vista, ainda, a ausência de controle sobre o Poder Legislativo e os 
fatos ocorridos recentemente em relação à remuneração dos Deputados 
Estaduais, e considerando que a Assembléia Legislativa não tem um 
Conselho de Ética constituído, passamos a analisar a questão da ética e da 
moralidade para constituir uma norma interna que possa impedir a repetição 
de tais fatos. 

Entende-se por moral o conjunto de costumes, deveres e modo de 
proceder dos homens para com os seus semelhantes, o corpo de preceitos e 
regras para dirigir as ações humanas segundo a justiça e a eqüidade natural. 
A ética, por sua vez, consiste nos princípios e normas que regem o 
comportamento das pessoas. A primeira vista, a distinção efetiva não se 
mostra de todo evidente; a diferença seria entre a teoria (ética) e a prática 
(moral). As normas de conduta prática, em situações concretas (moral), 
podem ser deduzidas dos princípios ou valores gerais (ética). -· 

A moral política compreende o tipo de comportamento que os cidadãos 
esperam dos agentes da administração pública para a consecução de fins de 
interesse coletivo, segundo um conjunto de valores éticos. 

Ao contrário, o ato de imoralidade afronta a honestidade, a boa-fé, o 
respeito à igualdade, as normas de conduta aceitas pelos administrados, o 
dever de lealdade, a dignidade humana e outros postulados éticos e morais. 

A partir do momento em que o interesse público está em xeque, não é 
possível deixar os limites de ação a cargo somente e tão-somente da 
consciência individual. Indispensável é a proporcionalidade entre os meios e 
os fins a serem atingidos, entre os sacrifícios impostos à coletividade e os 
beneficios que por ela serão auferidos, a razoabilidade entre o possível 
juridicamente e o plausível faticamente. 

Dessa forma, não basta agir de forma individual no caso que ora 
enfrentamos. É preciso criar instãncias de participação popular neste e em 
outros níveis de Poder, a fim de generalizar-se o hábito da fiscalização dos 
Poderes públicos e, mais, do compartilhamento das decisões que vão 
repercutir sobre a coletividade. 

Proposição não recebida, nos termos do inciso 11 do art. 173 do Regimento 
Interno. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Transporte e dos Deputados Marcelo Gonçalves e Adelmo Carneiro Leão. 
Comunicação Não Recebida 

-A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 
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Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do Sr. 

José Luiz de Gouveia Rios, ocorrido em 29/8/2001, nesta Capital. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia. 
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois assuntos 

me trazem a esta tribuna como Presidente da Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio. O evento que ora se realiza na Expominas - a 
MultiMinas Brasil 2001 - é uma promoção dos Associados-MG, com 
realização da TECNOTUR. São 215 municípios mineiros de 20 circuitos 
mostrando e divulgando o seu potencial turístico, seu artesanato e a 
diversidade da nossa culinária, juntamente com outros Estados e outros 
países. Até o dia 6 de setembro a previsão é de que 60 mil pessoas visitem 
as atrações da Multiminas Brasil 2001. Agências de turismo. hotéis, 
municípios mineiros, todos demonstrando a importância do turismo. 
Encontramos o Salão das Nações com a participação de vários países 
apresentando "shows" típicos, levando o mineiro a viajar além dos mares. 

Como Presidente da Comissão de Turismo. Indústria e Comércio, louvo a 
iniciativa dos Associados-MG e da TECNOTUR, desejando sucesso absoluto. 

É importante ressaltar que a renda reverterá para a Jornada pelo Natal do 
Menor, promoção tradicional dos Associados-MG, que envolve milhares de 
beneficiados. 

Para falar sobre o outro assunto, cito as muitas Minas de Guimarães Rosa, 
autor do romance "Grande Sertão Veredas", que numa única frase revelou 
grande sabedoria: "Minas é natureza, e a natureza foi generosa". Minas é um 
Estado ímpar na Federação. Seu vasto território abriga tal diversidade de 
regiões, relevos, climas, vegetações, economia, sotaques e costumes. Não 
seria exagero dizer que aqui se condensa uma verdadeira amostra de todas 
as regiões de nosso Brasil. 

No Sul de Minas. na região que faz divisa com o Estado de São Paulo, 
algumas cidades encravadas em meio às montanhas foram se 
desenvolvendo e criando núcleos que atraem turistas especialmente no 
inverno. quando o frio e a paisagem montanhosa lembram os ares europeus. 
Uma pequena cidade que se tornou conhecida apenas nas décadas de 80 e 
90, ainda tem cenários bastante preservados. Falo da linda e pequena 
Gonçalves. A natureza em Gonçalves nada deve aos famosos Alpes na 
Europa e muito menos à famosa Campos do Jordão. Durante o inverno e o 
verão, o céu é de um incrível azul. Na primavera, a paisagem floresce: 
hortências, copos-de-leite, sempre-vivas e quaresmeiras nos encantam. 
Percebem-se morangos e amoras silvestres em meio às pastagens. As 
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estrelas são incontáveis, e, no silêncio, a presença do vento nas folhas dos 
pinheiros nos leva a sentir a presença do Pai Celeste. O dia começa com o 
canto do galo, e as seriemas encarregam-se de anunciar o entardecer. As 
águas que brotam das pedras correm cristalinas entre a vegetação, 
desaguando em belíssimas cachoeiras, que são, sem dúvida, a maior riqueza 
do município, onde a natureza foi caprichosamente concebida. São 3.580 
habitantes privilegiados, que desfrutam tão grande beleza e riqueza natural. 
Mais de 70% da população ainda reside no campo e leva uma vida simples, 
tirando da terra a sua subsistência. As frutas e as verduras são cultivadas no 
próprio quintal. A tradição da suinocultura data do período imperial. O cultivo 
de batata, banana, cenoura, milho e frutas de clima temperado se espalha, 
subindo e descendo os morros, em meio às florestas de araucárias, o que 
garante a economia rural. Já o pão, vai-se encontrar na cidade, feito 
artesanalmente e assado nos antigos fornos à lenha. 

Percorrendo o município, encontram-se fazendas centenárias preservadas, 
restauradas, dando grande exemplo de que mesmo um município. pobre em 
arrecadação tem a preocupação de preservar a sua história. Artesãos 
desconhecidos são encontrados pelos caminhos que nos levam às pousadas. 
Usam da madeira local, esculpindo principalmente imagens de santos, 
demonstrando a força religiosa do povo mineiro. São Francisco, protetor dos 
animais, é o preferido. A pé, de jipe ou a cavalo, faz belos passeios. São 
muitas as trilhas possíveis em busca de um olhar do topo de um morro ou do 
alto de uma pedra. A prática do rapei, da canoagem e do "bóia-cross", com 
guias da região, são opções para aventureiros. Para os mais tranqüilos, não 
faltam os pesqueiros, onde são criadas as saborosas trutas das montanhas. 
Mas, para chegar à linda Gonçalves, terá que percorrer 13 km de estrada de 
terra. Apesar de bastante conservada pela Prefeitura Municipal, dificulta a 
chegada do turista. O governo do Estado precisa entender que turismo são 
divisas, que é a maior indústria do mundo. É necessário que se priorizem os 
asfaltamentos e se invista primeiro naqueles que dão retorno ao Estado. 

Pergunto a todos que estão me ouvindo: já ouviram dizer que Minas tem 
um município mais rico que Campos do Jordão em belezas naturais? 
Gonçalves é nossa. Só lamenta que somente os paulistas estejam lá 
usufruindo de suas belezas. Quer a presença dos mineiros, que os mineiros a 
conheçam e façam como os paulistas: venham passar o seu fim de semana 
nos "alpes" mineiros. 

Gostaríamos de deixar registrado o grande trabalho do Prefeito Zezito, que 
tem feito exemplar administração, lutando para o crescimento turístico da sua 
bela Gonçalves. 

Sr. Presidente, enquanto estiver na direção da Comissão de Indústria e 
Comércio, estarei andando por Minas e descobrindo o que é belo e o que é 
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bom e que Minas Gerais não conhece. Muito obrigada. 

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

Deputadas, público presente, antes de iniciar a minha fala de hoje, quero 
registrar a nossa presença no CERESP, na quarta-feira passada, quando 
assistimos, depois de uma rebelião, as condições daquela cadeia, que não é 
de segurança máxima, mas de insegurança máxima. Tivemos a oportunidade 
de ver como aquela cadeia foi construída com material de baixa qualidade. 
Tem apenas um ano de construção. Lá estavam, depois da rebelião, 240 
presos, em apenas um lado do presídio, com apenas um banheiro e sem 
colchões ou cobertas. 

Hoje ficamos sabendo que a grande maioria daqueles presos já foram 
transferidos, mas precisamos estudar a possibilidade de uma CPI para 
investigar a construção daquela cadeia. Fiquei estarrecido com a qualidade 
daquela construção. 

Mas o assunto que me traz a esta tribuna é que, na qualidade de médico e 
de Presidente da Comissão de Direitos Humanos, queria ressaltar o seguinte: 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseqüência natural da 
Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã pelos consideráveis 
avanços no campo da liberdade e dos direitos fundamentais e pela visão da 
pessoa humana como sujeito de direitos, está em vigor desde 14110190. O 
seu art. 1° prescreve: "Esta lei dispõe sobre a proteção integral á criança e ao 
adolescente". Ora, o que significa proteção integral? Segundo Guri Garrido e 
Massura, a proteção integral tem como fundamento a concepção de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direito frente á família, á sociedade, 
ao Estado. Rompe com a idéia de que seja simples objeto de intervenção do 
mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e 
qualquer pessoa, bem como de direitos especiais decorrentes de condição 
peculiar de pessoas em processo de desenvolvimento. 

Essa definição está garantida no art. 3• do Estatuto. Também o art. 4• do 
Estatuto garante que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forrra da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais". 

O art. 7• vai mais além quando estabelece que "A criança e o adolescente 
têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que perrritam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência". 

Infelizmente, após 11 anos de existência de tão importante instrumento 
legal estamos convivendo com graves problemas envolvendo a Criança e o 
Adolescente. Dados do UNICEF garantem que Minas Gerais ocupa o 
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segundo lugar no "ranking" nacional de ocupação da mão-de-obra infantil. 
São 318.464 crianças de 5 a 14 anos trabalhando no Estado. Denúncia do 
jornal "Estado de Minas" mostrou crianças dessa faixa etária (5 a 14 anos) 
trabalhando em olarias no Município de Janaúba, amassando barro, 
empurrando carrinhos carregados, empilhando e carregando tijolos sob sol 
forte para ganhar R$2,00 por dia! A maioria fora da escola. A mão-de-obra 
infantil também é explorada na coleta de material em lixões. nas lavouras de 
subsistência, em carvoarias ou em outros trabalhos, todos considerados 
penosos pelo Programa de Erradicação do Trabalho lnfantii-PETI.". Aqui, 
gostaria de abrir um parêntese para parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva pelo pedido de instalação de CPI para averiguação do trabalho infantil. 

Diante desse quadro, pergunto: é de mais leis que estamos precisando ou 
é da efetivação dessas leis, reconhecidamente avançadas no que diz 
respeito ao seu alto conteúdo humanístico? Em que o Legislativo pode 
contribuir para o avanço no campo dos direitos da criança e do adolescente? 
Qual o papel do Executivo, do Judiciário e da comunidade? 

No caso do Poder Legislativo, do qual faço parte, destaco algumas 
responsabilidades, como controlar o Executivo para que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente deixe de enfeitar nossas estantes e aconteça de 
fato. É fundamental o controle do Legislativo para que o Executivo garanta, 
desde o pré-natal, as condições para que uma criança possa nascer sadia, 
ou para que os riscos à sua saúde sejam minimizados. 

Pergunto: como está funcionando o SUS; o Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher é fato ou não saiu ainda do papel? Como falar em 
respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente se nem a mãe, geradora da 
nova criança, tem as mínimas condições? E somos campeões nos índices de 
mortalidade materno-infantil, por falta de pré-natal adequado e de políticas 
públicas voltadas para a mãe, que tem trazido ao mundo seres em péssimas 
condições. 

Outra responsabilidade do Legislativo consiste em controlar os fundos 
públicos, particularmente o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, a 
serem aplicados nos programas de atenção à criança e ao adolescente, 
facilitando e intermediando, quando preciso, o controle social, ou seja a 
participação dos conselhos e das organizações da sociedade civil, que atuam 
na área. 

Aqui temos a questão do controle social, tão importante para apontar às 
instituições os seus erros e também para ser parceira das instituições em 
problemas tão graves quanto esse da criança e do adolescente. 

O adulto de amanhã depende dessas condições mínimas de subsistência, 
de educação e de acompanhamento. É importante ainda: 

acompanhar os gastos públicos, inclusive aqueles procedentes de 
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emendas parlamentares, ou sejam aplicados ao estilo do velho vicio do 
clientelismo (troca de favores com objetivos de controle do voto do 
eleitorado). Sabemos que esse não é um caminho para a solução desses 
graves problemas. 

discutir e propor, em conjunto com o empresariado, outras formas de 
estimular as empresas a investir em programas sociais, comprometendo-as 
com os princípios da responsabilidade social, tendência nova e alvissareira 
no Brasil e de tão grande importância. 

realizar debates públicos e seminários legislativos, para permanente 
revisão sobre os entraves nessa área e para tomar públicas as várias 
iniciativas de sucesso na promoção dos direitos da criança e do adolescente, 
estimulando a reaplicação e o avanço das experiências bem-sucedidas em 
várias partes deste Estado e deste Pais. 

aprovar, no orçamento, recursos para a execução da política de direitos da 
criança e do adolescente, coordenada e deliberada pelo Conselho de 
Direitos. Normalmente, nos orçamentos, constata-se os parcos recursos para 
as políticas tão importantes quanto essas da criança e do adolescente em 
proteção à sua vida. 

Fortalecimento de canais que garantam a participação popular no controle 
e na execução das políticas de "Direitos da Criança e do Adolescente", 
aspectos também que precisam ser enfatizados e que constam no 
documento do seminário que realizamos no final de dezembro de 2000, 
contando com a presença de 850 participantes. Esse seminário foi realizado 
por cerca de 30 entidades. Foi um trabalho de quase três meses de 
preparação e de um grande movimento de participação. 

Ainda, não é demais lembrar o papel da comunidade e de todas as 
organizações não governamentais, bem como da mídia, na criação de uma 
cultura favorável a essa avançada idéia da criança como sujeito de direitos. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quis esperar que V. Exa. 
quase finalizasse, para intervir em manifestação dessa natureza, realizada 
com essa densidade e preocupação, com relação a um dos problemas mais 
agudos da nossa sociedade, que é o trato da criança e do adolescente em 
todos os níveis. Caso avancemos na questão educacional, verificaremos que 
para aquelas que estão amparadas pelos processos educacionais, sejam 
públicos ou privados, ainda assim, não são cumpridos, na inteireza, os 
princípios constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 
acordo com essa lógica do acolhimento, da valorização e da prevalência do 
trato relativo aos seres humanos de modo geral. 

Dou o testemunho da sua atuação permanente na Assembléia Legislativa, 
seja na Comissão de Direitos Humanos, seja na Comissão de Saúde, na 
defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana e na preocupação com 
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a criança e com o adolescente. 

Temos uma estrutura de Estado razoavelmente organizada, inclusive para 
receber e para aplicar os recursos destinados à infância e à adolescência. O 
Fundo Estadual da Criança e do Adolescente poderia estar abrigando volume 
significativo de recursos, o que infelizmente nunca aconteceu, para atender a 
essas questões graves de Minas. O Sudeste tem o maior índice de 
mortalidade e de desnutrição infantil. Em função da desnutrição, caso as 
crianças não morram, morrem os seus talentos. 

Diante disso, da crise por que estamos passando nesta Assembléia 
Legislativa e do nosso compromisso de dar um salto de qualidade com 
relação à questão da economia, da razoabilidade e da austeridade na 
aplicação dos recursos públicos, a própria mídia tem divulgado que 
estaríamos próximos de uma economia da ordem de R$40.000.000,00. 

Aproveito este momento para sugerir a possibilidade de que esses recursos 
aqui economizados e todos os que forem economizados pela nova ordem da 
Assembléia Legislativa possam ser disponibilizados para que o Estado trate 
deles como prioridade absoluta para atender à criança e ao adolescente. 

Não é possível escândalo maior do que todos os que têm sido citados aqui, 
e, às vezes, não há sensibilidade, mesmo da mídia, para explicitar essa 
situação dramática das crianças e dos adolescentes, do trabalho infantil, da 
desnutrição infantil, da mortalidade infantil. Que a Assembléia Legislativa 
possa acolher como determinação sua também a recomendação ao Governo 
do Estado. E trabalharemos para aplicar os recursos no combate ao trabalho 
infantil, á desnutrição infantil, à mortalidade infantil, no resgate da dignidade 
humana das crianças e dos adolescentes de Minas Gerais. 

O Deputado Edson Rezende* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, é muito 
boa a sua intervenção quanto aos recursos para o FIA - Fundo para a 
Infância e Adolescência. Apresentamos aqui a nossa proposta para criação 
da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme o item 47 do documento final do seminário que fizemos aqui, dos 
dez anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado também em 
Lambari, no final da semana passada, numa oficina pró-criança e 
adolescente. Estavam reunidos lá 32 conselheiros de 32 municípios, que nos 
pediram que criássemos aqui essa frente parlamentar. Estarei com uma lista, 
solicitando aos Deputados que a assinem, a fim de que possamos constituir, 
a partir de então, a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, para discorrer sobre 
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o assunto que me trouxe a esta tribuna é necessário que leia uma 
ocorrência policial, para que todos tomem conhecimento do que está 
acontecendo na cidade de São Geraldo, Zona da Mata, próxima à cidade de 
Viçosa. É uma ocorrência de desacato e agressão, do dia 1 • de setembro. O 
histórico dessa ocorrência chegou ao meu gabinete, e não quis acreditar que 
isso de fato tivesse acontecido naquela cidade. Fiquei boquiaberto, mas, 
infelizmente, é fato consumado. O boletim de ocorrência dirigido ao Delegado 
de Polícia diz: "Sr. Delegado de Polícia Judiciária de São Geraldo, por volta 
de 1 h50min de hoje, quando encontrávamos de PB na Praça Raul Soares, 
abordamos o veiculo VW Santana, cor prata, placa GVU-1240, que estava 
sendo conduzido pelo autor José Mário em alta velocidade, o qual efetuava 
manobras conhecidas como cavalo-de-pau. Durante a abordagem, o autor 
fez uma ligação telefônica, através de um celular, para o seu genitor e usou a 
seguinte expressão: 'Pai, tem um policinha me multando aqui na Praça'. 
Momentos depois da ligação, compareceu ao local, conduzindo o veiculo VW 
Santana Quantum, cor branca, do Gabinete do Prefeito, o genitor.do autor 01, 
Prefeito desta cidade. O autor Benjamim Braga Lisboa estava muito agitado e 
nervoso e colidiu o veiculo Santana com a traseira da viatura PMMG 3609, 
causando-lhe amassamento na tampa traseira ... " - ou seja, com o veiculo 
oficial da Prefeitura ele bateu na viatura da Polícia Militar, no local da 
ocorrência. " ... e quebrando a lanterna do lado esquerdo. Após descer do 
veiculo, agrediu fisicamente este relator, com tapa no rosto. Diante do 
exposto, dei voz de prisão em flagrante delito aos autores 01 e 02, o filho do 
Prefeito e o Prefeito, por desacato e por agressão física. Porém alguns 
populares intervieram, dificultando a condução de ambos, sendo que o autor 
Edson do Nascimento tentou tomar o revólver deste relator. Durante a 
confusão, o Soldado Nascimento também foi agredido fisicamente, conforme 
consta na declaração médica. Esclareço a Vossa Senhoria que os autores, 
aproveitando-se da grande aglomeração de pessoas que se formou em 
nosso redor, evadiram-se, tomando rumo ignorado. O Perito Fernando, da 
DPJ de Ubá, realizou a perícia na viatura PMMG 3609. Vale ressaltar que o 
fardamento deste relator foi danificado na calça, à altura do joelho esquerdo. 
O relógio de pulso, marca Citizen, e o botão da camisa do Soldado 
Nascimento foram arrancados. O fato foi presenciado pelas testemunhas 
citadas no respectivo BO. Seguem em anexo as multas codificadas, 
conforme aqui lavradas, AIT 0179-98, código 527.4, e declarações médicas. 
Passamos esse BO às vossas mãos, para as providências decorrentes . 
Militares empenhados: Cabo Soares e Soldado Nascimento". O Cabo Marco 
Aurélio Soares da Silva era o comandante da viatura local. 

Assim que recebi o telefonema no gabinete, tentei não acreditar no que 
estava acontecendo, ou seja, que o chefe do Poder Executivo Municipal da 
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Cidade de São Geraldo, na zona da Mata, tivesse a coragem de se 
deslocar de sua casa, às 2 horas da manhã, para atender seu filho, que 
estava colocando em risco a vida de outros cidadãos. É necessário alertar o 
povo de Minas Gerais para o fato de que, se aquele jovem que fazia um 
pega, dando um cavalo-de-pau em seu veículo, atropelasse uma pessoa, a 
PM teria sido omissa. Mas, cumprindo o chamamento da população, que 
reclamava haver um cidadão transitando em afta velocidade e fazendo 
gracejos, a polícia agiu de acordo com o estrito cumprimento do dever legal, 
no exercício regular do direito, cumprindo fielmente sua missão, evitando que 
danos maiores fossem causados a transeuntes ou até mesmo ao patrimônio 
público. 

Mas acredito que o Prefeito deveria ter se deslocado até a cidade, 
chamado a atenção de seu filho, dado-lhe um puxão de orelha e o levado á 
sua residência, deixando que os policiais fizessem a ocorrência normalmente. 
Mas parece que nem o Prefeito nem seu filho estão dispostos a cumprir a lei. 
Ai pergunto: Como um homem desses tem condições psíquicas ou equilíbrio 
para governar o Município de São Geraldo? Isso vai de encontro áquifo que 
qualquer cidadão com equilíbrio faria. Sabemos que a democracia tem 
avançado cada vez mais. Não posso permitir que o Prefeito Benjamim Braga 
Lisboa ache que a cidade é sua. Não pode continuar achando que a cidade 
de São Geraldo é dele e que seu filho faz o que quiser. Tomamos 
conhecimento de que o Prefeito já se deslocou para Belo Horizonte, para se 
contactar com outras lideranças políticas, tentando abafar a situação, mas 
isso não vai ocorrer. 

Estaremos, amanhã, na Comissão de Direitos Humanos desta Casa, 
apresentando requerimento solicitando a convocação do Sr. Prefeito e de seu 
filho, para prestarem esclarecimentos. Convocaremos também os dois 
policiais envolvidos na ocorrência, que, até que seja dito o contrário, figuram 
como vitimas. E o que é pior: vitimas no cumprimento do dever, prestando 
serviçcs á comunidade, às 2 horas da manhã, evitando que um cidadão 
provocasse um acidente mais grave, colocando em risco a vida de outras 
pessoas. 

Sabemos que os Prefeitos das cidades menores do interior do Estado têm 
uma resistência muito grande às "blitze" policiais, que realizam prisões de 
pessoas inabilitadas, porque certamente estas foram seus cabos eleitorais ou 
seus eleitores. Mas é bom que aquele Prefeito saiba que nem o seu filho nem 
o filho do Vereador, do Deputado, do Governador, do Senador ou do 
Presidente da República estão acima da lei. Aquele Prefeito deveria estar 
dando o exemplo, deixando a polícia atuar. Depois, em sua casa, como pai e 
educador, chamaria a atenção do seu filho. Jamais poderia desferir um tapa 
no rosto do Cabo Soares, atitude covarde, inconseqüente e incoerente para 
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um administrador público. Será que podemos chamá-lo de administrador 
público? Ou será que naquele momento perdeu o sentido? Não nos é dado, 
como pais - e falo como pais -, o direito de perder a razão porque um dos 
nossos filhos cometeu uma infração de trânsito. Temos de dar o exemplo. Os 
filhos de homens públicos têm de dar exemplo, assim como os seus pais. 

Vejam a situação: o Cabo Soares tomou um tapa no rosto. Isso poderia ter 
tido conseqüências mais graves. Se isso tivesse ocorrido antigamente - em 
função dos costumes da sociedade, que valorizavam a honra e a moral de 
um homem -, esse gesto poderia ter custado caro para o Prefeito, porque 
homem nenhum aceitaria um desaforo, uma ofensa, uma agressão dessa 
natureza. muito menos um policial fardado, no exercício da sua função e, 
acima de tudo, agindo dentro da lei. 

Irei até ao Município de São Geraldo e farei uma reunião com o 
destacamento local. Fico imaginando qual será a reação da família diante dos 
comentários de toda a cidade sobre o tapa que o Prefeito deu no rosto 
daquele policial. Como ficará a sua situação perante a sociedade,- perante os 
seus amigos e familiares? Não podemos aceitar que fatos como esse 
continuem ocorrendo. Por isso, apresentarei um requerimento na Comissão 
de Direitos Humanos, convocando o Prefeito e seu filho. Acompanharei todos 
os passos, a fim de saber qual será a liderança política que terá a coragem 
de tentar colocar panos quentes nesse episódio. Não o deixarei passar em 
brancas nuvens. Espero que o Prefeito explique á Comissão de Direitos 
Humanos qual foi o motivo que o impeliu a agir daquela forma. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)*- Deputado Sargento Rodrigues, 
autoridades existem para ser respeitadas e uma deve respeitar a outra. 
Enquanto Presidente da Comissão de Direitos Humanos, entendo que 
devemos estar abertos e fazer um bom debate sobre essa questão. 

Sabemos que existe abuso de autoridade em vários episódios ocorridos no 
País. Esses abusos só trazem desavenças e voltam-se contra a própria 
autoridade como um todo, ou seja, contra toda autoridade. No caso relatado 
por V. Exa., em que a Polícia Militar estava protegendo a sociedade, uma 
outra autoridade não poderia impedir o pleno exercício da autoridade militar, 
que precisava agir daquela forma. E é isso que a comunidade quer que se 
faça. O policial, naquele momento, cumpriu não somente a ordem instituída, 
mas também a ordem democrática da própria sociedade, que quer ficar 
protegida contra esse tipo de motorista, que tantas vidas ceifa no País. 

Neste momento - e apontando para o novo milênio -. vivemos a epidemia 
do trauma, e a principal causa são os acidentes automobilísticos e os de 
trabalho, estando os automobilísticos muito á frente dos de trabalho. Nesse 
sentido, a própria saúde pública pode evitar os acidentes, as mortes e todos 
os problemas de saúde advindos de um atropelamento, que pode deixar 
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Enfim, é no cumprimento do dever daquele guarda na esquina que temos 
de garantir a sua autoridade. A nossa Comissão de Direitos Humanos está 
aberta a esses assuntos. 

O Deputado Sargento Rodrigues- Agradeço-lhe o aparte, Deputado Edson 
Rezende. 

Chegou a nosso conhecimento - e é óbvio que temos de apurar - a 
informação de que o Prefeito está intimidando as testemunhas arroladas na 
ocorrência policial, chamando-as a seu gabinete e tentando persuadi-las a 
não fazer relato em favor da ocorrência policial, da isenção, da seriedade e 
da coerência. 

Estarei, Sr. Presidente, fazendo contato com o Dr. Márcio Domingues, 
Secretário da Segurança Pública, para que possa acompanhar de perto o 
andamento desse processo. Vou cobrar do Delegado de Polícia o devido 
inquérito policial por desacato, por desobediência e por agressão física. O 
Prefeito deveria estar preso por causa do tumulto. 

Além disso, estarei enviando oficio ao Procurador-Geral de Justiça deste 
Estado, Dr. Nedens Ulisses, para que solicite ao Ministério Público local que 
acompanhe o fato de perto, porque também estaremos acompanhando de 
perto, enviando, aliás, um advogado. 

Não podemos permitir que isso venha a ocorrer no interior. O Prefeito tem 
de entender que a "política do café com leite", a política do coronelismo, já 
acabou e que ele não é dono da cidade, não é dono do Código de Trânsito e 
muito menos detém toda a autoridade, como era comum anteriormente. 

É bom que saibam que estarei acompanhando o caso pelos meios legais, 
por intermédio do Ministério Público e da Policia Civil, com inquérito do 
Delegado, e convocarei o Prefeito a comparecer â Comissão de Direitos 
Humanos para explicar, não a este Deputado, mas à população de São 
Geraldo, por que desferiu um tapa no rosto do Cabo Soares. É para isso que 
queremos explicação. É uma vergonha a sua atitude impensada e incoerente. 
Não há nada que a justifique. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, TV Assembléia, educadores que aqui se encontram, meus 
senhores e minhas senhoras, volto novamente a esta tribuna para registrar 
um assunto da mais alta importância e da mais alta gravidade no Estado. 
Quero invocar, neste momento, a realização da audiência pública realizada 
hoje pela Comissão do Trabalho, da Ação e da Previdência Social, onde 
discutimos assuntos dos mais variados. Mas, particularmente, atendendo a 
um pedido da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de 
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Minas Gerais, discutimos, em uma reflexão muito profunda, a terrfvel 
situação que os trabalhadores estão passando, um verdadeiro 
constrangimento quanto à ACESITA energética. 

Aliás, quero parabenizar o "Estado de Minas" pela reportagem minuciosa 
de hoje, às fols. 18, sobre a situação dos carvoeiros implantados e sediados 
no Norte e no Jequitinhonha. Isso ratificou nossa preocupação. Hoje, fizemos 
uma reflexão, com a presença do Presidente da Federação dos Presidentes 
dos Sindicatos, dos representantes da Promotoria do Trabalho e do Delegado 
Regional do Trabalho. E podemos, ainda, ouvir inúmeros questionamentos e 
depoimentos, por meio de vfdeos que foram mostrados, na manhã de hoje, à 
nossa Comissão, relatando-se uma verdadeira situação de calamidade 
pública, um verdadeiro estado de miséria por que passam os trabalhadores 
das carvoarias. 

É necessário, Sr. Presidente, antes de qualquer coisa, uma reflexão muito 
profunda desta Casa, que se tem prestado, e muito, como timoneira, como 
estrela guia dos grandes acontecimentos, para que, num sentimento de 
resgate da cidadania, o Legislativo acompanhe essa situação, de perto, por 
meio de suas gestões e audiências públicas, buscando uma solução mais 
adequada, harmônica e feliz. Confesso a V. Exas., Sr. Presidente e Srs. 
Deputados que aqui se encontram, que somente quem estava presente na 
manhã de hoje pôde sentir o drama que os carvoeiros estão vivendo em 
vários locais, praticamente em regime de escravidão, com vários 
depoimentos prestados, trazendo a esta Casa uma reflexão e, acima de tudo, 
uma cobrança imediata. 

Ouvimos os depoimentos de ex-funcionários que, por longos anos, 
prestaram seu trabalho para a Acesita Energética, que hoje nem sequer 
retribui a dignidade humana daqueles que lutam e labutam em busca de sua 
sobrevivência. Depois de vários depoimentos, tomamos conhecimento, ainda, 
da morte de um trabalhador sem que, até a presente data, tenha sido 
apurada a "causa mortis". Isso ocorreu no dia 18 de agosto. Já solicitamos ao 
Sr. Delegado de Policia de ltamarandiba e ao Cartório de Registro Civil a 
expedição de certidão de óbito, para apurarmos a "causa mortis", porque não 
podemos, em nenhum momento, compartilhar de uma situação dessas, 
inclusive, com a morte de pessoas que. por longos anos, prestaram serviços 
à empresa. Aliás, ouvimos atentamente a manifestação do Sr. Élcio Vilela 
Nogueira, Procurador-Geral da 3" Região do Ministério do Trabalho, sobre 
sua preocupação, uma vez que, por inúmeras vezes, a ACESITA foi 
notificada e interpelada, mas, até a presente data, nenhuma resposta foi 
dada a seus trabalhadores e nem se manifestou o desejo de se fazer 
qualquer composição. 

O "Estado de Minas" de hoje mostra um texto importantfssimo, em que se 
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afirma que a própria ACESITA, para uma discussão ampla e geral, 
buscando o adequamento jurídico e legal, Sr. Presidente, furtou-se de 
qualquer questionamento, buscando, assim, uma norma de conduta junto ao 
Ministério Público. Mesmo sem a presença do ilustre representante, 
apresentamos, e já está protocolizado nesta Casa, com a assinatura dos 
nossos nobres pares, um pedido de abertura de CPI, para apurar, em 120 
dias, as condições dos profissionais que atuam na indústria extrativa do 
nosso Estado. 

Justificamos o nosso pedido em vista das graves denúncias que foram 
encaminhadas a esta Casa pela Federação dos Trabalhadores da Indústria 
Extrativa em Minas Gerais, que dão conta da existência de sérias lesões a 
direitos dos trabalhadores que atuam nesse importante ramo da economia 
mineira. 

A imprensa trouxe, nos últimos dias e no dia de hoje, o registro da situação 
verificada nos Municípios de Capelinha, de ltamarandiba e Minas Novas 
vinculados à Acesita Energética. Inclusive com o registro de um óbito até 
agora inexplicado pelas autoridades constituídas. 

Acreditamos que a instauração de uma CPI, com os poderes que lhe são 
conferidos, será instrumento eficaz para coibir esses terríveis abusos que são 
cometidos pelo capital contra os nossos humildes cidadãos trabalhadores 
que se submetem a condições aviltantes. E particularmente dizendo, pelo 
que ouvimos hoje, em verdadeiro regime de escravidão. 

Já apresentamos esse requerimento. Temos certeza, pela sensibilidade do 
nosso Presidente e particularmente da Mesa Diretora, de que em breve 
teremos esse requerimento aprovado. Assim, daremos continuidade a esse 
trabalho de grande responsabilidade, que é dever nosso, do parlamento 
mineiro e das nossas comissões. O Deputado João Leite, que, no ano 
passado, tão bem presidiu a Comissão de Direitos Humanos e acompanhou 
incansavelmente esse trabalho, sabe muito bem a gravidade desse 
problema. Aqui rendo as minhas homenagens ao Deputado João Leite, 
honrado e digno, pelo trabalho ao longo da sua vida pública. Sem dúvida, 
para a Assembléia Legislativa, é um exemplo de trabalho. E pode sentir, ao 
presidir idêntica Comissão como esta, que novamente esta Assembléia não 
se pode curvar diante de situação tão aviltante e constrangedora para os 
nossos filhos e para nossas famílias. 

Faremos averiguações "in loco", convocaremos o Ministério Público, 
famllias e todas as pessoas que passam por esse constrangimento, por esse 
desrespeito para com a dignidade humana. Somente a CPI tem capacidade e 
legitimidade para adequar o instrumento necessário para a formatação e a 
melhoria de vida de cada um. É uma reflexão muita rápida, mas não 
poderíamos, de maneira alguma, curvar-nos diante de situação tão difícil e 
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lamentável como essa. 

Sr. Presidente, outro assunto que me causou espécie foi o anúncio feito 
pela CEF de suspensão das operações de financiamento habitacional 
voltadas para a classe média brasileira. É lamentável. Mais uma vez, o 
Governo Federal resolve, sem mais nem menos, suspender qualquer tipo de 
negociação, fechando todas as portas para aqueles que sempre desejaram e 
no futuro desejarão ter sua casa própria. Hoje, tomamos conhecimentos 
pelos jamais de que, a partir desta data, em nenhum momento, a CEF 
fornecerá ou terá condicionamento de prestação habitacional e 
particularmente de contratos na aquisição de casa própria. 

Lamentavelmente, não podemos comungar a mesma expressão. Acho que 
o povo brasileiro e particularmente os mineiros merecem respeito e saber as 
razões específicas do porquê dessa decisão, uma vez que o FGTS, pelas 
notícias dos jornais desta semana, já se encontra liberado. Quantas pessoas 
sonham em adquirir casas .... Hoje, com a notícia da CEF, nenhum projeto 
poderá ser apresentado, por determinação do Governo Federal. ·-·· 

É necessário que a Assembléia Legislativa se aprofunde nessa situação, 
nessa indagação. Estamos apresentando requerimento nesta Casa para 
interpelar a CEF no sentido de que apresente suas razões, o porquê dessa 
decisão rápida e rasteira de não permitir, a partir desta data, contrato 
habitacional para as pessoas da classe média. O que se faz, mais uma vez, ê 
um desrespeito para com o povo mineiro, com a classe que sempre procurou 
ter sua casa própria. Precisamos agir, questionar, temos o direito de saber o 
porquê e de onde partiram essas decisões. Temos certeza absoluta, através 
dos inúmeros levantamentos que estamos terminando nesta tarde, de que 
temos mais de 35 mil pedidos de financiamento para Belo Horizonte, para o 
Sul de Minas e para todos aqueles que aguardam a liberação de recursos. 

É estranho que essa instituição justifique a sua medida com o argumento 
de que não tem mais condições de sustentar o desequilíbrio que mencionada 
operação provoca, pois, segundo a CEF ê feita a captação de recursos no 
mercado com base na taxa Selic, que hoje gira em torno de 19% ao ano, 
enquanto a taxa cobrada dos mutuários ê muito inferior. 

É, contudo, um argumento intrigante e que não se sustenta na lógica, pois, 
em primeiro lugar, a CEF, em toda a sua existência, teve o seu papel 
direcionado para atuar como agente do Governo Federal na implementação 
da política habitacional. 

É de se concluir que esse mesmo Governo deveria criar mecanismos 
capazes de fomentar a polltica habitacional com recursos suficientes para 
atender a demanda e reduzir o elevado déficit existente no Brasil no que diz 
respeito á casa própria. 

Por outro lado, sàbemos que o mercado pratica essa elevada taxa de juros, 



62 
que a própria CEF afirma não suportar, obedecendo ao que é ditado pelo 
próprio Governo Federal. Ou não é o Conselho de Política Monetária que fixa 
os percentuais da principal taxa de juros no Brasil e que vem asfixiando toda 
a nossa economia? 

Como se vê, a ação perniciosa e irresponsável do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso está provocando, mais uma vez, prejuízos 
irreparáveis á nossa população, que não suporta mais achatamento salarial, 
elevada carga de tributos, congelamento da tabela de correção do Imposto 
de Renda, entre outras medidas que nos são impostas e que prejudicam, 
mais diretamente, a sofrida classe média brasileira. 

Diante dessa situação, é necessária uma reflexão profunda nesta Casa. 
Finalmente, quero cumprimentar o Dr. Oito Teixeira Filho, chefe do 

DETRAN-MG, que vem desenvolvendo brilhante trabalho á frente do órgão, 
buscando dinamizá-lo, dando maior transparência ás suas ações e 
promovendo ampla reformulação nos serviços oferecidos á população, numa 
clara demonstração de seu respeito para com a coisa pública, zelando pelo 
planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de 
trânsito. 

Quero endereçar ao Dr. Oito e a toda a sua equipe nossas congratulações, 
extensivas a todos os servidores do DETRAN, que se associam a esse 
esforço de fazer do nosso Departamento de Transito um órgão moderno e 
ágil, para o bem de todos os mineiros, hoje considerado um dos melhores 
órgãos de trânsito do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Não havendo outros 

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

DECISÃO DA PRESID~NCIA 
A Presidência, nos termos§ 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina 

a anexação do Projeto de Lei n• 1. 727/2001, do Governador do Estado, ao 
Projeto de Lei n• 97/99, do Deputado Wanderley Ávila, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 4 de setembro de 2001. 
Olinto Godinho, 3°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência: 

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

Especial para, no Prazo de 60 Dias, Emitir Parecer sobre Estudos do 
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Processo Histórico de Capitalização da Situação Financeiro-Orçamentária 
Atual do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -. 
doravante denominada Comissão Especial do BDMG. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Amilcar 
Martins; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado 
Paulo Piau; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; 
suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio ás Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no 
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Viabilidade do Programa de 
Concessão de Rodovias Federais em Minas Gerais, Especialmente a BR-
459, doravante denominada Comissão Especial do Programa de Concessão 
de Rodovias. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo .o. Deputado 
Amilcar Martins; suplente - Deputada Maria Olivia; pelo PPB: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PPS: 
efetivo - Deputado Fábio A velar; suplente - Deputado Márcio Kangussu; pelo 
PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; supente - Deputado Djalma 
Diniz. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda á Constituição n° 62/2001, do 
Deputado Cabo Morais e outros, que altera o art. 39 da Constituição do 
Estado e acrescenta artigo ao AtQ das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente -
Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; 
suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado João Batista 
de Oliveira, suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: efetivo -
Deputado Agostinho Silveira; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PPB: 
efetivo Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. A 
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda á Constituição n° 63/2001, da 
Deputada Elbe Brandão e outros. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo 
Rezende; suplente- Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetiva- Deputada 
Elbe Brandão; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo 
PPS: efetivo- Deputado Márcio Kangussu; suplente- Deputado Fábio Avelar, 
pelo PL: efetivo - Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado José Milton. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio ás Comissões. 
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Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 
apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação, na 77• 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.466/2001, do Deputado Luiz Tadeu 
Leite (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão -
indicando o Deputado Durval Ângelo para membro efetivo da Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 
61/2001 na vaga do Deputado Rogério Correia, que passará a ocupar a vaga 
de suplente na referida comissão (Ciente. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões e Cópia às lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando 

seja o Projeto de Lei n• 981/2000 remetido à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o 
seu parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado José Milton, solicitando a inclusão na ordem do 
dia do Projeto de Lei Complementar n• 14/99, de sua autoria, uma vez que a 
Comissão de Assuntos Municipais perdeu prazo para emitir parecer. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com inciso VIl do art. 
232, c/c o art. 140 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n• 1.708/2001, de sua autoria, que aguarda 
parecer da Comissão de Justiça. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se 
o projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado lvair Nogueira, solicitando 

que o Projeto de Lei n• 1.297/2000, do Deputado Márcio Kangussu, seja 
distribuído à Comissão de Turismo. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

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

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

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

reunião o Projeto de Lei n• 1.371/2001, em virtude de sua apreciação na 
reunião extraordinária de hoje, pela manhã. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a pauta de hoje é 

composta, majoritariamente, de propostas de emendas à Constituição e de 
vetos. É visível a ausência de parlamentares em Plenário para avaliação de 
grande parte da pauta. Um dos projetos que seguem tem o nosso apoio, mas 
está recheado de emenda, subemendas e substitutivos, e é preciso que a 
Casa se articule. Diante disso, solicito, de plano, o encerramento 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 a recomposição de quónum. 

O Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, que, somados 

aos 7 que se encontram nas comissões, perfazem o total de 26 Deputados. 
Não há quórum para a votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a . .palavra, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, no 
próximo domingo haverá um acontecimento da maior importância no cenário 
polltico nacional. Trata-se da convenção nacional do PMDB, o maior partido 
brasileiro, para a definição do seu novo comando nacional. Não apenas os 
peemedebistas estão mobilizados e preocupados com essa convenção, mas 
também toda a classe política do Brasil. Todos estão acompanhando esse 
trabalho com vivo interesse, porque percebemos claramente que o PMDB, 
pela sua importância política, tornou-se um divisor de águas. As decisões 
desse partido, em nivel nacional, mudam para lá e para cá os destinos do 
nosso Pais. O PMDB, colocando-se nessa posição de decisão, obviamente 
chama a atenção de toda a classe política brasileira. É o partido das 
tradições politicas, de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Teotônio Vilela. 
É agente das transformações mais caras dos últimos 20 anos, na política do 
Pais. 

O PMDB está caminhando para uma convenção nacional, demonstrando 
claríssima e perigosa divisão, que poderá direcionar a política nacional para 
rumos que não desejamos. De um lado, há a candidatura do ex-Presidente 
da Câmara dos Deputados, Michel Temer, candidato que possui qualidades, 
mas que parece estar a serviço de um grupo governista do PMDB, visando 
preservar o espaço que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem em 
nosso partido, que representa interferência absolutamente indébita e imoral. 
Um Presidente da República, que pertence a outro partido, o PSDB, interfere 
e tem poder de mando em outro partido, que não é um qualquer, mas o 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O ex-Presidente da Câmara 
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dos Deputados, Michel Temer, candidata-se como Presidente do PMDB, 
para colocar o nosso partido debaixo da tutela do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que, não tendo mais compromisso com o povo brasileiro e 
não estando mais vestindo a camisa dos interesses nacionais, porque está 
efetivamente a serviço do capital estrangeiro e obviamente debaixo dos 
interesses do Banco Mundial e do FMI, busca, em nosso partido, uma 
guarida. Lamentavelmente, há peemedebistas de grande capacidade sob a 
liderança do Deputado Michel Temer. Com ele, o Governo colocará o PMDB 
não com a sua candidatura própria, mas debaixo dos interesses escusos do 
Presidente da República. 

De outro lado, há uma candidatura que, para nós, é absolutamente cara e 
representa o ícone da política brasileira. Refiro-me á candidatura do Senador 
Pedro Simon. 

O Senador Pedro Simon é hoje uma das figuras mais queridas, mais 
respeitadas da política brasileira, mas, ao que parece, não representa um 
segmento forte dentro do PMDB. Ideologicamente seria da melhor_qualidade, 
um grande candidato, mas não tem peso na disputa que atualmente se 
realiza. E a outra candidatura, esta sim, com muito peso, visa dar respaldo á 
tese da candidatura própria dentro do nosso partido: é a disputa do Senador 
Maguito Vilela, com apoio do Governador Itamar Franco, do Vice-Governador 
Newton Cardoso, do Presidente Estadual do nosso partido, Deputado Saraiva 
Felipe, que também é Secretário-Geral do PMDB, e de um grande segmento 
do partido, que prega rompimento imediato com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e a adoção de um caminho próprio, autônomo, de respeito 
aos interesses do povo brasileiro, contra a mamata dos cargos e das verbas 
federais, a favor de uma candidatura própria, que o partido possa desfraldar 
como uma bandeira a ser seguida pela classe política brasileira, pelo povo 
consciente, grande maioria no Pais. 

Estamos apoiando a candidatura Maguito Vilela e queremos conclamar os 
peemedebistas mineiros para que estejamos domingo em Brasília. Com 
muito orgulho, sou Delegado á Convenção Nacional, e lá estaremos com o 
nosso voto a favor de que o PMDB se fortaleça, de que tenha seu caminho, 
sua autonomia e sua autenticidade. 

É essa a mensagem que trazemos aos peemedebistas, para que façamos 
uma torcida, um trabalho sério, a fim de que tenhamos a vitória da 
independência do PMDB contra os grilhões do Governo tucano, que está 
acabando com o Brasil, que está vendendo o Brasil, entregando-o a 
potências estrangeiras. Pelo nacionalismo, pelo respeito que queremos de 
nosso partido, estaremos apoiando - e grande parte do nosso partido também 
- o Senador Maguito Vilela, liderando uma chapa de oposição dentro do 
PMDB em relação ao Governo Federal. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto que me traz a esta tribuna, 

na condição de Líder da Maioria nesta Casa, interessa a todos. A nossa 
preocupação é muita, neste momento, em relação aos funcionários estaduais 
do setor de saúde do Estado. Temos conversado com segmentos 
representativos da categoria e verificado que há profunda insatisfação dos 
servidores da área da saúde, dos funcionários da Secretaria da Saúde, das 
fundações que estão sob a chefia da Secretaria da Saúde, da HEMOMINAS, 
da Fundação Ezequiel Dias e outras, em relação, principalmente, à questão 
salarial. Mas não é só ao salário que me refiro. Foi elaborado um plano de 
cargos e salários para a Secretaria de Estado da Saúde, um trabalho feito a 
quatro mãos, sob a liderança do Secretário Carlos Patrício. Esse plano está 
pronto, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração, a que 
incumbe estudar e revisar planos de cargos e salários, e até o momento o 
Governo do Estado não o enviou a esta Casa, para apreciação. Com isso, 
estamos tendo em Minas Gerais grande dificuldade de interpretação, de 
entendimento. Algumas secretarias de Estado já têm uma linha .salarial, já 
têm o seu plano de cargos e salários há muito tempo em vigor, já têm 
remunerações mais ou menos á altura, como, por exemplo, o pessoal da 
educação. Hoje, uma serviçal de escola do interior do Estado ganha mais de 
R$400,00. Não é um grande salário, mas já é razoável, para os serviços 
humildes de uma serviçal. 

Uma diretora de escola não tem um salário como gostaríamos, mas já 
ganha R$1.600,00, R$1.800,00 por mês. Enquanto isso, um médico da 
Secretaria de Saúde, que trabalha pelo menos 4 horas por dia, recebe um 
salário de R$600,00, R$700,00. Ora, como interpretar e entender que, no 
mesmo Estado, com o mesmo patrão, haja salários tão díspares? Não posso 
nem mesmo compará-los com os de certas autarquias do Estado, como a 
CEMIG, como a COPASA, cujos salários estão dentro da realidade. Não são 
tão altos assim, mas são dignos. No entanto, os médicos, os auxiliares de 
enfermagem ganham muito mal. Não sei por que a saúde acabou sendo 
relegada a planos tão inferiores no mesmo Governo. O Governo é o patrão, 
tanto da educação quanto da administração e da saúde. Não entendo tanta 
disparidade. Grande parte dos médicos estão municipalizados, prestam 
serviços às Prefeituras com salários indignos. · Funcionários dos centros 
regionais de saúde sediados em Montes Claros, em Pedra Azul, regiões que 
tenho a honra de representar nesta Casa, ganham mal. Sei que os salários 
do pessoal administrativo da Secretaria da Saúde são também risfveis, são 
ridículos, estão muito abaixo da média paga pelo próprio Estado a 
funcionários de outras secretarias. O plano de cargos e salários feito pela 
Secretaria da Saúde está na Secretaria de Administração há alguns meses. 
Não foi enviado a esta Casa, demonstrando que não há o mfnimo de respeito 
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por esses profissionais. Era isso que esperávamos para o pessoal da 
saúde do Estado de Minas, e hoje a insatisfação deles é grande. Estamos 
ouvindo falar em uma greve que poderia irromper a qualquer momento, pois 
os funcionários continuam ganhando muito mal, não vêem a perspectiva de 
melhora, de um plano de cargos e salários que lhes dê uma progressão 
horizontal de acordo com o tempo de serviço no Estado. 

Não consigo compreender por que funcionários que tiveram o azar de 
servir à Secretaria de Estado da Saúde tenham de ser relegados a planos tão 
inferiores, enquanto os de outras secretarias, mesmo não tendo grandes 
salários, conseguem sobreviver com dignidade salarial, com um plano de 
cargos e salários a lhes garantir a aposentadoria. Hoje vemos que o Gen. 
Carlos Patrício, Secretário da Saúde, tem tido uma dedicação, uma boa-
vontade, mas temos de ser sinceros: boa-vontade só não basta quando se 
trata de assunto salarial. É preciso ter verba, ter vontade política para remeter 
a esta Casa um plano de cargos e salários, garantindo um salário à altura 
dos profissionais da saúde, dos que cuidam da saúde da população mineira, 
dos que se dedicam nos postos de saúde, dos que atendem nos hospitais 
públicos estaduais, dos que prestam serviços na área da saúde do Estado. 
Esses não podem ficar esquecidos nessa questão salarial. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Agradeço a gentileza de V. Exa, ao 
me conceder este aparte. Na condição de Presidente da Comissão de Saúde, 
gostaria de dizer que estamos envidando todos os esforços para que, nesta 
quinta-feira, possamos fazer um debate público. Estamos fazendo o possível 
para que estejam presentes nesta Casa o Secretário da Saúde, o Secretário 
Adjunto, os representantes do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica, 
do Conselho Regional de Medicina e da Associação dos Trabalhadores da 
Saúde do Estado - ASTEMG. . 

Deputado Luiz Tadeu Leite, acompanhamos com muita atenção o seu 
pronunciamento. Não devo imiscuir-me na sua primeira parte, que trata de 
problemas internos do seu partido, o PMDB, mas dou-lhe as razões devidas. 

No que diz respeito à área da saúde - e também sou servidor da saúde do 
nosso Estado -, é indigno que um médico no início de carreira tenha um 
salário de R$400,00 ou R$500,00. É uma indignidade que leva a saúde ao 
caos, a essa greve dos servidores municipais de Belo Horizonte, que 
reivindicam melhores salários, embora os seus patamares sejam superiores 
aos do Estado. Alguns setores da FHEMIG já entraram em greve hoje. A 
situação é caótica na Capital: além da greve no serviço municipal de saúde, 
temos agora greves em alguns setores do Estado. Precisamos nos mobilizar. 
A Comissão de Saúde fará um esforço nas próximas 24 horas, a fim de que 
possamos participar das negociações, trazendo aqui autoridades do Estado e 
representantes dos funcionários. 
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Deputado Luiz Tadeu Leite, dou-lhe inteira razão. Como pode o nosso 

País - cujos recursos estão sendo sangrados para o pagamento da dívida 
externa, para a rapinagem internacional - ter dinheiro para investir na área 
social - na educação, na saúde, na segurança pública e na habitação? Isso é 
uma questão de modelo econômico. Enquanto os salários dos Deputados 
estão sendo criticados -e não quero fazer qualquer tipo de defesa - , deveria 
estar sendo feita mobilização nacional, com a participação daqueles que 
estão interessados na construção do País, a fim de procurarmos uma solução 
para a nossa dívida, que é injusta, que faz sangrar as nossas economias, 
contribuindo para os baixos salários dos servidores tão dignos dos Estados 
brasileiros. Temos de discutir esse modelo econômico que privilegia alguns 
setores - banqueiros e demais -, enquanto outros setores vivem nessa 
indignidade relatada por V. Exa. Essa é a nossa posição no que diz respeito 
à sua fala. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Obrigado, Deputado Marco Régis. Como 
Presidente da Comissão de Saúde, é muito importante que V. Exa. leve para 
ser debatida a questão salarial referente ao pessoal da saúde. A situação 
ainda é mais grave, porque disse que os salários dos médicos iniciantes 
eram de R$600,00 ou R$700,00, mas V. Exa. nos informa que estão na faixa 
de R$400,00 ou R$500,00. Não é possível que a situação seja relegada a tal 
ponto. 

Temos a certeza de que o Governador Itamar Franco tem compromisso 
para com o funcionalismo em geral e também para com o pessoal da saúde. 
Resolveu o problema salarial da Polícia Militar, manteve os salários dos 
servidores da área da educação. Enfim, melhorou o salário do funcionalismo. 
Mas, na saúde, o aumento nada significou, porque os servidores ganhavam 
muito pouco, ficando abaixo de outras categorias, pois o aumento foi linear 
para todo o funcionalismo. Aqueles que ganhavam bem tiveram aumentos 
maiores, mas os que ganhavam mal tiveram aumentos menores. Essa 
correção precisa ser feita por meio de um plano de cargos e salários. Não 
tem lógica que um Auxiliar Administrativo da Secretaria da Saúde ganhe 
R$200,00 ou R$250,00, e um auxiliar administrativo de outra Secretaria 
ganhe R$800,00 ou R$900,00. Não queremos rebaixar o salário de alguém 
que ganhe mal. Queremos melhorar os salários, equiparar os salários 
daqueles que ganham mal com relação aos que ganham um pouco melhor. 

Pedimos a V. Exa. para levar á Comissão de Saúde esse assunto. 
Nós, que somos da base do Governo, somos muito procurados para 

interferir. Mas a maneira que o Deputado tem de fazê-lo é usando a tribuna 
livre desta Casa, como o fazemos neste momento. 

Aproveitando o tempo que me resta, gostaria de concordar com V. Exa. 
também quanto à sangria do capital brasileiro para o mercado internacional. 
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O equivocado processo de privatização, Sr. Deputado, que aconteceu no 
Brasil nos últimos anos, representou um crime contra o nosso Pais. 

Na semana que passou, nesta Casa, presidi a Mesa no debate sobre o 
fórum mundial. Esteve presente o Presidente do MST; Sr. João Pedro 
Stédile, que fez referência a uma informação prestada pelo economista Celso 
Furtado, homem dos mais competentes e sérios do Brasil, mas injustiçado. 
Celso Furtado passou a informação importante que trago agora: nos 250 
anos da colonização do Brasil por Portugal, todo o ouro que foi, na época, 
encaminhado de Minas Gerais para lá significou cerca de 
US$1.400.000.000,00. Ou seja, durante 250 anos de colonização, pela 
quantidade de ouro que saiu, chegou-se á soma de US$1.400.000.000,00. 

Pois bem, hoje, em conseqüência das privatizações que sofreu nos últimos 
anos, o Brasil manda US$50.000.000.000,00 todo ano para o exterior, para 
as empresas norte-americanas e européias que compraram Bancos a preço 
de banana, que compraram o capital brasileiro a preço de banana. 

A própria EMBRATEL, com a Ana Paula Arósio representandQ a mulher 
brasileira e fazendo a sua propaganda, mandou para os Estados Unidos 
US$4.000.000.000,00 no ano passado. A EMBRATEL, antes símbolo das 
telecomunicações brasileiras, hoje é uma empresa que pertence ao capital 
norte-americano. 

Nobre Deputado Marco Régis, teremos a chance, em outra oportunidade, 
de retomar esses assuntos, porque o tempo está encerrado. Agradeço a V. 
Exas. a paciência de acompanhar o nosso raciocínio. Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 5, ás 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO BNDES 
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, José 
Henrique e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e a votação de propos1çoes da Comissão. Após votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Durval Ângelo solicitando sejam 
encaminhadas a ata e as notas taquigráficas do depoimento do Sr. Soelson 
Barbosa, em reunião da Comissão, em 15/5/2001, ao Ministério Público para 
providências. 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 agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - José Henrique - Luiz Menezes. 

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE VETOS 
TOTAIS ÁS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 14.819 E 14.835 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Pastor George, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Elbe Brandão, 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 é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 1 • 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres para turno único dos Vetos 
Totais à Proposição de Lei n• 14.819 e à Proposição de Lei n• 14.835, os 
quais concluem pela rejeição dos vetos (relator: Deputado João Batista de 
Oliviera). A seguir, a Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata 
da reunião. Reabertos os trabalhos, é aprovado requerimento do Deputado 
Pastor George, que solicita a dispensa da leitura da ata, a qual é aprovada e 
assinada pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente - Pastor George - Jorge Eduardo de Oliveira -

João Batista de Oliveira. 
ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI 

ROBIN HOOD 
Ás quinze horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dinis 
Pinheiro e Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a 
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reunião e solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior. Após a leitura, a ata 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 e a ouvir 
convidados. Em seguida, devido à ausência dos convidados, a Presidência 
suspende a reunião por 1 hora. Reabertos os trabalhos, registra-se a 
presença do Deputado Geraldo Rezende, membro suplente da Comissão, e 
do convidado Sr. José Henrique Portugal, ex-Secretário do Governo Eduardo 
Azeredo. Tem início então a fase de debates, quando a palavra é concedida 
ao convidado e aos parlamentares presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se, em seguida, à fase de apreciação de proposições da 
Comissão. São aprovados requerimentos do Deputado Alberto Bejani em que 
solicita sejam convidados os Srs. Raimundo Tarcísio Delgado e Antônio 
Pinheiro, Prefeitos Municipais de Juiz de Fora e lbirité, respectivamente, para 
comparecerem à Comissão trazendo informações que possam subsidiar os 
trabalhos; do Deputado Geraldo Rezende em que solicita seja convidado o 
Prefeito Municipal de Uberlândia para prestar informações à Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente- Dinis Pinheiro- Arlen Santiago. 

ATA DA 74• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Ás dez horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Agostinho 
Patrús, Bené Guedes e lvair Nogueira (substituindo este ao Deputado 
Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), 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, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado 
João Paulo, relator do parecer sobre a Emenda n• 2, apresentada em 
Plenário no 1• turno, ao Projeto de Lei n• 932/2000, a Presidente redistribui a 
matéria ao Deputado Bené Guedes, que solicita o prazo regimental para 
emitir seu parecer, pedido deferido pela Presidente. O Projeto de Lei n• 
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1.553/2001 é retirado da pauta por solicitação do relator, Deputado 
Agostinho Patrús. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. A Deputada Maria José Haueisen passa a direção dos trabalhos 
ao Deputado Bené Guedes e apresenta requerimento de sua autoria, 
solicitando seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão 
de Saúde, com a finalidade de se debater a Medida Provisória 2177-44, que 
introduz mudanças na legislação nacional e regulamenta planos de saúde. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A Deputada Maria José 
Haueisen reassume a Presidência, declara cumprida a finalidade da reunião, 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 
ATA DA 57" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, 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 da 
Comissão presentes. O Presidente, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Ato continuo, informa o recebimento 
das seguintes proposições, bem como, os relatores a que foram distribuídas: 
Projetos de Lei n°s 936/2000 e 1.327/2000 (2° turno; relator: Deputado 
Rêmolo Aloise); 1.002/2000 e 1.510/2001 (2° turno) e 1.596/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira); 1.069/2000 (2° turno), 1.291/2000, 1.478/2001, 
1.491/2001 e 1.487/2001 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 1.123/2000 
( 2° turno) e 1.258/2000 (relator: Deputado Rogério Correia); 1.398/2001 (2° 
turno; relator: Deputado Anderson Adauto); e 1.039/2000 (relator: Deputado 
Mauro Lobo). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação 
do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2° turno, o parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 252/99, que conclui pela sua aprovação na forma do 
vencido no 1° turno (relator: Deputado Rogério Correia); e o Projeto de Lei 
Complementar n° 37/2001 é convertido em diligência ao Tribunal de Justiça, 
por determinação do Presidente da Comissão (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise). Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o 
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requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita ao Secretário 
da Fazenda seja encaminhado à Comissão, o termo de entendimento 
visando à regularização da dívida estadual com empreiteiras firmado entre a 
Fazenda Pública Estadual e o Sindicato de Indústria da Construção Pesada -
SICEPOT. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Luiz Fernando 

Faria- Rêmolo Aloise. 
ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

BNDES 
Às dez horas do dia trinta de agosto de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Mauro Lobo e José Henrique, 
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 José Henrique, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar o relatório final da Comissão e, logo após, suspende a 
reunião por alguns minutos para que sejam acertados alguns pontos do 
relatório final pelo relator. Reabertos os trabalhos, o relator, Deputado José 
Henrique, procede à leitura do relatório finaL Continuando os trabalhos, o 
relator acata as sugestões apresentadas, conforme notas taquigráficas. Após 
discussão e votação, é aprovado o relatório final com as sugestões 
propostas. Registra-se um voto em branco, do Deputado Luiz Menezes. Logo 
após, a Presidência suspende os trabalhos para que se lavre a ata. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita que se proceda à leitura da ata 
e, em virtude de aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 
dispensa sua leitura, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e encerra os 
trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo Presidente- José Henrique- Luiz Menezes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.660/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade pública o Recanto do Idoso - Abdias da Veiga Molinari, 
com sede no Município de Piedade de Ponte Nova. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em regular 

funcionamento há mais de dois anos, conforme o atestado de funcionamento 
expedido pelo Prefeito Municipal, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idéineas, que não percebem nenhum tipo de 
remuneração pelo exercício de suas funções. 

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.972, de 27!7/98, 
conforme atestam os documentos anexados ao processo, está apta a receber 
o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.660/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.662/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pró-Vida, com sede 
no Município de Araguari. 

Publicada em 9/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Após a consulta da documentação anexada ao processo, constatamos que 

a entidade mencionada no relatório preenche os requisitos estabelecidos na 
Lei n° 12.972, de 27!7/98, que regulamenta a declaração de utilidade pública. 

Verificamos, pois, que a referida Comunidade tem personalidade jurídica, 
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idõneas que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
cargos. 

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto . 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.662/2001 na forma como foi apresentado . 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
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Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

Batista - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.488/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, a proposição em epígrafe garante 
prioridade de abastecimento de água aos municípios que especifica. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 
1, que apresentou. 

Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário em 29/6/2001, o 
projeto foi distribuído também a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito. Incumbe-nos, portanto, apreciar a matéria. 

Fundamentação 
O Projeto de lei n° 1.488/2001 objetiva garantir aos municípios que tenham 

parte de seus territórios inundados por águas acumuladas em reservatórios 
destinados a abastecimento de outros municípios o livre acesso a esse 
recurso natural. 

A lei n° 13.199, de 1999, que trata da política estadual de recursos 
hídricos, dispõe em seu texto sobre compensações aos municípios afetados 
por inundações decorrentes do uso dos recursos hídricos existentes na área 
do município. Entretanto, há uma lacuna no que se refere ao livre acesso às 
águas acumuladas por serviço público ou concessionária de serviço de 
abastecimento de água para servir a terceiros. Falta, no referido texto legal, 
ao município hospedeiro do reservatório o livre acesso aos recursos hídricos 
reservados para garantir o abastecimento público de seus munícipes. Nesse 
sentido, a modificação apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
à proposição original preenche essa lacuna. 

Apenas para aprimorarmos a redação do Substitutivo n° 1 , apresentamos a 
Emenda n° 1. 

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

1.488/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1, a 
seguir redigida. 

EMENDA N" 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Dê-se ao art. 29 da lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, a que se refere 

o art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 29 - A compensação a município afetado por inundação causada por 

implantação de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga 
relacionada com recursos hídricos será disciplinada pelo Poder Executivo, 
mediante decreto, a partir de estudo próprio, aprovado pelo CERH-MG. 
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Parágrafo único -Ao município que teve parte de sua área inundada por 

reservatório, nos termos desta lei, fica assegurado o direito de outorga do uso 
da água acumulada para fins de abastecimento público, observado o disposto 
no inciso V do art. 20.". 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Antõnio Andrade, relator - Fábio Avelar - Miguel 

Martini -Maria José Haueisen. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.597/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Pedro Pinduca, pretende assegurar 
a isenção do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incidente sobre as operações com 
materiais e equipamentos adquiridos com o objetivo de economizar energia 
elétrica. 

Publicado em 22/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para 
receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe encontra-se em plena consonância com a 

política da redução do consumo de energia elétrica no País, comprometida 
pela falta de planejamento e pela estiagem ocorrida nos últimos anos. 

Em que pese à brilhante iniciativa, a proposta encontra óbices de natureza 
constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa, conforme 
veremos a seguir. 

O ICMS é um tributo instituído pelo Estado nos termos do disposto no art. 
155, 11, da Constituição da República, inserindo-se na órbita de competência 
desta Casa Legislativa o disciplinamento da matéria, o que se depreende dos 
termos do art. 61, 111, da Constituição mineira. 

Tratando-se de uma proposta genérica, entretanto, que abrange as 
operações com os produtos arrolados no art. 1° do projeto, deve-se 
considerar a isenção tanto para as operações internas quanto para as 
operações que envolvam a circulação das mercadorias entre os Estados 
federados. 

No último caso, ou seja, nas operações interestaduais, compete ao Senado 
da República a fixação das alíquotas mínimas, mediante resolução daquela 
Corte, aprovada pela maioria absoluta de seus membros. 

O Senado, por seu turno, fez editar a Resolução n° 22, em 19/5/89, fixando 
em 12% a alíquota do ICMS para as operações e prestações interestaduais. 
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Vislumbra-se, entretanto, a possibilidade da fixação de novas aliquotas 

para o imposto, no âmbito de competência do Conselho de Política 
Fazendária· CONFAZ ·, que reúne representantes de todas as unidades da 
federação, com o objetivo de avaliar as isenções, os incentivos e os 
benefícios fiscais concedidos ou revogados, em consonência com as 
disposições constantes na Lei Complementar n• 24, de 7/1/75, recepcionada 
pela nova Carta da República. 

Esse mecanismo de controle das pollticas de incentivo fiscal veio a ser 
constitucionalmente assegurado exatamente para evitar ações predatórias 
por parte dos Estados, as quais se tomaram conhecidas como guerra fiscal. 

O CONFAZ, por seu turno, tendo em vista as necessidades do mercado e a 
urgência para a redução do consumo de energia, estabeleceu os Convênios 
n• 17, 29 e 30/2001, que isentam a cobrança do ICMS nas operações com 
lêmpadas fluorescentes e reduz o imposto para a geração complementar de 
energia por meio da termeletricidade. 

Ademais, a Lei Complementar n• 101, de 4/5/2000, impõe a necessidade 
de estudos ou mesmo da adoção de mecanismos de compensaçao para a 
perda de receita proveniente de qualquer medida que resulte na renúncia 
fiscal, como ocorre no caso em tela. 

Conclusêo 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.597/2001. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator • Sávio Souza 

Cruz • Dilzon Melo • Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.618/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rogério 
Correia, Durval Ângelo, Ivo José e Maria José Haueisen, disciplina a 
concessão e a revogação de isenções, beneficios e incentivos fiscais 
relativos ao ICMS e dá outras providências. 

Publicado em 30/6/2001, 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. 

Fundamentação 
A política de incentivos e beneficios fiscais é internacionalmente 

consagrada. Objetiva, muitas vezes, implementar o desenvolvimento de 
certos setores produtivos do mercado. Não pode o Estado, pois, abrir mão 
desse instrumento, sob pena de sacrificar, em algumas circunstancias, 

. 
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segmentos da economia que dependem de uma politica governamental 
para que possam ultrapassar crises sazonais ou mesmo alcançar um 
desenvolvimento compativel com as necessidades regionais. 

Ocorre que, diuturnamente, tais incentivos vêm sendo conferidos mediante 
a celebração de convênios no âmbito do Conselho de Politica Fazendária -
CONFAZ -, sem que a Assembléia Legislativa venha a referendá-los, 
exercendo, assim, a sua legítima prerrogativa constitucional de dispor sobre 
os tributos do Estado, o que se evidencia ante o disposto no art. 61, 111, da 
Constituição mineira. 

A proposta constante no projeto em tela procura corrigir essa grave 
distorção, compatibilizando as atividades do CONFAZ com os preceitos de 
ordem jurídica e constitucional que versam sobre a matéria. 

É oportuno salientar que a própria Carta da República, em seu art. 150, § 
6°, é clara quanto à necessidade de lei específica, federal, estadual ou 
municipal, para a instituição de qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia OLL remissão, 
relativos a impostos, taxas ou contribuições. 

A Lei Complementar n• 24, de 7/1/75, por seu turno, ao disciplinar a 
estipulação dos convênios para concessão de beneficios sobre as operações 
relativas à circulação de mercadorias, dispõe, em seu art. 4°, que tais 
convênios devem ser ratificados pelas unidades federadas, sendo que, no 
caso em tela, essa competência é privativa desta Casa Legislativa, em 
obediência ao principio da legalidade. 

Abordando a matéria, o Prof. Sacha Calmon, em artigo para a "Revista de 
Direito Tributário" n• 64, assim se manifestou: "( ... ) não poderia um mero 
preposto do Chefe do Executivo Estadual exercer competência tributária 
impositiva ou exonerativa. Esta é do ente politico, não é do Executivo nem do 
seu Chefe, muito menos do preposto, destituivel 'ad nutum"'. 

Continua o ilustre tributarista: "A reserva de convênios para a concessão e 
revogação de isenção e demais fórmulas exonerativas não significa que as 
exonerações, em tema de ICMS, pertençam com exclusividade ao poder 
executivo dos Estados. A reserva de lei, ou, se se prefere, o principio da 
legalidade permanece no que tange às exonerações tributárias. O convênio, 
seu processo, começa nas assembléias de Estados federados. mas termina 
nas casas legislativas, onde recebem ratificação e conteúdo de lei". 

Não vislumbramos, por outro lado, impedimento quanto à instauração do 
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que as questões de 
natureza tributária não se inserem entre aquelas previstas no art. 66 da 
Constituição do Estado, que elenca as matérias de iniciativa privativa da 
Mesa da Assembléia, do Tribunal de Contas e do Governador do Estado. 

Entendemos pertinente, entretanto, a apresentação das Emendas n•s 1 a 3, 



apresentadas ao final, que objetivam corrigir distorções de ordem técnica, 
sem alterar o mérito do projeto. 
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Ao dar nova redação ao art. 1°, pretendemos assegurar a esta Casa a 
prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por algum de seus membros, 
nas questões que versem sobre isenções, benefícios e incentivos fiscais. 

A redação original restringe a possibilidade da concessão dos beneficios, 
atrelando-os aos convênios celebrados pelo Poder Executivo, o que retira 
desta Casa a possibilidade da instauração do processo legislativo em 
matérias dessa natureza. 

Os mesmos argumentos são expandidos para justificar a Emenda n° 2, que 
pretende excluir do texto do§ 1° do art. 4° a expressão "de iniciativa do Poder 
Executivo". 

A Emenda n° 3, que suprime o § 2° do mesmo art. 4°, corrige distorção de 
ordem constitucional do projeto, uma vez que é competência privativa do 
Governador do Estado a iniciativa das propostas que dizem respeito ao 
regime jurídico único, à criação de órgão, bem como à definição das 
competências e prerrogativas dos seus titulares. 

Por outro lado, a Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, impõe, para os 
projetos dessa natureza, entre outras exigências, o acompanhamento de 
relatório de estimativa do impacto orçamentàrio-financeiro das medidas 
propostas no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.618/2001 com as Emendas n°s 1 a 3, a 
seguir apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - As isenções, os beneficios e os incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
lntemnunicipal e de Comunicações - ICMS -, serão concedidos ou revogados 
mediante ratificação legislativa.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se do § 1° do art. 4° a expressão "de iniciativa do Poder 

Executivo". 
EMENDA N°3 

Suprima-se o§ 2° do art 4°. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Emnano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.624/2001 
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De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n• 1.624/2001 dispõe 
sobre a Semana Turística para alunos da educação básica e superior e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 517/2001, a proposição em exame 
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto pretende instituir a Semana Turística, que pode ser descrita nos 

seguintes termos: assegura-se ao aluno o reconhecimento como dia letivo 
dos dias em que viajar para pontos turísticos devidamente reconhecidos pelo 
poder público. Bastaria ao estudante apresentar requerimento à sua 
instituição de ensino, desde que não estivesse com notas abaixo da média e 
a data pretendida não coincidisse com provas. Teria apenas que apresentar 
relatório sobre suas aquisições culturais. Cada aluno só poderia gozar deste 
benefício uma vez ao ano. 

Cada dia da Semana Turística representaria 16 horas-aula, para fins de 
integralização da carga horária mínima de 800 horas. 

Na justificação, o autor revela preocupação com a economia que gira em 
tomo do mercado de turismo, que sofreu os efeitos da extensão do período 
letivo para, no mínimo, 200 dias ou 800 horas, conforme o inciso I do art. 24 e 
o art. 47 da Lei Federal n• 9.394, de 20/12/96, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

Apesar das nobres preocupações do autor, que pretende ver incrementada 
a atividade turística no Estado, o projeto em exame não pode prosperar nesta 
Casa. 

O processo formativo desenvolvido na educação escolar baseia-se em uma 
integralidade, em que cada atividade tem seu fundamento no projeto 
pedagógico do estabelecimento de ensino, nos termos do inciso li do art. 13 
da referida lei. Saliente-se que aos professores é garantida a participação na 
elaboração do projeto pedagógico, mas qualquer pessoa, de acordo com o 
princípio da gestão democrática, pode propor atividades que integrem o 
mencionado projeto. Porém não se pode impor à escola que determinada 
viagem turística seja reconhecida como atividade escolar se ela não estiver 
compatível com o seu projeto pedagógico, sob pena de ofensa ao princípio 
da autonomia do educandário, garantida nos termos do art. 15 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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Interpretações tão elásticas das noções de educação escolar e de dia 

letivo não estão entre os princípios e as finalidades que norteiam a lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que a aprovação ou a 
rejeição do projeto não mudam significativamente a dinâmica social que se 
pretende com ele disciplinar. Aprovada ou não a Semana Turística, conforme 
proposta, o aluno irá perder o conteúdo ministrado na escola nos dias em que 
estiver viajando, nenhuma diferença fazendo o reconhecimento da carga 
horária para compor o mínimo de 800 horas. Afinal, essa carga horária 
mínima é uma imposição á escola, podendo o aluno não cumprir 25% dela e, 
ainda assim, ser aprovado, nos termos do inciso VI do art. 24 do referido 
diploma legal. Ou seja, hoje o aluno pode se ausentar da escola por uma 
semana para viajar sem que isto comprometa a carga horária mínima que ele 
deve cumprir para ser aprovado. Evidentemente, não se pode dizer o mesmo 
em relação á aprendizagem. 

Ademais, a instituição da Semana Turística, nos termos pr.opostos, é 
irrelevante para o incremento da atividade turística no Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela ilegalidade do Projeto de lei n• 1.624/2001. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sáv1o Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.647/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de lei n• 1.647/2001 inclui 
na grade curricular da rede estadual de ensino médio conteúdo relativo á 
literatura mineira. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 4/8/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir no currículo das 

escolas integrantes da rede estadual de ensino médio a disciplina literatura 
mineira, com o objetivo de que os alunos tenham maior contato com a 
literatura regional. 

No que toca à competência para legislar sobre educação, faz-se necessário 
distinguir entre as duas modalidades básicas de leis educacionais: aquelas 
que estabelecem diretrizes gerais para educação nacional, que são de 
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competência privativa da União, e as que dispõem suplementarmente 
sobre educação, cultura e ensino, que são de competência concorrente entre 
a União e os Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da Constituição 
Federal. 

Constata-se dai que a competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, 
segundo os princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos 
governos locais. 

A Lei Federal n• 9.394, de 20/12/96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB-, previu, em seu texto, uma inovação no sistema de 
composição curricular dos ensinos fundamental e médio, tornando-os mais 
flexíveis. Assim, dispõe, em seu art. 26, que os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da ciência. Prevê ainda que os 
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 
básica progressivos graus de autonomia. Assim, as legislações 
suplementares editadas pelos Estados devem zelar pela autonomia das 
unidades escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, 
que visa a implementar uma política educacional coerente com a demanda e 
os direitos de alunos e professores. Tal autonomia é garantida pelo art. 2• do 
projeto, que estabelece que a Secretaria de Educação definirá a série em que 
a matéria será incluída. 

Assim, não encontramos óbice constitucional à tramitação deste projeto. 
Entendemos, pois, que o projeto deve ser objeto de deliberação da comissão 
de mérito competente, que irá aferir a conveniência de se incluir tal disciplina 
no currículo escolar. A propósito, registre-se que outros seis projetos da 
mesma natureza estão em tramitação nesta Casa e outros cinco foram 
transformados em norma juridica, incluindo, assim, conteúdos diversos no 
currículo do sistema estadual de ensino. Tais dados suscitam uma reflexão 
sobre a viabilidade operacional de se incluírem tantos conteúdos em nosso 
currículo. Entretanto, como já dito, esta análise compete à comissão de 
mêrito. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.647/2001. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator- Ermano Batista 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 



1.73912001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe tem 
com objetivo promover a consolidação das nonmas que disciplinam a 
remuneração dos membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o 
pagamento, a eles, de parcelas indenizatórias. 

Publicada em 5/912001, a matéria foi distribuída à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.79, VIII, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A regulamentação da fonma de remuneração dos agentes políticos, iniciada 

com a Emenda à Constituição n• 19, de 416198, ainda é uma tarefa 
inacabada. O art. 39, § 4°, da Constituição da República determina que os 
membros de Poder, os detentores de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado, os Secretàrios de Estado e os Secretários Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em deliberação tomada na Sessão 
Administrativa de 24/6/98, por maioria, manifestou entendimento "de que não 
são auto-aplicáveis as nonmas inscritas no art. 37, XI, e no art. 39, § 4•, da 
Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n• 
19/98". Pela leitura da ata que registrou aquela deliberação, constata-se que 
ela foi tomada tendo em vista que: 

a) a fixação do subsídio mensal, em espécie, de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal - que servirá de teto - nos termos do art. 48, XV, da 
Constituição da República, depende de lei formal, de iniciativa conjunta dos 
Presidentes dos Poderes ali mencionados; 

b) não é tido como auto-aplicável o art. 29 da Emenda à Constituição n• 
19/98, por depender a aplicabilidade dessa norma da prévia fixação, por lei, 
do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

c) a fixação do subsidio mensal é definida, "como matéria expressamente 
sujeita à reserva constitucional de lei em sentido formal", sendo que, nesse 
caso, "não assiste competência ao Supremo Tribunal Federal para, mediante 
ato declaratório próprio, dispor sobre essa específica matéria"; 

Assim, pode-se concluir que, "até que se edite a lei fixadora do subsidio 
mensal a ser pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, prevalecerão 
os tetos estabelecidos para os três Poderes da República, no art. 37, XI, da 
Constituição, na redação anterior à que lhe foi dada pela Emenda à 
Constituição n• 19/98 ... ". Em síntese, prevalece em vigor o ordenamento 
jurídico anterior à Emenda Constitucional n• 19/98, no que se refere à fixação 
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Juristas respeitáveis existem que discordam, com boas razões de natureza 
doutrinária, da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, 
considerando-se que aquela Alta Corte é a intérprete legitimamente aceita 
para dirimir questões de natureza constitucional e que, no exercício de suas 
atribuições, já se manifestou de forma clara e inequívoca quanto à 
necessidade de nova definição, por lei federal, do teto remuneratório no 
serviço público nacional, cabe apenas aos demais agentes públicos aguardar 
a emissão da norma ausente. 

Estão, portanto, em pleno vigor as seguintes normas, que regulamentam a 
remuneração dos Deputados Estaduais mineiros: 

1) A Constituição Federal, que, no art. 27, § 2°, determina que o subsidio 
dos Deputados Estaduais, fixado em lei, não poderá ultrapassar a 75% do 
que for estabelecido para os Deputados Federais; 

2) A Lei n• 13.200, de 3/2/99, que, no seu art. 1°, estabelece que "a 
remuneração mensal do Governador do Estado, do Vice-Governador, de 
Secretário de Estado e de Secretário Adjunto, bem como a dos membros da 
Assembléia Legislativa, a partir de janeiro de 1999, obedecerão ao disposto, 
respectivamente, nas Resoluções n•s 5.180, de 29/12/97, e 5.154, de 
30/12/94, até que sejam fixados os subsídios em conformidade com o 
disposto nos arts. 37, X e XI, e 29, § 4°, da Constituição da República"; 

3) A Resolução n• 5.154, de 1994, que, conforme já se mencionou, 
regulamenta especificamente a forma de remuneração do parlamentar 
estadual. 

O projeto de resolução em exame, em atendimento ao princípio da 
transparência nos atos da administração pública, vem complementar e 
especificar, de forma a não deixar nenhuma margem de dúvidas, o conteúdo 
normativo já existente. Vem também tomar claros os mecanismos para o 
recebimento de parcelas de natureza indenizatória, que passam a ser 
devidas apenas em caso de comprovação da utilização dos serviços 
reembolsáveis. Dessa forma, a sociedade passa a contar com parãmetros 
claros, que permitirão o acompanhamento dos dispêndios do Poder 
Legislativo com a manutenção dos mandatos parlamentares. 

O projeto é necessário, justo e está adequado, na forma e no conteúdo, 
aos princípios constitucionais e administrativos que devem nortear a atuação 
dos agentes públicos. 

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

1.739/2001 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 



86 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto Coelho -

Álvaro Antônio- Olinto Godinho. 

COMUNICAÇ0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 4/9/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Carmem Costa Alves, ocorrido em 29/8/2001, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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ATAS 
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Sumário: Comparecimento- Abertura -1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.740 e 1.741/2001 - Requerimentos n•s 
2.522 a 2.527/2001 - Proposição não Recebida: Requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicação do Deputado Mauri 
Torres- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Doutor 
Viana, Amilcar Martins e Alvaro Antõnio - 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: 
Abertura de Inscrições - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos 
- Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antõnio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Olinto Godinho, Mauri Torres, Alvaro 

Antônio, Adelino de Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, 
Aílton Vilela, Alberto Bejaní, Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Anderson 
Adauto, Antônio Carlos Andrada, Antõnio Genaro, Arlen Santiago, Bené 
Guedes, Bilac Pinto, Cabo Morais, Carlos Pimenta, Chico Rafael, Cristiano 
Canêdo, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, 
Djalma Diniz, Doutor Viana, Durval Ângelo, Edson Rezende, Eduardo 
Brandão, Eduardo Hermeto, Elaine Matozinhos, Elbe Brandão, Ermano 
Batista, Fábio Avelar, Gil Pereira, Hely Tarqüínio, lvair Nogueira, João Leite, 
João Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, José Braga, José Henrique, 
Kemil Kumaira, Luiz Fernando Faria, Luiz Menezes, Marcelo Gonçalves, 
Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Marco Régis, Maria José Haueisen, Maria 
Olívia, Mauro Lobo, Miguel Martini, Paulo Pettersen, Pinduca Ferreira, 
Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, 
Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Às 14h15min, a lista de 

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

1' Parte 
1' Fase (Expediente) 



88 
Ata 

-O Deputado Antônio Genaro, 2'- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Bené Guedes, 1'-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFICIOS 

Do Sr. Romel Anizio, Deputado Federal, notificando o recebimento do 
Requerimento n• 2.443, da Comissão de Política Agropecuária. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 1.951/2001, do Deputado 
Carlos Pimenta, as informações prestadas pela Diretora de Auditoria Externa 
dessa Corte. 

Do Sr. Jamil Akio Ono, Presidente da Câmara Municipal de Andradina, 
encaminhando cópia do Requerimento n• 380/2001, de Vereadores a essa 
Câmara. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Márcio Amaral, Presidente da EPAMIG, prestando informações a 
respeito do Requerimento n' 2.349/2001, da Comissão de Política 
Agropecuária (implantação de unidade da EPAMIG no Município de 
Pirapora.) 

Do Sr. Rõmulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado, indicando representante do Ministério Público, para 
participar de reunião da Comissão de Política Agropecuária. (-À Comissão 
de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Maria' Otilia Lopes Boson, desta Capital, agradecendo a 
homenagem prestada por esta Casa ao Sr. Gerson de Britto Mello Boson, ex-
Reitor da UEMG. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N' 1.740/2001 

Institui a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica instituída a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson, 

destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e jurídicas com o 
reconhecimento do poder público estadual, por sua atuação no meio 
universitário mineiro. 

. 
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Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma 

correspondente à honraria. 
Art. 2• - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do Estado, em 

solenidade pública a ser realizada na última semana do mês de março. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 

dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Doutor Viana 
Justificação: O Prof. Gerson Boson dedicou sua inteligência e esforços ao 

meio universttário mineiro. 
Renomado professor, lecionou na Faculdade de Direito da UFMG, foi Reitor 

da mesma Universidade e ocupou, até a data de seu falecimento, o cargo de 
Reitor da UEMG. 

A criação da Medalha do Mérito tem por finalidade agraciar personalidades 
que se destaquem nas atividade e no apoio ao meio universitário, 
perpetuando a memória do ilustre mestre de tantas gerações de jovens em 
Minas. 

A cultura jurídica e o magistério universitário mineiro guardam o brilho e a 
capacidade do grande educador, cujo exemplo estará vivo no ambiente 
estudantil e na memória de todos nós. 

Peço, pois, aos meus ilustres Pares, a aprovação desta proposição, numa 
homenagem à memória do insigne Reitor e estimulo ao meio universitário. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.741/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei S/C, 

com sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Afro-Brasileiro 

Chico Rei S/C, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2• - A entidade é sucessora do Chico Rei Clube de Poços de Caldas, 

que foi dissolvido. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei S/C, com sede no 

Município de Poços de Caldas, tem como objetivo a preservação dos valores 
culturais, sociais e políticos da memória histórica e artística decorrente da 
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influência da população de origem africana na formação da sociedade 
brasileira e de sua contribuição para o desenvolvimento do País. Tem ainda 
como objetivo incentivar a preservação do meio ambiente. 

A entidade é sucessora do Chico Rei Clube de Poços de Caldas, que foi 
dissolvido, sendo os bens deste incorporados ao patrimônio dela. 

Com esses objetivos, a entidade está perfeitamente sintonizada com os 
dispositivos da Lei n• 12.972 de 2717/98, pelo que espero o apoio dos meus 
pares a este 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° 2.522/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a EPTV- Sul de Minas, na pessoa de 
seu Diretor Comercial, Sr. Rômulo José Antunes; a Escola Federal de 
Engenharia de ltajubá - EFEI -, na pessoa de seu Diretor-Geral, Sr. José 
Carlos Goulart de Siqueira; o Município de ltajubá. na pessoa do Prefeito 
Municipal José Francisco Marques Ribeiro; e a Câmara Municipal de ltajubá, 
na pessoa de seu Presidente, Sr. Geraldo José Ganha, pela realização da 
Copa EPTV. 

N° 2.523/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Federal de Engenharia de 
ltajubá - EFEI - por seus 88 anos de fundação. 

N• 2.524/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus e Caridade 111 
de Ouro Fino pela realização da 1" Trilha Menino da Porteira de Jipeiros, 
Gaioleiros e Motoqueiros. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 2.525/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso aos Srs. Alvimar Luiz de Miranda, 
Prefeito Municipal de Gouveia, e Everton Giovani dos Santos, Inspetor 
Agropecuário da EMATER-MG, pela realização da Festa Agropecuária do 
Cavalo de Gouveia. 

N• 2.526/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento e ao Secretário de 
Agricultura com vistas à criação de CEASAs regionais, conforme proposta do 
Núcleo Regional de Manhumirim da Sociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos. (-Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.) 

N• 2.527/2001, da Comissão de Administração Pública, pleiteando seja 
solicitado ao Comandante-Geral da PMMG o envio de relação nominal com 
os valores recebidos pelos militares a titulo de ajuda de custo e diárias nos 
exercícios de 1997 e 1998. (-À Mesa da Assembléia.) 
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Proposição não Recebida 

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos anais da 

Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela promoção 
da Feira de Turismo, Arte e Cultura de Minas Gerais- MULTI MINAS. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria 
Olívia. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri Torres. 

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

Deputadas, ilustres visitantes, imprensa aqui presente, inúmeras vezes, aqui 
desta tribuna, trouxe denúncias, manifestações, as mais diversas, .. mas hoje, 
Sr. Presidente, penmitam-me todos e a população de Minas em especial, 
dirigir-me aos meus queridos amigos, companheiros da cidade de Guanhães, 
que dista poucos quilometros da cidade de Peçanha, onde nasceu minha 
esposa, razão pela qual tenho tido o privilégio, aqui na Assembléia 
Legislativa de Minas, de ser um dos representantes daquela região. 

O povo de Guanhães me é muito caro não apenas pela impcrtãncia 
daquela cidade, mas também pela qualidade dos amigos que lá possuo. 
Entre tantos amigos, gostaria de lembrar-me da Gláucia, nossa companheira 
do PMDB de lá, esposa do nosso amigo José Reinaldo, que, há alguns anos, 
apresentou-me à nossa querida Filó, jornalista e amiga do peito. Através dela 
conheci a sua familia. Hoje tenho pela sua familia uma grande estima e 
consideração. 

Mas cumpre-me o dever, Sr. Presidente, aqui desta tribuna e em nome das 
qualidades mais caras do pcvo dessa cidade - insisto -, cidade querida, 
orgulho do Nordeste mineiro e daquela região, de fazer justiça a um 
companheiro desta familia, neto de D. Néria Guimarães, que, em 1997, em 
Guanhães, organizou uma grande festa para comemorarmos o seu 
centenário. Professora, educadora, que, sem dúvida alguma, é honra e glória 
do municipio e do povo de Guanhães. Venho a esta tribuna hoje fazer justiça 
ao Promotor Rômulo, da cidade de Guanhães, neto de D. Néria. 

O Promotor, desta tribuna, foi atacado na sua honra. Na oportunidade, não 
estava no Plenário e não me pude manifestar. Esperei inclusive que algumas 
ações, em Guanhães, acontecessem. Quero dizer que recebi inúmeros 
telefonemas de Prefeitos, Vereadores do Municipio de Guanhães e de 
pessoas daquela região prestando solidariedade. 
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Sr. Presidente, solicito de V. Exa. que faça guardar nos anais da Casa o 

pronunciamento que faço hoje desta tribuna. 
Srs. Deputados, recentemente o Deputado Durval Ângelo ocupou esta 

tribuna para acusar o Promotor de Justiça de Guanhães, Dr. Rômulo Aguiar 
Generoso. Em seu pronunciamento, o nobre colega denunciou o promotor de 
praticar abortos, extraviar documentos e engavetar inquéritos, além de ter 
escondido documentos sobre a investigação do incêndio na Loja Maçônica 
Sol Nascente e estar associado a grileiro de terras, para ser pré-candidato a 
Prefeito. 

Conheço o Dr. Rômulo Aguiar Generoso, bem como toda a sua família. 
Para meu orgulho e glória, são meus eleitores em Guanhães. Através do 
relacionamento com ele e sua família, filho de funcionário do DER e de 
professora aposentada, acredito que as denúncias que chegaram ao 
Deputado Durval Ângelo, que as trouxe a público da Tribuna desta 
Assembléia Legislativa, necessitam de fundamento. Outro fator que reforça 
minha convicção é o volume de ligações que meu gabinete vem_recebendo 
de Vereadores, Prefeitos - da cidade e da região -, todos surpresos e 
indignados, pois conhecem de perto a trajetória do promotor Rômulo 
Generoso, que, diante das acusações, não teve dúvidas: acionou a 
Procuradoria de Justiça do Estado, solicitando investigação profunda e "in 
loco" pela Corregedoria daquela Procuradoria. 

No dia 3 de setembro, segunda-feira passada, tnrcraram-se as 
investigações, comandadas pelo Sub-Corregedor, Dr. Márcio Drumond. Esta 
atitude demonstra que o Dr. Rômulo está consciente de seus trabalhos, não 
tendo absolutamente nada a temer. Tanto é que mais de 60 pessoas 
estiveram no Fórum para levar seu apoio ao Promotor. Foram Juizes e 
Promotores da região, cinco Vereadores da Câmara Municipal de São João 
Evangelista, advogados, Presidentes de subseções da OAB, Delegados de 
Polícia, serventuários do fórum local, moradores e até cinco detentos da 
Cadeia Pública de Guanhães que executavam obras no fórum. Quero 
esclarecer ainda, conforme atestado do Cartório Eleitoral de Guanhães, que 
o Dr. Rômulo filiou-se ao Partido Liberal no dia 15/12/95, tendo-se desfiliado 
em 19/6/96, mas encontra-se, até a presente data, sem filiação partidária, ao 
contrário do que foi declarado na tribuna deste Plenário. 

Partiu também da tribuna desta Casa a acusação contra o Dr. Rômulo, de 
estar protegendo um grileiro na cidade de Braúnas. Tenho comigo um 
documento que comprova que o Dr. Rômulo, pelo contrário, iniciou ação em 
processo crime contra o tal grileiro. O Dr. Rômulo, além de gozar de grande 
prestigio na região, é exemplar pai de família, consciente de suas obrigações 
para com a sua esposa, seus seis filhos e quatro sobrinhos, os quais estão 
sob sua guarda desde que seu irmão faleceu. 
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Gostaríamos de frisar que as denúncias proferidas desta tribuna feriram 

fortemente a honra do Promotor Rômulo Generoso. Lembro aos nobres 
colegas desta Assembléia que o Promotor já foi condecorado com a Medalha 
do Mérito Legislativo, assim como também recebeu as medalhas Alferes 
Tiradentes e Desembargador Hélio Costa, outorgada pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. O Promotor Rômulo Aguiar Generoso é membro da Loja 
Maçônica Pioneiro do Nordeste, de Guanhães, sendo Deputado da 
Assembléia Legislativa Maçônica. Há quatro anos é membro da Diretoria da 
Associação Mineira do Ministério Público e preside a Seção Regional do 
Ministério Público em Guanhães. 

Ainda é válido ressaltar que o Promotor incentivou a criação do Tiro de 
Guerra de Guanhães , sendo diretor de setembro de 98 a dezembro de 2000. 
Recebeu diploma de colaborador emérito das atividades do serviço militar 
outorgada pela 11 • Circunscrição do Serviço Militar, sediada em Belo 
Horizonte, e diploma de colaborador emérito do exército, outorgado pelo 
Comando Militar do Leste, sediado na cidade do Rio de Janeiro. -. 

Como disse no início deste pronunciamento, conheço o Promotor Rômulo 
Aguiar Generoso e sua família e acredito que as denúncias não são 
compatíveis com a realidade desse homem que aqui apresentei. 

Sr. Presidente, liguei para o Dr. Epaminondas Fulgêncio, filho do emérito 
professor da Faculdade de Direito Milton Campos, Dr. Fulgêncio, que fez 
questão de atestar a idoneidade e competência do Promotor Rómulo Aguiar 
Generoso, com as seguintes palavras: "Dr. Rómulo é um excepcional 
Promotor de Justiça". 

Portanto, Srs. Deputados, faço a defesa do Dr. Rômulo Generoso, embora 
dela ele não careça, pois os que conhecem seu trabalho sabem tratar-se de 
homem obstinado, trabalhador e Promotor eficaz. Tive oportunidade de 
conversar com o Prefeito de Guanhães, dizendo-lhe não se tratar de questão 
partidária ou ideológica, mas de esclarecer fato, de que se trata de pessoa 
que não se daria a essas práticas reveladas pelo nobre Deputado Durval 
Ângelo. 

Fiz questão de procurar o Prefeito de Guanhães, dizendo-lhe que, embora 
estejamos em partidos diferentes, tenho o maior respeito por sua 
administração e estarei ao seu lado naquilo que possa favorecer o município. 
Não desejamos fazer desta uma discussão político-partidária, já que a própria 
Procuradoria-Geral analisará as denúncias feitas pelo Deputado Durval 
Ângelo, nesta Casa. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Márcio Cunha, acho 
importante sua intervenção, pois penso que crescemos com o contraditório. 
Este debate enriquece a Casa, mostrando a vigilãncia dos parlamentares em 
relação ao que acontece no interior do Estado. 
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Na última quinta-feira, prestei depoimento, na Corregedoria do Ministério 

Público, indicando pessoas a serem ouvidas no caso do Promotor Rõmulo 
Generoso. No dia de ontem e na segunda-feira, a Corregedoria deslocou 
para Guanhães dois Promotores, que lá estão ouvindo a população e 
lideranças da cidade. Reafirmo minhas palavras, mas respeito o direito de o 
colega Deputado ter outra visão. Reservo-me o direito de não entrar em 
detalhes da discussão, já que a questão está sendo apurada pela 
Corregedoria. Elogio o Dr. Márcio Eli de Andrade, que agiu com presteza e 
rapidez, assim como o Procurador, Dr. Nedens Ulisses, que imediatamente 
instalou o inquérito administrativo. Hoje, a atuação do Promotor Rõmulo 
Generoso é parcial e partidária. Esperaremos, com ansiedade, o relatório 
final, a fim de que a verdade venha á tona e possamos, juntos, aqui fazer um 
pronunciamento reconhecendo a realidade dos fatos. 

O Deputado Márcio Cunha• - Agradeço a intervenção do ilustre Deputado 
Durval Ângelo, por quem tenho muito respeito. Mas, dentro de meus 
conhecimentos, não podia ficar calado neste momento. 

Não estava presente no Plenário nesse dia, mas fiz questão de pedir cópia 
da fita para ouvir a denúncia. Quero dizer ao Deputado Durval Ângelo e aos 
companheiros de Guanhães que tenho compromisso com a verdade e é 
dessa forma que queremos esses esclarecimentos. Pelo que me consta, o 
Dr. Rõmulo é um excelente Promotor, é pessoa digna de que esta Casa, que 
já o homenageou, saia em sua defesa. Muito obrigado. 

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

público presente ás galerias, telespectdores da TV Assembléia, no próximo 
dia 12, o inesquecível Presidente JK, de todos os brasileiros, estaria 
completando 99 anos. Nascido em Diamantina, em 1902, era filho de um 
caixeiro-viajante, que também foi garimpeiro e delegado de polícia, e de uma 
professora. 

Com a morte do pai, ainda na infância, mudou-se com a mãe e a irmã para 
Grupiara. Foi aluno de sua mãe, no primário, vindo depois para Belo 
Horizonte, onde fez o ginásio no Seminário Diocesano. Trabalhou como 
telegrafista enquanto cursava a Faculdade de Medicina. Começou carreira 
como Capitão-Médico da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Desde cedo revelou-se no jovem Juscelino o gosto pela política. Eleito em 
1934 Deputado Federal, foi nomeado, trés anos depois, Prefeito de Belo 
Horizonte, onde deixou obras marcantes, como· o conjunto arquitetõnico da 
Pampulha. 

Em 1946, elegeu-se Deputado Constituinte e, em 1950, Governador de 
nosso Estado. Cinco anos mais tarde é eleito Presidente da República, 
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recebendo a faixa presidencial em janeiro de 1956. 

Com o lema "50 anos em 5", lançou o Plano de Metas, com ênfase para a 
área de bens de consumo duráveis. Construiu Brasília, em 41 meses, 
transferindo para lá a Capital do Pais, fiel à idéia de interiorização e 
integração nacional defendida pelos conjurados de Vila Rica em 1789. 
Consolida-se a sua grande vocação de empreendedor e o dinamismo que 
sempre revelou ao exercer as diversas esferas de poder. 

Enquanto Governador de Minas, criou a CEMIG e quando deixou o 
governo, em 1955, a produção de energia no Estado havia saltado de 200 
para 600 cavalos, um avanço inusitado para a época. 

Como Presidente, imprimiu um novo ritmo à economia do País: na indústria 
cimenteira, elevou a produção de 914.000t para 4.680.0001. A produção de 
aço em lingotes passou de 1.400.000t para 2. 700.000t 

A capacidade instalada de geração de energia elétrica subiu de 
2.800.000kW para 5.800.000kW; e a extensão de rodovias pavimentadas 
elevou-se de 3.200km para 9.000km. O crescimento médio_. anual da 
economia, em seu Governo, foi de 8,1 %. 

Juscelino foi mais que um inovador: sua visão de progresso revelou o seu 
talento como administrador, que planeja o seu trabalho e direciona as ações 
para os resultados desejados. Nada temia. Enfrentou oposições e 
perseguições. Foi cassado, exilado e nao se abateu. Dizia, com freqüência, 
aos amigos: "Deus poupou-me o sentimento do medo". Pregava a 
democracia. Amava o Brasil. Do exílio, na França, lamentava a saudade da 
Pátria e sonhava com as jabuticabas dos quintais mineiros. 

Reverencio, pois, o ilustre mineiro, não na data de sua morte, em 22 de 
agosto, mas naquela que assinala o seu nascimento, em 12 de setembro, 
porque lembrar de JK é falar de vida, de entusiasmo, de ação e de progresso. 

Que os anais desta Casa registrem, mais uma vez, o nome quase lenda do 
grande Juscelino Kubitschek, o JK que o povo deste País eternizou no 
coração e na memória. 

O segundo assunto que me traz à tribuna, na tarde de hoje, é a situação 
por que passam nossas instituições. Nesse meu primeiro mandato como 
Deputado Estadual, percebo - e hoje o fiz com mais ênfase na reunião da 
Comissão de Direitos Humanos - que há uma desvalorização do trabalho de 
nossas instituições, sendo que, em algumas situações, há até um certo 
pouco caso. 

De manhã, na Comissão, foi cobrado de todos os seus membros e de toda 
a Assembléia um resultado do que vimos implementando na nossa função de 
fiscalizar. Após o nosso trabalho, seja nas comissões penmanentes, seja nas 
CPis, nada está acontecendo. Há uma paralisação da concretização dos 
objetivos de nossos trabalhos em alguma esfera executiva, o que nos traz um 
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certo sentimento de descrédito em relação à ação parlamentar e à de 
outras instituições. 

Ficamos insatisfeitos, porque não é posslvel aceitar que o nosso trabalho 
fique paralisado ou que não seja dada continuidade às nossas investigações. 
E a frustração vem não apenas para nós, parlamentares, e para esta Casa, 
mas também para as entidades e cidadãos envolvidos, que sofreram algum 
tipo de agressão. 

Então, estamos frustrados no que diz respeito ao nosso papel como 
parlamentar. Sou testemunha disso, pois já participei de várias comissões e 
de várias CPis. Há pessoas que estão praticando irregularidades contra o 
poder público. Na maioria das vezes, não lhes acontece nada, pelo contrário, 
são até promovidas em suas instituições e órgãos de trabalho. O que está 
acontecendo e o que precisamos fazer, para que o nosso papel de Deputado, 
de fiscalizador do Executivo, de defensor da sociedade e de legisladores seja 
desempenhado a contento? Muitas vezes, as leis que criamos não são 
cumpridas. Ficamos preocupados com isso, pois somos cobradps de uma 
maneira veemente e correta por um cidadão que vem acompanhando o seu 
pedido, que não foi solucionado até hoje. A Comissão de Direitos Humanos 
reuniu-se em maio na Delegacia de Tóxicos, e foi realizada uma audiência 
pública, contando com a presença de muitas autoridades, a Procuradoria, a 
Promotoria, a Ouvidoria, a Assembléia, os Delegados e a Secretaria de 
Segurança. Nessa Delegacia, havia um número grande de presos, sendo que 
não se tratava de um presídio, e mais de 50t de tóxicos, armazenados sem 
muita segurança. Nada do que foi prometido naquela época foi cumprido, 
pelo contrário, até aumentou-se a quantidade de drogas armazenadas em 
relação ao que existia há mais de quatro meses. Nenhum preso foi removido 
até hoje. Existe lá um amontoado de pessoas, sem muita segurança. 
Pedimos à Mesa Diretora um posicionamento mais firme e mais decidido, 
para que todas as solicitações sejam atendidas e para que os nossos 
trabalhos sejam cobrados com mais ênfase e postos em prática, a fim de que 
possamos obter êxito nas cobranças que são feitas pelos nossos eleitores e 
por toda a sociedade, já que nos tomamos Deputados de todo o Estado de 
Minas Gerais, indiferentemente de partido, de região e de cidade. 

Exponho essa reflexão, que é muito mais do que isso, pois é um pedido à 
Mesa Diretora, para que dê seqüência aos nossos trabalhos, dando um 
encaminhamento a tudo que remetemos aos órgãos executivos. Temos de 
saber se o nosso trabalho está sendo cumprido. Como recebemos muitos 
serviços e reclamações de todas as partes, não temos como acompanhar a 
seqüência dos nossos trabalhos. Então, perdemos tudo o que realizamos 
enquanto parlamentar, comissão e assessoria. 

Faço uma homenagem ao grande JK, que foi um dos maiores brasileiros, 
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mundialmente conhecido e eternamente gravado em todos os nossos 
corações. Juscelino estaria completando, no próximo dia 12, 99 anos de 
existência. 

Reafirmo o meu pedido à Mesa Diretora e à Presidência, para que tenham 
uma comissão de assessoria para acompanhar a execução de todos os 
nossos trabalhos nos órgãos afins, porque isso não está acontecendo; nem 
resposta obtemos às solicitações que fazemos. 

Registro aqui essas solicitações feitas a todos os Deputados, à Assembléia 
Legislativa e, principalmente, à nossa Mesa. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma 

vez venho a esta tribuna chamar a atenção do povo de Minas Gerais para as 
atitudes do Governador Itamar Franco. Mais uma vez, na falta de coisa 
melhor, na sua omissão criminosa, na sua decisão de não governar Minas 
Gerais, ausente do nosso Estado, distante dos problemas de Minas e do seu 
povo, o Governador volta as baterias contra o Governo Federal. E a sua 
desculpa dessa vez é esfarrapada. Saiu hoje, na imprensa mineira, que o 
Governador está preocupado com a manipulação das eleições presidenciais 
do ano que vem. Textualmente disse da "preocupação de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso manipule as urnas eletrOnicas e o resultado 
eleitoral". ' 

Sr. Presidente, é preciso chamar a atenção para o gesto de profundo 
desrespeito do Governador Itamar Franco para com a justiça eleitoral em 
nosso Pais, para com o Superior Tribunal Eleitoral, para com os Tribunais 
Regionais Eleitorais, esse conjunto formidável de técnicos, de homens e 
mulheres que, ao longo dos últimos anos, trabalharam de maneira decisiva 
para colocar o Brasil na vanguarda dos processos de votação no mundo. 
Hoje nos orgulhamos de dizer que o Brasil tem o maior e mais perfeito 
sistema de eleição informatizada no mundo. O recente episódio das eleições 
presidenciais nos Estados Unidos encheram-nos de orgulho. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Agradeço ao Deputado Amilcar 
Martins pela generosidade de deixar-me interrompê-lo logo no inicio da sua 
fala. Não estou aqui para defender o Governador Itamar Franco, mas para 
levantar a questão da possibilidade de fraudes eleitorais. Sabemos que a 
Rede Globo de Televisão deu guarida à fraude de uma eleição quando o Sr. 
Leonel Brizola foi eleito Governador do Rio de Janeiro. Foi um episódio que 
calou fundo no Brasil. Houve manipulação de dados, com a conivência da 
Rede Globo de Televisão. Brizola quase foi despojado da vontade popular de 
ser eleito Governador do Rio de Janeiro. Hoje, quando as urnas eletrõnicas 
estão ai, muitos começam a discutir a franca oportunidade de manipulação. 
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Não que queiramos desmerecer a justiça eleitoral, o Tribunal Superior 
Eleitoral, mas existe franca possibilidade de manipulação das urnas 
eletrônicas. Por isso mesmo, no Congresso, o Senador Roberto Requião fez 
uma proposta para que, ao ser depositado o voto eletrônico, saia um recibo 
que seja depositado em uma urna, para posterior confrontação. Com todos 
os problemas havidos nos Estados Unidos, aqueles cartões furados que eles 
tinham permitiram a confrontação dos votos, e chegou-se à conclusão de que 
houve grandes erros. 

Não estamos duvidando dessa ou daquela pessoa, mas há a possibilidade 
de manipulação do resultado por um cidadão que se introduza no sistema, 
interessado nas eleições. Trago somente essa reflexão para V. Exa. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Marco 
Régis. Volto a lembrar que o episódio a que V. Exa. se refere foi anterior ao 
processo de informatização das eleições no Brasil, que, reafirmo, é o mais 
perfeito e amplo de todo o mundo. Existe, evidentemente, a preocupação das 
nossas autoridades e da Justiça Eleitoral em aperfeiçoar o sistema, de 
maneira definitiva, para garantir a lisura do processo eleitoral, a vontade do 
povo nas ruas e, depois, o funcion<~mento da democracia. 

A razão efetiva que levou o Governador Itamar Franco a chamar a atenção 
para isso é uma cortina de fumaça. Quer se omitir em relação aos problemas 
que tem de enfrentar: seus problemas partidários, pessoais, sobre os quais 
nada tenho a discutir. Quer se omitir para não enfrentar os problemas que 
dizem respeito a Minas Gerais. 

Chamo a atenção de todos. Estamos vivendo um momento critico para a 
saúde de Minas Gerais. É um momento de greve no sistema da saúde, na 
FHEMIG, afora a crise administrativa que tomou conta do Estado por 
omissão do Governador. O Governador, para se omitir, fugir do debate e das 
suas responsabilidades, vem acusar o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Ainda diz que não sabe qual a bebida - se licor, champanhe ou 
qualquer outra - que o Presidente vai tomar para comemorar a sua próxima 
derrota nas eleições do PMDB. Não sei, a eleição do PMDB não me interessa 
ou diz respeito. Mas, tenho certeza, a bebida que o povo de Minas Gerais 
tem recebido do Governador é o fel, o descaso, a falta de compromisso e a 
omissão. É isso o que tem feito. Tem ficado ausente do Estado, de maneira 
absolutamente irresponsável. 

Gostaria de lembrar também que está nos noticiários dos últimos dias o 
Ministro da Previdência, Roberto Brant, mineiro da maior competência, 
denunciando a dificuldade de se estabelecer parceria com o Governo do 
Estado para acabar com o trabalho infantil por meio do PETI - Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil. Pelas contas do Ministro, em Minas Gerais 
seriam mais de 60 mil crianças beneficiadas. Mas é impossível, nas palavras 
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do Ministro, fazer parceria com a SETASCAD, que não faz o levantamento, 
prejudicando, assim, as crianças pobres, por omissão pessoal e exclusiva do 
Governador. 

Ainda tentando evitar o debate e suas responsabilidades, o Governador 
Itamar Franco, recentemente, teve a coragem de decidir que a CEMIG 
deveria pagar R$32.000,00 para ter acesso às informações do processo de 
privatização da COPEL - Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Logo 
em seguida, menos de quatro semanas depois, o Governador anuncia que a 
CEMIG não vai mais participar desse processo. Estou encaminhando, hoje, 
um requerimento ao Presidente da CEMIG para ccnfirmar o valor pago para 
participar desse processo de licitação da privatização da COPEL. Queremos 
saber as razões que levaram a CEMIG e o Governo do Estado a participar 
desse processo e as razões que levaram o Governador a decidir pela não-
participação da CEMIG, jogando no ralo o dinheiro público, com enorme 
desrespeito ao povo. Isso é o que o Governador tem coragem de fazer com o 
povo mineiro. 

Faço mais um apelo, com serenidade e tranqüilidade, ao Governador 
Itamar Franco: Governador, volte para casa. Volte para casa, Padilha. Venha 
assumir as suas funções, assumir o seu ccmpromisso para com o povo de 
Minas Gerais. V. Exa. não foi eleito para ir ao Rio, a Brasília, a São Paulo, ao 
Piauí, aos demais Estados, ao exterior, a Foz do Iguaçu ccmprar muamba. V. 
Exa. foi eleito para exercer o mandato de Governador de Minas e dos 
mineiros e enfrentar os problemas. 

Minas está vivendo uma grande crise na área de saúde. Durante a sua 
campanha eleitoral, V. Exa. teve a ccragem de chamar a atenção do seu 
adversário, o ex-Governador Eduardo Azeredo, que, involuntariamente, 
estava ausente, num momento de dificuldades do Estado. Mas V. Exa. faz 
pior, porque a sua omissão é permanente. Temos a certeza permanente de 
que V. Exa., além de ter renunciado a tantas coisas nos últimos dias, de ter 
renunciado a disputar a Presidência do PMDB, de ter renunciado a tirar 
licença para tratamento de saúde, renunciou de forma definitiva, para tristeza 
dos mineiros, ao exercício do Governo de Minas Gerais. Isso é grave, é um 
crime ccntra a opinião pública, contra a vontade popular. 

Governador Itamar Franco, volte para Minas, tenha juízo, assente-se na 
sua cadeira no Palácio da Liberdade e enfrente os problemas de Minas 
Gerais. Pare de inventar histórias. Pare de temer a manipulação dos 
resultados das eleições presidenciais. O Brasil se orgulha do seu processo 
informatizado de eleições, que é o mais moderno e o mais perfeito do mundo. 
Pare com isso. Pare de tergiversar, pare de gastar dinheiro públícc, dizendo 
que irá participar da privatização da COPEL e depois voltar atrás. Assuma as 
suas responsabilidades. 
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O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Agradeço esta 

oportunidade, Deputado Amilcar Martins, pois quero dizer que há três meses 
enviei uma equipe para documentar as condições de vida do povo do Norte 
de Minas e do vale do Jequitinhonha. O documentário mostrou coisas tão 
terríveis que não agüentei ver metade do filme. O meu irmão, o Deputado 
Federal Mário de Oliveira, ficou tão indignado ao ver o abandono e o 
sofrimento daquele povo que disse: "E o nosso Governador ainda fica 
brigando com o Presidente. Por que não vai ao Norte de Minas, ao vale do 
Jequitinhonha, a fim de ver tanto sofrimento?". São cenas impressionantes. 
Havia uma mulher com um buraco na perna, e os bichos estavam comendo a 
ferida, mas ninguém fazia nada. 

Iniciei uma campanha e me dediquei a ela durante três meses. Amanhã 
cedo sairão quase dez caminhões com 150t de alimentos e roupas. Estamos 
enviando 950 pessoas em quase 20 ônibus para distribuir esses alimentos. 
Entre essas pessoas, estão enfermeiros, dentistas e médicos. Levaremos 
comida e carinho. Aquele povo é tão sofrido que alguém perguntou a uma 
mulher que só tinha água escura no fundo da panela como estava, e ela 
respondeu: "Estou bem, graças a Deus". A pessoa já se acostumou tanto 
com o sofrimento que nem discerne mais nada. Isso que estou fazendo o 
Governador poderia fazer mil vezes melhor, mas não o faz. Isso é um 
absurdo. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte de V. Exa. e 
cumprimento-o pela iniciativa. Já tinha conhecimento dela e das providências 
que V. Exa. estava tomando. Cumprimento-o por seu espírito cristão e de 
solidariedade. 

Encerro a minha participação na tribuna, neste momento, dizendo: 
Governador Itamar Franco, a mentira tem perna curta. A capacidade de 
enganar o povo de Minas já se esgotou. Foi publicada hoje, nos jornais, uma 
pesquisa feita com Prefeitos de Minas Gerais que mostra, com muita clareza, 
que V. Exa. é "persona non grata". 

V. Exa. não respeita seus compromissos políticos, não atende aos 
Prefeitos das cidades mineiras, não atende ao povo do nosso Estado. Pare 
de falar bobagem. Pare de inventar chifre em cabeça de cavalo. Assuma a 
sua responsabilidade. Seja homem. Cumpra o seu compromisso com o povo 
mineiro. V. Exa. foi eleito para enfrentar os problemas de Minas, mas, num 
momento de crise no sistema de saúde, de greve, de dificuldades, em que o 
povo mineiro sofre tantos problemas, V. Exa. está passeando pelo Pais afora, 
cuidando exclusivamente de seu projeto pessoal. 

Juizo, Governador. Que Deus o ilumine. Pelo amor de Deus, tenha, pelo 
menos, um momento de lucidez e venha enfrentar os problemas de Minas. O 
seu lugar é aqui, e não fora de Minas Gerais. Muito obrigado. 
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• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio• - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, nos dias 23 e 24 do mês corrente, o CREA-MG realizou o seu 
primeiro seminário sobre a situação das rodovias de Minas Gerais. E, como 
não poderia deixar de ser, a gritaria geral naquele seminário foi a respeito do 
estado em que se encontram as rodovias do nosso Estado, não sô as 
delegadas pelo Governo Federal a Minas Gerais como tambêm as nossas 
MGs. 

Num pais onde praticamente morrem 100 pessoas diariamente, e mais de 
1.500 ficam feridas, mais de R$5.000.000.000,00 são gastos anualmente 
com desastres nas estradas. Minas Gerais dedicou à parte rodoviária, em 
seu orçamento, um crédito autorizado de R$437.000.000,00. Desse total, 
praticamente 50% foram destinados a despesas empenhadas naquele setor, 
e desses 50% apenas R$82.000.000,00 foram aplicados na restauração das 
nossas estradas no período de janeiro a julho de 2001. 

Isso permite constatar uma triste situação no Estado: nem 50% da verba 
destinada ao setor de transporte foram atingidos. Mas o que agrava mais 
ainda a situação é que temos mais de 50% das verbas destinadas à 
recuperação das estradas no segundo semestre. 

Mas o que nos preocupa de maneira toda especial é o que vem 
acontecendo com o FUNTRANS, Fundo de Transporte de Rodovias para 
Minas Gerais. O FUNTRANS esperava arrecadar cerca de R$100.000.000,00 
por ano para o setor de transporte, por meio de pedágios nas rodovias 
federais delegadas ao Estado, que somam mais de 5.000km. Mas isso não 
pôde mais acontecer, tendo em vista que o Governo Federal retirou as 
rodovias delegadas ao nosso Estado da orientação e administração do DER. 
E, também, houve outra medida tomada pelo TCU, proibindo a colocação de 
pedágios em rodovias de pista única. Praticamente sobrou para Minas Gerais 
a estrada que liga Belo Horizonte a Pedro Leopoldo, que não representa 
quase nada em termos de arrecadação para nosso Estado. A situação, para 
o ano de 2001 já é precária e para o ano de 2002 é praticamente 
imprevisível, para que nossas rodovias possam, pelo menos, recuperar 
grandes trechos para melhor prestação de serviços ao deslocamento do 
transporte rodoviário. 

Em boa hora, o CREA houve por bem realizar seu primeiro seminário para 
tratar das rodovias mineiras. Sô achamos que esse seminário teria que, 
fatalmente, ser estendido a outras modalidades de transporte, como o 
hidroviário, o ferroviário e, também, o transporte por meio dos nossos 
campos de aviação, que precisam também ser cuidados. Num Estado cuja 
extensão territorial é maior que a de um pais como a França, há necessidade 
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dessa modalidade de transporte. 

Nessa oportunidade, quero cumprimentar o Presidente do CREA, Dr. 
Marco Túlio, pela sua iniciativa, esperando que o Conselho possa repetir, de 
ano em ano, um seminário desse tipo. Nosso Estado, além da situação 
precária relacionada ao setor de transporte, praticamente não tem uma 
secretaria cuidando de um dos transportes mais importantes do Pais, devido 
à situação geográfica de Minas Gerais. 

Portanto, fica aqui nossa pequena análise com relação a esse seminário. 
Posteriormente, encaminharemos ao Sr. Presidente do CREA solicitação 
para que possa repetir, anualmente, uma pesquisa, uma discussão, uma 
análise sobre o transporte mineiro, que já vem sendo altamente prejudicado 
pela falta de uma secretaria que cuide objetivamente dele, que seria uma 
Secretaria dos Transportes. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço sua gentileza, 
Deputado. Tenho que aplaudir seu pronunciamento, por entender que as 
estradas de Minas Gerais estão em péssimas condições; em uma ou outra, 
ainda conseguimos trafegar com certa segurança. Ao mesmo tempo, 
pergunto-me - e tenho esse direito, porque sou da região e o Govemador é 
da minha cidade, de Juiz de Fora - se compensa gastar R$40.000.000,00 
apenas para fazer a estrutura de um aeroporto que, segundo o próprio 
Govemador, é intemacional. Até duvido que vá descer algum avião do 
Paraguai em Goianá, um aeroporto em que, segundo ele, pode descer um 
Boeing. Gostaria de perguntar se temos passageiros para usar do Boeing na 
nossa região de Juiz de Fora e na de Goianá. Para quem não conhece 
Goianá, fica entre Coronel Pacheco, Piau e Rio Novo. É uma cidade pequena 
onde moram pessoas maravilhosas. Não seria mais interessante apanhar 
essa verba de R$40.000.000,00 e recuperar as estradas que estão causando 
acidentes, levando vidas, deixando outras paralisadas ou machucadas? 
Enfim, será que compensa fazer esse esforço para dizer que é o 
desenvolvimento da Zona da Mata? 

Para se ter uma idéia, o atual aeroporto de Juiz de Fora, onde desce o 
Fokker da TAM, o menor, tem média, na ida e volta a São Paulo, de 100 
passageiros por dia. Não tem linha para a Capital do nosso Estado. Pergunto 
se, numa região da Zona da Mata que tem essa média de passageiros por 
dia, compensa gastar R$40.000.000,00 para a estrutura do aeroporto. Falta 
ainda o equipamento para receber as aeronaves. Compensa fazer esse 
sacrifício, gastando todo esse dinheiro, quando as estradas, principalmente 
as daquela região, estão trazendo preocupação para todos nós? 

Estou falando da minha região. Não sou contra o desenvolvimento da Zona 
da Mata, muito pelo contrário. Mas não sou a favor de se gastarem 
R$40.000.000,00 para fazer um aeroporto que é chamado de internacional, 
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ao invés de se aplicarem esses recursos nas estradas de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 
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O Deputado Alvaro Antônio* - Agradeço o aparte do Deputado Alberto 
Bejani. É lastimável a posição que V. Exa. traz ao conhecimento dos 
Deputados, de se gastarem R$40.000.000,00 em um aeroporto e de se 
deixar de aplicar dinheiro nas rodovias. Da verba empenhada de 
R$223.000.000,00 para todo o Estado, no primeiro semestre, somente foram 
aplicados e pagos R$82.000.000,00. Então, esses R$40.000.000,00 
poderiam ser somados aos R$82.000.000,00, o que seria uma aplicação de 
cerca de R$130.000.000,00 no setor rodoviário. 

Isso nos preocupa, porque Minas Gerais não tem uma Secretaria cuidando 
especificamente do transporte. Nós, mineiros, somos vocacionados para o 
transporte rodoviário, mas nos esquecemos da importãncia dos transportes 
hidroviário, ferroviário e aeroviário. No entanto, Minas não tem sequer um 
órgão cuidando e brigando junto ao Governo Federal por outras fontes de 
financiamentos que possam ser aplicados no Estado. 

Por isso, até hoje se arrasta em Belo Horizonte o nosso metrô de 
superfície. Não há ninguém cuidando desse assunto. Ele vem á baila, a 
imprensa faz a sua análise, entra na Assembléia Legislativa, na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, todos os políticos federais e estaduais de Minas 
Gerais fazem aquele mutirão, mas, uma vez passado aquele momento, cai 

· novamente no esquecimento o metrô de superfície de Belo Horizonte. 
Acreditamos que, enquanto Minas Gerais não criar a sua Secretaria dos 

Transportes, para cuidar especificamente das diversas modalidades do 
transporte, Belo Horizonte e o nosso Estado ficarão devendo muito não só ao 
setor rodoviário como também a essas outras modalidades. Muito obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, pode ser que V. Exa. considere 

que seja oportuno em outro momento, mas estamos em uma grande 
discussão, e acho que a Mesa deve conduzir essa discussão com a 
sociedade, a respeito da competência legiferante que nós, parlamentares, 
temos. Levanto essa questão de ordem para dizer à Mesa desta Casa que 
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tenho 12 requerimentos, uns deste ano e outros do ano passado, sem 
resposta. Um requerimento de investigação sobre as obras do Programa da 
Bacia da Pampulha - PROPAM. Nenhuma informação nos chegou. Pedido 
sobre a FAOP - nenhum retorno. Pedido de informação ao Governador, a 
respeito da escolha da empresa responsável pela propaganda de 21 de abril 
- requerimento apresentado que não foi enviado e para o qual não tivemos 
resposta. Pedido de informação ao Presidente do Tribunal de Justiça, sobre a 
demora da implantação do Selo de Fiscalização - não tivemos resposta. 
Pedido de informação ao Tribunal de Contas, sobre processos anteriores a 
1997 que estavam sem parecer. Estávamos votando uma matéria aqui que 
falava que esses projetos ficariam arquivados. Nenhuma informação 
obtivemos. Pedido de cópia de documento de representação junto ao 
Ministério Público, envolvendo BHTRANS e DER - nenhuma resposta nossa 
Casa conseguiu obter. Providência de sabatina da Presidente da TV Minas, 
que está ocupando o cargo indevidamente, sem ·ter sido sabatinada -
nenhuma providência. Convocação da Presidente da TV Minas, que foi 
aprovada para o cargo e não oficiada. Sustação dos atos dos Presidentes da 
TV Minas, da FUNED, da Loteria e do IPLEMG, porque não foram 
sabatinados. Sustação dos atos do Presidente da FAOP, pelo mesmo motivo. 
Convocação do Secretário de Administração para vir a esta Casa prestar 
informações a respeito das denúncias feitas pela imprensa, sobre 
favorecimento a instituições financeiras, no caso de empréstimos concedidos 
a funcionários para desconto em folha - nenhuma resposta. Atos de 
improbidade administrativa da então Secretária Maria Lúcia Cardoso, que 
utilizou o helicóptero do IEF para viagens particulares - nenhuma resposta 
obtida. Está pronto para a ordem do dia requerimento pedindo informação à 
COPASA sobre os índices de aumento - nenhuma informação obtivemos. 
Pedido de informação à CEMIG, sobre índices de aumento. Essas nem foram 
votadas. Apresentamos um requerimento de audiência para esclarecer a 
informação de que há médicos na Maternidade Odete Valadares praticando 
aborto. Não se marca essa audiência. Pedido de informações sobre a 
situação dos matadouros de Minas Gerais, com denúncias graves, e também 
nada. Pedido de informações sobre o IPSEMG, feito na CPI - nada chegou. 

Sr. Presidente, nesse novo momento que o Poder Legislativo vai enfrentar, 
precisamos buscar maneira mais ágil de obter resposta, de forçar os Poderes 
e os órgãos da administração pública a responder ao povo através da 
Assembléia Legislativa. O que não podemos é ficar aqui sendo lembrados 
pela sociedade que nosso papel é legislar, fiscalizar e representar o povo. 
Tentando exercer o nosso papel não conseguimos um mínimo de 
informações, não conseguimos que os representantes e os administradores 
públicos venham a esta Casa prestar esclarecimentos e informações. Assim 
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fica difícil. Queremos cumprir nosso papel. Os requerimentos são 
apresentados e aprovados, mas as informações não chegam. Já existe a lei 
do Selo de Fiscalização há um ano e quatro meses, mas o Tribunal de 
Justiça não a aplica. O primeiro projeto do SIAFI-Cidadão, que nele incluía a 
Assembléia, foi de minha autoria. Não conseguindo aprová-lo, aprovei um 
outro, que foi vetado e teve o veto derrubado. O Governador não aplica o 
SIAFI-Cidadão e não disponibiliza informação. E questionamos: Qual é o 
papel do Poder Legislativo? Peçc a V. Exa. que faça a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que 
oportunamente responderá á sua questão de ordem. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados para a recomposição 
de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada dez Deputados, número 

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunrao, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 6, ás 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de 
amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 177• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/9/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 28 Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
quórum; inexistência de número regimental para votação de propostas de 
emenda á Constituição e de vetos - Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 819/2000; requerimento do 
Deputado Antônio Andrade; aprovação do rquerimento - Votação, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n• 601/99; requerimento do Deputado Antônio 
Andrade; aprovação do requerimento- Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n• 1.371/2001; aprovação na forma do vencido em 1" turno -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres -Álvaro 

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
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Guedes - Bilac Pinto- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 
nesses trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proced.er à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 

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

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O minutos, 

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

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

termos da Decisão Normativa n• 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a verificação de quórum. 

-O Sr. Secretário(Deputado José Henrique)-(- Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados, que, somados 

aos 6 que se encontram nas comissões, perfazem o total de 39 Deputados, 
número insuficiente para votação de propostas de emenda à Constituição e 
de vetos, mas suficiente para a apreciação das demais matérias constante na 
pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 819/2000, das 
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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 
constitucionalidade 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 prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto á Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da 
Emenda n° 8 com as Subemendas n°s 1 e 2, que apresenta, e pela rejeição 
da Emenda n° 9. Vem á Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, 
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 601199, do Deputado Ivo José, 
que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade nas 
condições que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira. opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° 
turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando o 
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.371/2001, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a regulamentação de dispositivo da 
Constituição do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1.37112001 na fonma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 178• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 519/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
quórum; existência de quórum para discussão - Discussão de Proposições: 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
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Complementar no 67; encerramento da discussão - Discussão, em turno 
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.818; desginação de relator, 
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão de parecer -
Discussão, em turno único, dos Vetos Totais às Proposições de Lei n°s 
14.819, 14.827 e 14.835; encerramento da discussão- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres- Alvaro 

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Erma no Batista - Fábio A velar- Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo- João Pinto Ribe.iro- Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

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

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O minutos 

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

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



termos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda 
à chamada dos Deputados para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 

109 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não há 
quórum para a votação, mas o há para a discussão da matéria constante na 
pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 

de Lei Complementar n° 67, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 
34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto ao art. 127 e pela rejeição do veto ao inciso XIV do 
art. 67, ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 147. Em discussão, o veto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.818, 
que dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito do conteúdo 
das decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou judiciais sobre os 
feitos relativos a infrações às leis de trânsito e dá outras providências. A 
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do 
art. 145, ele o art. 223, do Regimento Interno, a Presidência designa relator 
da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e indaga de S. Exa. se está em 
condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental para emitir meu parecer. 

- A seguir, têm soa discussão encerrada, em turno único, os Vetos Totais 
às Proposições de Lei n°s 14.819, que dá nova redação ao art. 4° da Lei n° 
12.989, de 30/7/98, que altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75; 
14.827, que dispõe sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento 
ambiental da atividade de suinocultura no Estado; e 14.835, que acrescenta 
os §§ 18 e 19 ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e 

persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 179" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/9/2001 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e José Henrique 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do 
Dia): 1" Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 



verificação de quórum; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio - Alberrto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Álvaro Antônio -
Adelmo Carneiro leão- Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Allton Vilela -
Alberto Bejani- Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro 
- Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão- Ermano Batista - Fábio A velar- Hely Tarqüínio -
lvair Nogueira - João leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Marco Rêgis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro lobo -
Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues 
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado João Leite, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2" Parte da reunião, em sua 1" Fase, com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 

Regimento Interno, vai suspender a reunião, até que se configure o quórum 
necessário para a apreciação da matéria constante na pauta. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Estão reabertos os nossos 

trabalhos. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a verificação de quórum. 

-O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Faz a chamada.). 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, número 
insuficiente para a continuação dos trabalhos. 

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

ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N• 50/01 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de julho de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha. 
Rogério Correia e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Ermano 
Batista. 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 Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o 
Parecer para o 1° Turno da Proposta de Emenda à Constituição n• 50/2001. 
Com a palavra. o Deputado Rogério Correia procede à leitura do seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo 
n• 1. 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. 6 de setembro de 2001. 
Ermano Batista. Presidente - Rogério Correia - Eduardo Brandão. 
ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE. 

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

e um. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, 
Arlen Santiago e Dinis Pinheiro, membros da supracitada Comissão. 
Encontram-se presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta. Dalmo 
Ribeiro Silva. Maria José Haueisen 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 Dinis Pinheiro. 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, informa que a reunião se destina a Discutir, em audiência 
pública, o tema "Transporte Escolar Público" e apreciar as matérias 
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constantes na pauta. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Após 
votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n• 2.466/2001, do 
Deputado Luiz Tadeu Leite. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Após 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: 
do Deputado Arlen Santiago solicitando seja realizada visita desta comissão 
ao trecho da Rodovia BR-040 - que liga Belo Horizonte a Sete Lagoas e seja 
encaminhado ao DNER-MG pedido de informações sobre a situação do 
projeto de duplicação do trecho da rodovia que liga Sete Lagoas ao trevo da 
BR 135; do Deputado Rêmolo Aloise solicitando seja encaminhado ao DER-
MG pedido de informações sobre o processo licitatório da construção do 
trecho da rodovia que liga São Sebastião do Paraíso a Jacuí. Em seguida, o 
presidente convida a tomar assento à mesa o Sr. Gilberto Resende, 
Subsecretário de Adminsitração do Sistema de Ensino, representando o 
Professor Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Eçl_ucação, e 
registra a presença de vários Prefeitos e Secretário Municipais da Educação 
e municípios mineiros. Logo após, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Dinis Pinheiro, autor do requerimento que suscitou a realização do debate, 
para suas consideraçõe incíais. Continuando, abre-se amplo debate entre os 
convidados e os parlamentares. Ao final, o Presidente, Deputado Arlen 
Santiago, sugere seja formado um grupo de trabalho com alguns 
participantes do debate para que se continue discutindo o tema "Transporte 
Escolar Público. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Sebastião Navarro Vieira- Doutor Viana. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ENSINO SUPERIOR 
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e nove de agosto de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Edson Rezende e Maria José Haueisen, 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 
Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a programar os trabalhos da 
Comissão. Em seguida, por deliberação dos membros da Comissão, o 
Presidente comunica que as reuniões ordinárias da Comissão serão 
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realizadas às quintas-feiras, às 9h30min. Logo após, o Deputado Márcio 
Cunha passa a Presidência à Deputada Maria José Haueisen e apresenta 
requerimentos em que solicita seja prorrogado por 30 dias o prazo de 
funcionamento da Comissão, sejam convidados a participar de reunião da 
Comissão Reitores das universidades federais e estaduais de Minas Gerais e 
o Presidente da FAPEMIG e seja marcado encontro posterior com 
representantes de conselhos profissionais, do Conselho Estadual de 
Educação, Reitores e Diretores de universidades e faculdades particulares, 
para analisar o ensino superior em Minas Gerais. São aprovados os 
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Márcio Cunha 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião especial, dia 6/9/2001, às 9 horas, para eleição do 
Vice-Presidente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues - Sebastião 

Costa. ·-· 
ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, José 
Braga, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Cristiano 
Canêdo e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marco Rêgis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão , dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente distribui o Projeto de Lei n• 
1.528/2001 ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir passa-se à discussão e 
votação de proposições que dispensam à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos à discussão e votação, são aprovados em redação 
final os Projetos de Lei n•s 1.493, 1.503, 1.531 e 1.535/2001. Prosseguindo, 
o Presidente passa à discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado José Braga apresenta requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, em que solicita reunião conjunta desta Comissão com a 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para discutir a proposta 
de regionalização da saúde no Estado; O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
apresenta requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita 
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Defesa do 
Consumidor, para debater a Medida Provisória 2177-44, que introduz 
mudanças na legislação nacional que regulamenta planos de saúde. A 
seguir, o Presidente, Deputado Marco Régis, informa que a reunião se 
destina a obter esclarecimentos sobre a destinação dada ao imóvel da 
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CARDIOMINAS, doado à Santa Casa pelo Poder Executivo Estadual nos 
termos da Lei n° 12.688, de 15/12/97. A Presidência convida para tomar 
assento à mesa o Dr.Antõnio Abrahão Caran Filho, Diretor-Geral da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Prosseguindo, o Presidente informa 
que a reunião foi solicitada pela Comissão de Saúde e que, na qualidade de 
Presidente, fará as considerações iniciais. O Presidente anuncia a presença 
das seguintes autoridades: Srs. Ben Hur Albergaria, Diretor- Administrativo 
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Carlos Elói Guimarães 
Júnior, Diretor Financeiro; Gonçalo de Abreu Barbosa, Assistente do 
Provedor, e Homero Godoy, Diretor de Mercado da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte. O Presidente passa a palavra ao expositor, 
Sr. Antônio Abrahão Caran Filho. Logo após, participam dos debates todos 
os parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigràficas. 
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 ~.ncerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Elaine 

Matozinhos. 
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
As quinze horas do dia trinta de agosto de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Lúiz 
Fernando Faria, Márcio Kangussu e Cristiano Canêdo, 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 Paulo Piau, 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 finalidade da reunião é 
discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Márcio Kangussu, 
com a palavra, apresenta requerimento em que solicita sejam convocados a 
prestar depoimento á CPI os Srs. Antônio Ernesto Salvo, Presidente da 
Confederação Nacional de Agricultura - CNA -; Alberto Duque Portugal, 
Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -; 
Maria do Céu Paixão, Presidente do Movimento das Donas de Casa; Evaldo 
Ferreira Vilela, Reitor da Universidade Federal de Viçosa; Gilman Viana 
Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais; Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais- OCEMG -;e os Presidentes da FETAEMG, do I MA, 
da EMA TER e da EPAMIG. Posto em votação, é o requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reumao 
extraordinária, a ser realizada no dia 5/9/2001, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Kemil Kumaira 

-Márcio Kangussu -Jorge Eduardo de Oliveira- Bilac Pinto. 
ATA DA 2• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO ENSINO 

SUPERIOR 
Às nove horas do dia seis de setembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Sebastião 
Costa e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental e estando 
presente também o Deputado Doutor Viana, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Vice-
Presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação aos 
Deputados e convida o Deputado Mauro Lobo para atuar como escrutinador. 
Apurada a votação, a Presidência proclama eleita para Vice-Presidente a 
Deputada Maria José Haueisen, com quatro votos. Em seguida, o Presidente 
confirma a escolha da quinta-feira, às 9h30min, para a realização das 
reuniões ordinárias da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Sargento 

Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÚES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.359/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e 
tem por escopo seja instituída a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, destinada 
a homenagear anualmente seis pessoas físicas ou jurídicas que se tenham 
destacado em atividades literárias, jornalísticas e jurídicas no Estado de 
Minas Gerais. 

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e 
Justiça apreciasse a matéria quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, o seu autor, no uso da atribuição que lhe confere o art. 140 do 
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Diploma Regimental, solicitou fosse ela encaminhada à Comissão 
seguinte a que fora distribuída. 

Cumpre a este órgão colegiado examinar a proposição, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de medalha de mérito, nos moldes da proposta em questão, 

representa, por parte do poder público estadual, oportunidade de 
proporcionar estímulo às pessoas que se destacaram em atividades literárias, 
jornalísticas e jurídicas. 

Representa, além disso, oportunidade de se home'nagear personalidade 
ilustre, cujo nome se atribui à condecoração, destacando-o entre as 
personalidades representativas da cultura e da sociedade do Estado. 

Assim, ao lembrar o nome de Vivaldi Moreira, o projeto busca homenagear 
uma personalidade que teve brilhante atuação como jornalista, advogado, 
escritor, professor e Presidente do Tribunal de Contas do Estado, há pouco 
tempo saída do nosso convívio. 

Para melhor adequar a proposição aos objetivos propostos, apresentamos 
a Emenda n• 1, apresentada a seguir. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.359/2001 

no 1° turno, com a seguinte emenda. 
EMENDA N" 1 

Dê-se ao "caput" do art. 1 • a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, destinada a 

homenagear, anualmente, seis pessoas físicas e jurídicas com o 
reconhecimento do poder público estadual por sua destacada atuação nas 
atividades literárias no Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator - José Henrique - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.590/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei sob comento visa a 
declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos que Acolhem - GEMA -, 
com sede no Município de lpatinga. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma em que foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão 
colegiado apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes estabelecidos no 
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art. 102, VI, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Grupo Espírita Mãos que Acolhem possuí como meta a prática da 

solidariedade nos planos espiritual, moral e material, como exercício de 
respeito ao próximo. 

Para consecução do seu objetivo, mantém a Casa de Apoio á Maternidade 
Maria de Nazaré, que acolhe mães solteiras ou desamparadas no período de 
gestação, em regime de internato, dando todo atendimento necessário á 
mulher e á criança, ao nascer. 

Pela importância que representa o trabalho da entidade, justo e meritório se 
faz o título que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.590/2000, 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
José Henrique, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.627/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei ora analisado 
propõe seja declarado de utilidade pública o Movimento Educar! - Educação 
e Esporte Sempre Juntos, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, á 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na fornna proposta. 

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, confornne preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Movimento Educar!, fundado em 1999, possui como objetivos congregar 

os desportistas de Minas Gerais para realizar um trabalho de difusão da 
prática de esportes, principalmente entre crianças e jovens; u1ilizar o esporte 
como instrumento educativo, fazendo cumprir a sua principal meta - aliar 
educação e esporte; atuar no campo social e na fornnação da cidadania; 
promover e apoiar ações de prevenção e combate ás drogas e outros vícios; 
promover, apoiar e divulgar ações culturais. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.627/2001, na 

forma original. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
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José Henrique, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.644/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei ora examinado visa a 
declarar de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, com sede nesse 
município. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
fonma em que foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão 
colegiado apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes estabelecidos no 
art. 102, VI, ele o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Liga de Futsal de Varginha tem por objetivo representar os segmentos 

envolvidos com essa modalidade esportiva junto aos poderes .públicos e 
entidades privadas, pugnando pelos interesses de seus filiados. 

Para melhorar o desempenho dos atletas, busca o aperfeiçoamento e a 
evolução da técnica por meio da prática esportiva disciplinada. 

Pela importância que representa o trabalho da entidade, justo e meritório se 
faz o titulo que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.644/2001, 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.291/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

a isenção de pagamento de taxas para expedição da segunda via da Cédula 
de Identidade e da Carteira de Habilitação das pessoas que comprovarem 
que foram vítimas de furto ou roubo. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na fonma do Substitutivo n• 
1, que apresentou. 

A Comissão de Administração Pública também opinou pela aprovação do 
projeto de lei na fonma do Substitutivo n• 1, vindo agora o projeto a esta 
Comissão para receber parecer, em obediência ao art. 188, ele o art. 1 02, 
inciso VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 

. 
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A Lei n• 13.599, de 2000, em vigor, isenta do pagamento de taxa para 

confecção de segunda via a pessoa idosa cujos documentos tenham sido 
roubados ou furtados, desde que ela apresente cópia de ocorrência policial. 

A proposição visa a estender o benefício a todas as pessoas que tiveram 
seus documentos furtados ou roubados, não discriminando ninguém na 
mesma situação. 

O Estado tem se mostrado incapaz de coibir a criminalidade em todas as 
suas formas, não podendo ao cidadão ser imputada penalidade de 
pagamento de taxas para reaver seus documentos; porém a Lei 
Complementar n• 101, de 4/5/2000, em seu art. 14, exige que a ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
além de atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras 
medidas. 

Como o Poder Executivo é que detém estatísticas referentes à emissão das 
Carteiras de Identidade e de Habilitação, tanto quanto da primeira e da 
segunda vias, cabe a ele fazer o estudo da viabilidade da implantação do 
projeto de lei e regulamentar a lei quando houver preenchido os requisitos 
legais. 

Conclusão 
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.291/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n• 1.400/2001 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio do Muriaé 
o imóvel que menciona. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta não vislumbrou óbice constitucional ou legal à sua tramitação e 
apresentou-lhe a Emenda n• 1. 

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no 



Município de Patrocínio do Muriaé, com área de 10.000m2 , o qual se 
destina á construção de casas populares. 
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A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal n• 
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2° de seu art. 105, ao 
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
penmanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de 
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa despesas 
para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária. 

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado está 
revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a 
reversão do imóvel ao património do Estado, na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.400/2001 

no 1 • turno, com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.596/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem n• 
198/2001, o projeto de lei em tela, que visa alterar a redação do parágrafo 
único do art. 1° da Lei n• 12.072, de 9/1/96, e dar outra providência. 

Examinada preliminanmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não vislumbrou óbice constitucional ou legal à tramitação da matéria, vem ela 
agora a este órgão colegiado, para ser apreciada sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, nos tenmos do art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa alterar a redação do parágrafo único do art. 1° 
da Lei n• 12.072, de 9/1196, que autoriza a doação de imóvel ao Município de 
Acaiaca. Agora a administração municipal o reivindica para construção de um 
centro comunitário, uma vez que o encargo legal originalmente adstrito não 
se consumou em tempo hábil, e a nova finalidade, atualmente, atenderá 
melhor à comunidade. 
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Como vemos, o interesse coletivo que envolve a operação configura-se 

pelo fato de que a transferência de domínio possibilitará à administração 
atender às demandas surgidas após a edição da referida lei. 

A autorização legislativa decorre da exigência estabelecida na Lei Federal 
n• 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no§ 2° de seu art. 105, 
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

O negócio jurídico a que alude o projeto de lei não acarreta despesas para 
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As alienações de 
bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este parlamento, não 
requerem a sua inclusão na lei orçamentária, pois representam apenas 
mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• .1.596/2001 

no 1 • turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria· dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Durval Ângelo, o 
projeto de lei em epígrafe visa a instituir o Programa de Recuperação de 
Viciados em Jogos de Azar. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/6/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para receber 
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

· Fundamentação 
A matéria visa a instituir o Programa de Recuperação de Viciados em 

Jogos de Azar. O programa tem como objetivos prestar orientação 
psicológica e social ao viciado em jogos de azar, dar assistência aos 
familiares do viciado durante o período de sua recuperação e proporcionar as 
condições mínimas para que o viciado seja socialmente reintegrado. 

A proposição prevê, ainda, que o Estado deverá destinar o percentual de 
1 O% dos recursos arrecadados a titulo de taxa de expediente, conforme 
previsto no art. 92 da Lei n• 6.763, de 26/12175, à manutenção do Programa. 
Indica, ao final, que o Poder Executivo, por meio de decreto, definirá o órgão 
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gestor do Programa. 

A organização de um estado democrático de direito tem como um de seus 
princípios fundamentais a separação dos Poderes de forma independente e 
harmônica, baseada na divisão de funções. Predominantemente, cabe ao 
Poder Legislativo legislar e fiscalizar o Poder Executivo, ao qual competem 
as atividades administrativas. 

Ressalte-se que a elaboração e a execução de programas são atividades 
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo, por isso 
dispensam autorização ou ordem legislativa. 

O Supremo Tribunal Federal, na ADIQO - 224/RJ, decidiu não ser 
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os casos 
expressamente previstos na Constituição, bem como os que impliquem 
investimentos ou despesas. 

O art. 3° da proposição dispõe que a manutenção do Programa se dará por 
meio do percentual de 1 0% dos recursos da taxa de expediente criada pela 
Lei n° 6. 763, de 1975. A taxa visa á contraprestação por serviços. .. prestados 
ao contribuinte, ou postos à sua disposição, em razão do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis (art. 145, 11, da Constituição da República), sendo cobrada para 
reembolsar o Estado do custo despendido no desempenho da atividade à 
qual está vinculado o fato gerador. Dessa forma, a agregação do percentual 
de 10%, como se pretende, poderia gerar distorções quanto à fixação do seu 
valor. 

Por outro lado, a Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as 
condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em 
seu art. 2°, em consonãncia com as prescrições da Constituição da 
República, determina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício, formulando e executando políticas econômicas e sociais que visem 
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de 
condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, além de garantir às 
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

Já a Lei n° 11.802, de 1811/95, que dispõe sobre a promoção da saúde e a 
reintegração social do portador de sofrimento mental e dá outras 
providências, determina, em seu art. 2°, que os poderes públicos estadual e 
municipais, de acordo com os principies constitucionais que regem os direitos 
individuais, coletivos e sociais, garantirão e implementarão a prevenção, o 
tratamento, a reabilitação e a inserção social plena de pessoas portadoras de 
sofrimento mental, sem discriminação de qualquer tipo que impeça ou 
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dificulte o usufruto desses direitos. 

Dessa forma, entendemos que os objetivos a que visa o projeto de lei em 
questão são nobres e devem ser alcançados para que os viciados em jogos 
de azar possam ser orientados psicologicamente, adquirindo condições para 
a sua reinserção social. Apresentamos, ao final, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.609/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dispõe sobre a promoção da saúde e a recuperação de viciados em jogos 

de azar. 
Art. 1° - Toda pessoa portadora de vício em jogos de azar terá direito a 

tratamento constante de procedimentos terapêuticos, com o objetivo de 
manter e recuperar a integridade física e mental, a identidade e a dignidade, 
a vida familiar, comunitária e profissional. 

Art. 2° - O poder público estadual, de acordo com os princípios 
constitucionais que regem os direitos individuais, coletivos e sociais, garantirá 
e implementará a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a inserção social 
plena de pessoas portadoras de vício em jogos de azar, sem discriminação 
de qualquer tipo que impeça ou dificulte o usufruto desses direitos. 

Art. 3° - O poder público estadual, em seu nível de atribuição, 
estabelecerá a planificação necessária para a instalação e o funcionamento 
de recursos alternativos aos hospitais psiquiátricos, os quais garantam a 
manutenção da pessoa portadora de vício em jogos de azar no tratamento e 
sua inserção na família, no trabalho e na comunidade, tais como· 

I - ambulatórios; 
11 - serviços de emergência psiquiátrica em prontos-socorros gerais e 

centros de referência; 
111 -leitos ou unidades de internação psiquiátrica em hospitais gerais; 
IV - serviços especializados em regime de hospital-<lia e hospital-noite; 
V - centros de referência em saúde mental; 
VI - centros de convivência; 
Vil - lares e pensões protegidas. 
Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como centro de 

referência em saúde mental a unidade regional de funcionamento 
permanente de atendimento ao paciente em crise. 

Art. 4° - Aplica-se a esta lei, no que couber, o que dispõe a Lei n° 11.802, 
de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias. 



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 setembro de 2001. 
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Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo 
Sávio Souza Cruz. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.683/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei n• 

1.683/2001 cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/8/2001, o projeto foi distribuído 
às comissões competentes para receber parecer. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 1°, a proposição em epígrafe pretende criar no Anexo I 

da Lei n• 11.098, de 1993, que contém o Quadro Especifico de Provimento 
em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça, 3 cargos de Diretor de 
Secretaria de Câmara, de recrutamento limitado, símbolo PJ-71; 96 cargos 
de Assessor Judiciário 111, de recrutamento amplo, símbolo PJ-71, e 3 cargos 
de Escrevente Substituto, de recrutamento limitado, símbolo PJ-63, 
pertencentes ao Grupo de Direção e Assessoramento Superior; 16 cargos de 
Auxiliar Judiciário, símbolo PJ-23 e 16 cargos de Assistente Especializado, 
símbolo PJ-23, todos de recrutamento amplo, pertencentes ao Grupo de 
Execução. 

Já o art. 2° propõe criar no Anexo I da Lei n• 13. 467, de 2000, que contém 
o Quadro Especifico de Provimento Efetivo daquela Secretaria, 70 cargos de 
Oficial Judiciário, sendo 29 da classe D; 21 da classe C; 10 da classe 8 e 10 
da classe A, com os padrões das respectivas classes. 

Com a instituição da nova organização e divisão judiciárias do Estado de 
que trata a Lei Complementar n• 59, de 2001, houve um acréscimo de 16 
membros no Tribunal, e, confomne a justificativa que acompanha a 
proposição, isto implica a instalação de mais 4 Câmaras de Julgamento, com 
5 Desembargadores atuando em cada uma delas, e a criação da função de 
3°-Vice-Presidente .. 

Conseqüentemente, faz-se necessária a criação da estrutura de apoio 
correspondente aos novos cargos de Desembargador e às novas Secretarias 
de Câmaras. 
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Com relação aos cargos de Assessor Judiciário 111, a providência de se 

acrescentar mais um cargo para cada Desembargador decorre do grande 
número de processos a serem julgados no Tribunal. 

Segundo a justificativa que acompanha o projeto, a estrutura de apoio dos 
gabinetes e a implementação das novas Secretarias também são 
imprescindíveis, haja vista que no último ano foram distribuídos, ao todo, 
34.122 novos processos, tendo sido julgados 25.062, o que vale dizer que, 
com a atual estrutura, foi possível julgar apenas 73,45% do total de 
processos que chegaram ao Tribunal de Justiça. Ao final do ano, o acervo 
total de processos em andamento no Tribunal era de 34.278. 

Quanto aos reflexos na despesa com pessoal à luz da legislação 
pertinente, ê possível a estruturação das novas câmaras de julgamento, de 
acordo com exame da Comissão de Constituição e Justiça. 

Diante do exposto e para que o Poder Judiciário possa exercer a contento 
suas atribuições sociais e constitucionais, acolhemos as medidas propostas, 
razão pela qual apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.68312001. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira 

Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 47199 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n° 47199 
dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do transporte, da 
comercialização e da distribuição de medicamentos no Estado e dá outras 
providências. 

Aprovado no 1° tu mo na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por esta 
Comissão, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, retorna agora o projeto a esta Comissão, a fim de 
receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, 
XI, do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que ê parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em comento tem por objetivo estabelecer a Política 
Estadual de Medicamentos, traçando diretrizes e ações cuja finalidade é 
garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos, bem como 
promover o uso racional e o acesso da população aos medicamentos 
essenciais, em conformidade com a Portaria n° 3.916, de 30112198, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Medicamentos . 
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O vencido no 1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, 

compreende o Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão, e a Emenda 
n° 1, apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

As alterações realizadas no texto original por meio do substitutivo 
permitiram o estabelecimento de dispositivos fundamentais para a adequada 
prestação da assistência farmacêutica em Minas Gerais, sem, no entanto, 
incluir dispositivos excessivamente operacionais, cuja regulamentação cabe 
ao Poder Executivo. 

Lembramos, ainda, que o projeto de lei em comento está em consonância 
com a Norma Operacional Básica do SUS, NOS 1/96, de 6/11/96, que 
determina, no item 6, que cabe ao gestor estadual, em conjunto com o 
conselho Estadual de Saúde - CES - e a Comissão lntergestores Bipartite -
CIB -, a estruturação e operacionalização do componente estadual de 
assistência farmacêutica. 

Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação do projeto em tela, 
na forma do vencido no 1° turno. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 47/99 na 

forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Marco Régis. Presidente - José Braga, relator - Adelmo Carneiro Leão. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N" 47/99 

Dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A Política Estadual de Medicamentos tem por objetivo garantir a 

segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos produzidos ou 
adquiridos pelo Estado, promover seu uso racional e possibilitar o acesso da 
população aos medicamentos essenciais. 

Parágrafo único - A Política Estadual de Medicamentos obedecerá ao 
estabelecido nesta lei, sem prejuízo do disposto em outras disposições 
normativas vigentes. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se como assistência 
farmacêutica o grupo de atividades destinadas a apoiar as ações de saúde e 
de vigilâncias sanitária e epidemiológica relacionadas com os processos de 
seleção, produção, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e 
dispensação de medicamentos, bem como com o acompanhamento do uso e 
o controle da qualidade dos medicamentos. 

Art. 3° - Na implementação da Política Estadual de Medicamentos serão 
observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para o atendimento das nosologias prevalentes e de grande 
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impacto epidemiológico; 

11 - utilização prioritária da capacidade instalada dos laboratórios oficiais 
para a produção de medicamentos com vistas ao suprimento das 
necessidades do Estado; 

111 - programação da aquisição e da produção de medicamentos conforme 
as necessidades definidas nos Planos Estadual e Municipais de Assistência 
Farmacêutica, incentivando a produção e a aquisição de medicamentos 
genéricos; 

IV- integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas do 
setor produtivo com o objetivo de promover o desenvolvimento e a revisão 
das tecnologias de produção farmacêutica; 

V- aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais. 
Art. 4° - Para a implementação da Política Estadual de Medicamentos cabe 

ao Estado: 
I - coordenar e executar a assistência farmacêutica no Estado por meio da 

Coordenação de Assistência Farmacêutica da Secretaria de.-Estado da 
Saúde; 

11 - coordenar o processo de articulação dos diversos setores públicos e 
privados envolvidos; 

111 - coordenar e monitorar a ação das instituições responsáveis pela 
implementação, no Estado, dos sistemas nacionais básicos para a politica de 
medicamentos; 

IV- elaborar o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica; 
V - desenvolver, coordenar e implementar o sistema estadual de 

farmacovigilância; 
VI - apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde 

destinados à prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão 
desse serviço como objeto de consórcios de saúde; 

Vil - prestar assistência técnica aos municipios na elaboração dos Planos 
Municipais de Assistência Farmacêutica e nos processos de aquisição de 
medicamentos essenciais, por intermédio das Diretorias Regionais de Saúde 
- DRSs - e dos setores afins; 

VIII - criar as condições necessárias para que a compra de insumos e 
medicamentos no Estado seja processada mediante sistema de registro de 
preços, nos termos da legislação federal vigente para a matéria; 

IX - implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade 
e criar condições favoráveis para efetiva fiscalização e controle da produção, 
do transporte, da distribuição, da comercialização e do uso de medicamentos; 

X - promover o uso racional de medicamentos pela comunidade, pelos 
prescritores e pelos dispensadores; 

XI - adquirir preferencialmente medicamentos genéricos para seus 
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estoques, adotando a Denominação Comum Brasileira - DCB - ou, na sua 
falta, a Denominação Comum Internacional - DCI - nas aquisições de 
medicamentos e nas prescrições médicas e odontológicas feitas no âmbito 
estadual do Sistema Único de Saúde- SUS -; 

XII -desenvolver as estruturas dos laboratórios e das instituições de ensino 
e pesquisa do Estado que atuam no setor, com o objetivo de realizar estudos 
epidemiológicos, otimizar o controle da qualidade dos medicamentos 
adquiridos ou produzidos e monitorar sua utilização; 

XIII -criar linhas de pesquisa próprias ou em parceria com universidades, 
instituições ou empresas do setor produtivo para o desenvolvimento de 
tecnologia de produção de fármacos; 

XIV - apoiar pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial 
terapêutico da flora e da fauna nacionais, com ênfase na certificação de suas 
propriedades medicamentosas; 

XV - incentivar o estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, 
homeopáticos e das demais alternativas farmacoterapêuticas e monitorar a 
qualidade desses produtos; 

XVI - promover e apoiar, por meio de convênios com os centros formadores 
existentes, a formação dos recursos humanos necessários à prestação da 
assistência farmacêutica. 

Art. 5° - O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, a ser elaborado 
pela Secretaria de Estado da Saúde e encaminhado anualmente, até o dia 30 
de outubro, ao Ministério da Saúde, será submetido à aprovação do 
Conselho Estadual de Saúde - CESMG - e da Comissão lntergestores 
Bipartite- CIBMG. 

§ 1° - Na elaboração do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, que 
será implantado conforme o princípio de descentralização de gestão, serão 
levados em conta: 

I -o diagnóstico da situação da saúde no Estado; 
11 - as atividades de assistência farmacêutica no Estado; 
111 - a rede de serviços existentes, em vista do nível de complexidade de 

atendimento definido pelo Sistema Único de Saúde- SUS -; 
IV - as condições necessárias ao cumprimento das boas práticas de 

assistência farmacêutica; 
V- os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 
VI - a articulação com os municípios para a adequada prestação da 

assistência farmacêutica. 
§ 2° - O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica preverá, entre outras 

ações: 
I -a definição dos medicamentos a serem incluídos na Relação Estadual de 

Medicamentos e sua atualização periódica, com base na Relação Nacional 
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de Medicamentos - RENAME -. na relação de medicamentos essenciais 
da Organização Mundial de Saúde - OMS - e no perfil epidemiológico do 
Estado; 

li -a capacitação e o aperfeiçoamento permanente dos recursos humanos 
envolvidos na sua operacionalização; 

111 - a definição da alocação dos recursos financeiros destinados à sua 
implementação; 

IV - a definição da alocação dos recursos financeiros dos municípios de 
acordo com os diferentes estágios de implementação do SUS; 

V - a elaboração de seu relatório de gestão. 
§ 3° - A execução do Plano a que se refere o "caput" deste artigo será 

acompanhada por uma comissão consultiva permanente, na forma definida 
em decreto, composta por representantes das seguintes áreas: 

I - Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Assistência à Saúde e 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde; 

11 -Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde- COSEMS -; 
111- Conselhos Regionais de Medicina, de Farmácia e de Odontologia; 
IV- Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 
V - Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG -; 
VI -Associações de Farmacêuticos e de Médicos de Minas Gerais; 
Vil - Ministério Público; 
VIII -Conselho Estadual de Saúde- CESMG. 
§ 4° - A execução do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica será 

fiscalizada por meio de um relatório de gestão apresentado ao Conselho 
Estadual de Saúde- CESMG. 

Art. 6° - Ao dispor sobre a relação de medicamentos que podem ser 
comercializados no Estado de Minas Gerais, em postos de medicamentos de 
que trata o art. 4°, inciso XIII, da Lei Federal n° 5.991, de 1973, a autoridade 
sanitária estadual não poderá impedir a venda de medicamentos 
industrializados e em suas embalagens originais, exceto psicotrópicos, desde 
que receitados por médico. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o posto de 
medicamentos deverá guardar cópia da respectiva receita, pelo prazo de no 
mínimo um ano, para exibi-la aos órgãos de fiscalização. 

Art. 7° - Será implantado sistema estadual de farmacovigilância com o 
objetivo de identificar e avaliar os efeitos, agudos ou crônicos, dos 
tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou em grupos de 
pacientes expostos a tratamentos específicos. 

Parágrafo único - O desenvolvimento, a coordenação e a implementação 
do sistema de que trata este artigo ficarão a cargo das áreas de Vigilância 
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Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 8° - A Política Estadual de Medicamentos terá sua execução 
acompanhada e avaliada periodicamente. 

§ 1 o- A avaliação de que trata o "caput" deste artigo tem por objetivo: 
I - conhecer a repercussão da Política Estadual de Medicamentos sobre os 

indicadores de saúde da população; 
11 - verificar o resultado dos programas, dos projetos e das atividades que 

irão operacionalizá-la; 
111 - levantar indicadores epidemiológicos que possam fundamentar o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática da assistência farmacêutica no Estado. 

§ 2 o - A metodologia de acompanhamento a ser adotada e a avaliação de 
que trata este artigo serão definidas pelas áreas competentes da Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei corre[âO à custa 
de: 

I - recursos orçamentários dos órgãos resoonsáveis pela execução da 
Política Estadual de Medicamentos; 

li - doações e legados; 
111 -recursos provenientes de outras fontes. 
Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 

vinte dias contados da data de sua publicação. 
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 50/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50/2001 objetiva alterar a redação do art. 14 da Constituição 
do Estado. 

Aprovada no 1° turno, pelo Plenário, na forma do Substitutivo n° 1, volta a 
matéria a esta Comissão Especial para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos regimentais. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O objetivo primordial da proposta de emenda à Constituição em tela é 
proteger o património público representado por empresas públicas e 
sociedades de economia mista, especialmente aquelas delegatárias de 
determinados serviços públicos. 
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A alienação de ações que garantam o controle direto ou indireto, pelo 

Estado, das mencionadas entidades ou a sua cisão devem ser precedidas de 
cuidados especiais. Assim, dada a necessidade de autorização legislativa, já 
prevista na ordem constitucional vigente, a determinação de "quorum" 
especial para aprovação de tais projetos de lei exigirá o consentimento de 
número mais expressivo de parlamentares à pretendida alienação. 

A proposição prevê, ainda, a participação popular, por meio de referendo. 
quando se tratar de alienação de empresa prestadora de serviços públicos de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento 
básico. 

A manifestação popular, revestida de poder decisório por se tratar de 
referendo revogatório, parece-nos muito adequada no caso de serviços 
públicos essenciais, os quais, se colocados em mãos impróprias, poderão 
deixar de ser prestados de forma correta e eficiente. Nesse sentido, o § 16, a 
ser acrescentado ao art. 14 da Carta mineira, determina que a lei que 
autorizar a alienação das ações deverá fixar as condições e as metas de 
qualidade do serviço a serem cumpridas pelo adquirente, explicitando, desde 
logo, que o interesse econõmico não poderá suplantar o interesse coletivo. 

A tramitação da proposição encontra-se em consonância com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que regem o processo legislativo no 
que tange às alterações do texto constitucional, afastando, assim, a 
possibilidade de vício de inconstitucionalidade formal. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 50/01 na forma do vencido no 1° turno. 
Salas das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Erma no Batista, Presidente - Rogério Correia, relator- Eduardo Brandão 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 50/2001 

Modifica o art. 14 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O inciso 11 do § 4° do art. 14 da Constituição do Estado passa 

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido dos 
seguintes §§15, 16 e 17: 

"Art. 14- .............................................................. .. 
§~- ...................................................................... . 
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 
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"quorum" 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 a 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 de 
atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. 

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado de Minas 
Gerais prestadora de serviço público de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica bem como a de prestadora de serviço de saneamento 
básico, autorizadas nos termos deste artigo, serão submetidas a referendo 
popular." 

Art. 2• - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.00.2/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em pauta dispõe 

sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veicules 
Automotores- IPVA. 

No 1 • turno, a proposição foi aprovada com a Emenda n• 1. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2• turno e elaborar 

a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição sob comento estabelece uma escala a ser observada para o 
pagamento do IPVA, iniciando sempre no mês de março e encerrando no 
mês de maio de cada exercício financeiro. 

A medida constante no projeto ora examinado objetiva assegurar ao 
contribuinte a certeza de que o recolhimento do tributo ocorrerá sempre em 
data prefixada em lei. Considere-se, ainda, que a regra proposta visa a 
contribuir para o planejamento de gastos dos cidadãos, que nos dois 
primeiros meses do ano são onerados com outros tributos e com outros 
encargos do dia-a-dia. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, o início do recolhimento do 
IPVA no mês de março não virá provocar desequilíbrio na receita estadual, 
considerando que nos dois primeiros meses do ano o comportamento da 
receita do ICMS é sempre maior, em razão da sazonalidade da 
movimentação econômica, sobretudo aquela gerada pelas grandes indústrias 
e pelos grandes contribuintes do ICMS. Acrescente-se ainda que o 
adiamento do início do recolhimento do IPVA, conforme o final da placa de 
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cada veiculo, consoante consta na propos1çao em tela, somente irá 
vigorar no ano seguinte ao da data de publicação; não contraria, portanto, o 
Código de Defesa do Contribuinte do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.002/2000, 

no 2° tu mo, na forma do vencido no 1° tu mo. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Tu mo 
PROJETO DE LEI W 1.002/2000 

Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores- IPVA. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - I PVA - obedecerá à escala prevista nesta lei e ao que dispuser 
a sua regulamentação. 

Parágrafo único -Os veículos com placas de final 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) 
pagarão o imposto no mês· de março; os com placa de final 4 (quatro), 5 
(cinco) e 6 (seis), no mês de abril; os com placa de final 7 (sete), 8 (oito), 9 
(nove) e O (zero), no mês de maio. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao da data 
de sua publicação, observado o que dispuser o seu regulamento. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.197/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por 
finalidade reorganizar o Conselho de Industrialização. 

A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 

Já a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou por sua aprovação 
com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, a 
Emenda n° 5 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, que apresentou. 

Também esta Comissão apresentou, em 1° turno, a Subemenda n° 2 à 
Emenda n° 3 . 

O projeto foi aprovado em 1 o turno, em Plenário, com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, sendo rejeitadas as Emendas n°s 2 a 4, 
da mesma Comissão, e 5, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. 
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Foram também rejeitadas a Subemenda n• 1 à Emenda n• 3, da 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, e a Subemenda n• 2 à Emenda 
n• 3, desta Comissão. 

Agora vem o projeto novamente a esta Comissão, para receber parecer 
para o 2° turno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise tem por objetivo reorganizar o Conselho de 
Industrialização - COIND -, órgão colegiado subordinado à Secretaria de 
Estado de Indústria e Comércio. 

O COIND tem por missão formular normas básicas de política de 
industrialização, bem como propor sua execução de acordo com as diretrizes 
da política industrial fixada no Plano de Desenvolvimento Integrado, do 
Governo do Estado. 

A reorganização do COIND é premente, devido às crescentes 
transformações ocorridas na estrutura industrial do Brasil, e vis.a. a dar-lhe 
maior mobilidade de ação para o desempenho de suas funções. 

Dessa fonma, entendemos que o COIND deve ter sua composição na forma 
originalmente proposta, pois assim estará de acordo com a tendência 
democrática na formação de conselhos dessa natureza em nosso Estado. 

Todavia, faz-se necessário incluir na composição do COIND um 
representante do setor agrícola. Para tanto, propomos a Emenda n• 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de 

Lei n• 1.197/2000 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n• 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se a seguinte alínea "g" ao inciso li do art. s•: 
"Art. s•- .................................................................. . 
11- ............................................................................. . 
g) um representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas 

Gerais- FAEMG.". 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Eduardo Brandão. Presidente- Sargento Rodrigues, relator- Dalmo Ribeiro 

Silva- Ambrósio Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.197/2000 

Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Industrialização- COIND. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Conselho de Industrialização- COIND -, instituído pelo Decreto 

n• 18.086, de 21 de setembro de 1976, passa a ser regido por esta lei. 
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a sigla COIND e a palavra 

Conselho se equivalem à denominação Conselho de Industrialização. 
Art. 2°- O COIND, órgão consultivo subordinado á Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio - SEI C -, tem por finalidade participar da formulação de 
normas básicas de política de industrialização e propor sua execução, 
observadas as diretrizes da política industrial fixadas de acordo com o Plano 
de Desenvolvimento Integrado- PMDI -, do Governo do Estado. 

Art. 3°- Compete ao COIND: 
I - manifestar-se sobre políticas de promoção industrial e propor a utilização 

de instrumentos para atração de empreendimentos produtivos para o Estado; 
11 - propor a compatibilização de planos, programas, projetos e atividades 

de industrialização com as normas estabelecidas; 
111 - propor a criação de estímulos especiais, visando á expansão industrial 

do Estado; 
IV- propor a realização de estudos e pesquisas visando á compatibilização 

da política econômica federal com os programas estaduais na área de 
desenvolvimento industrial; 

V- propor estímulos á descentralização geográfica da indústria; 
VI - propor a utilização de instrumentos financeiros e creditícios que 

estimulem o aumento da produção industrial; 
Vil - propor a utilização de instrumentos fiscais que estimulem a 

implantação, expansão, modernização, relocalização e reativação de 
empresas industriais no Estado, observada a legislação pertinente; 

VIII - deliberar quanto aos pedidos de participação ou enquadramento nos 
programas de incentivo à área industrial oferecida pelo Governo do Estado, 
emitindo pareceres com a indicação das condições e a fixação dos prazos de 
concessão; 

IX- aprovar seu regimento interno; 
X - exercer outras atribuições previstas na legislação especifica sobre o 

incentivo à industrialização. 
Parágrafo único - Na apreciação de projeto financiado por programa ou 

fundo estadual cujo objetivo seja promover o desenvolvimento e a 
modernização do parque industrial e agroindustrial do Estado , o COIND 
deverá: 

I - levar em consideração a quantidade de empregos gerados diretamente 
pela unidade industrial, os decorrentes do segmento agropecuário, quando se 
tratar de projeto integrado, e os gerados por empresas prestadoras de 
serviço, desde que o trabalhador exerça a atividade permanentemente na 
unidade financiada; 

11 - admitir o pedido de financiamento de empresa cujo recolhimento de 
ICMS ocorra por substituição tributária na unidade financiada. 



Art. 4°- O COIND tem a seguinte estrutura: 
I - Presidência; 
11 - Plenário; 
111- Câmaras de Política Industrial; 
IV - Secretaria Executiva. 
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Parágrafo únicc - As Câmaras de Política Industrial serão criadas pelo 
Plenário, órgão superior de deliberação do COIND, com prazos de duração 
definidos, visando à elaboração de estudos, planos e resoluções normativas 
inerentes aos objetivos do Conselho. 

Art. 5°- O COIND terá a seguinte ccmposição: 
I - membros natos: 
a) Secretário de Estado de Indústria e Comércio, que o presidirá; 
b) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
c) Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia; 
d) Secretário de Estado da Fazenda; 
e) Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
f) Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
g) Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG -; 
h) Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -

i) Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais -
INDI-; 

li- membros representantes das seguintes instituições da sociedade civil: 
a) um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

-ALMG -; 
b) um representante da Associação Comercial de Minas Gerais- ACMinas-

c) um representante do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de 
Minas Gerais- CICI -; 

d) um representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais- FIEMG -; 

e) um representante da Federação do Comércio do Estado de Minas 
Gerais- FECOMÉRCIO -; 

f) um representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Minas Gerais- SEBRAE-MG. 

§ 1• - Os integrantes do COIND, representantes das sociedades civis 
organizadas, serão nomeados pelo Governador do Estado, por indicação das 
respectivas instituições, sendo suas funções consideradas de relevante 
interesse público. 

§ z• - O Secretário Adjunto de Indústria e Comércio é o substituto do 
Presidente do COIND, em seus impedimentos eventuais . 

. 



§ 3° - O mandato dos membros do COIND coincidirá com o do 
Governador do Estado, permitida a recondução. 
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Art. 6° - Cada membro do COIND poderá indicar ao Presidente até dois 
substitutos, que o representarão em seus impedimentos. 

Parágrafo único- Os substitutos dos membros do COIND serão designados 
por ato do Presidente. 

Art. 7° - O plenário do COIND reunir-se-á uma vez por mês, em sessão 
ordinária, e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente. 

§ 1° - As deliberações do COIND serão tomadas por voto da maioria 
simples do plenário. 

§ 2° - O não-comparecimento de representantes da sociedade civil 
organizada a três reuniões consecutivas ou a 50% (cinqüenta por cento) das 
reuniões em cada ano implicará a substituição dessa organização junto ao 
COIND. 

Art. 8° -O Diretor-Superintendente da Superintendência de Industrialização 
da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio será o Secretário Executivo 
doCOIND. 

Art. 9° - As normas complementares indispensáveis ao desenvolvimento 
das atividades do COIND serão estabelecidas em seu regimento interno, que 
deverá ser refonnulado no prazo máximo de noventa dias, a contar da 
publicação desta lei, período em que permanecerá em vigor o Decreto n° 
31.365, de 2 de junho de 1990. 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto n° 8.086, de 21 de setembro de 1976, e suas modificações 
posteriores e os arts. 5° e 6° da Lei n° 9.515, de 29 de dezembro de 1987. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244/2000 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, tem como objetivo 

obrigar as concessionárias do serviço de telefonia fixa a adotar instrumentos 
capazes de medir o consumo na utilização do telefone. 

Publicado em 15/11/2000, no "Diário do Legislativo", foi o projeto aprovado 
em 1°, turno na forma original. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno, retoma 
a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno. 

Fundamentação 
Há muito que se busca maior transparência nas relações entre os usuários 

e as prestadoras do serviço de telefonia fixa. Essas relações, que têm sido 
muito conftituosas ao longo dos anos, tomaram-se ainda mais problemáticas 
após a privatização de todo o sistema. O foco das reclamações tem sido, 



principalmente, a questão da cobrança dos impulsos excedentes nas 
contas mensais de consumo. 
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O Poder Judiciário, instado a se manifestar acerca das cobranças feitas 
pelas concessionárias sem a devida explicação, vem consolidando 
entendimento no sentido de que o consumidor tem direito à plena informação 
acerca daquilo que está pagando, sob pena de nulidade dos lançamentos 
efetuados na conta. Neste caso, os magistrados estão aplicando na plenitude 
o art. 6° do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n, 
8.078, de 1990). 

Tomando-se como paradigma os serviços públicos de água e energia 
elétrica, infere-se que o serviço de telefonia fixa está a merecer um maior 
rigor, principalmente após a privatização, já que as empresas que o exploram 
objetivam, acima de tudo, o lucro. Do ponto de vista do direito do usuário, não 
é mais aceitável apresentar-lhe uma fatura sem que sejam devidamente 
explicitados todos os itens da cobrança. Para solucionar essa questão, 
entendemos que o projeto subscrito pelo Deputado João Paulo é p_lenamente 
viável. Já as ponderações da concessionária TELEMAR, constantes no 
parecer juntado ao processo, merecem reparos, pois o projeto em tela está 
amparado não somente no Código de Defesa do Consumidor como também 
na própria Lei Federal n° 9.472, de 16rl/97. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto 

de Lei n, 1.244/2000 na forma aprovada em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- Bené Guedes, relator- João Paulo. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.393/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe reduz 

para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com medicamentos, 
observados os prazos, a forma, os produtos alcançados, as condições e a 
disciplina de controle, a serem estabelecidos em regulamento. 

Aprovado no 1 o turno, sem emendas, retorna o projeto a esta Comissão 
para receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A redação atual da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação 

tributária estadual, contempla apenas os medicamentos genéricos definidos 
na Lei Federal n° 6.830, de 1976, com a redução da carga tributária de 18% 
para 12%. 

O projeto de lei em tela visa a alterar a redação do subitem b.5 do inciso I 
do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, estendendo a redução da carga tributária 
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para outros medicamentos, como os de uso continuado e os antibióticos 
que atualmente fazem parte da chamada "cesta de medicamentos" e que já 
têm isenção do PIS-COFINS. 

A redução de 18% para 12% da alíquota interna não depende de prêvia 
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, uma 
vez que a redução pretendida está dentro do limite da alíquota interestadual 
para a Região Sudeste, que ê de 12%, conforme fixado pela Resolução n° 
22, de 1989, do Senado Federal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer ê pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.393/2001, no 2° turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Luiz Fernando Faria. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2, APRESENTADA NO 1° TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N° 932/2000 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe institui 

percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/4/2000, foi o projeto distribuído ás 
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A proposta recebeu a Emenda n° 1, apresentada quando da sua 
apreciação pela Comissão de Defesa do Consumidor, e foi incluída na ordem 
do dia para discussão em Plenário. 

Durante a discussão em Plenário, no 1° turno, a Deputada Maria Josê 
Haueisen apresentou a Emenda n° 2, que vem a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mêrito. 

Fundamentação 
A proposta original pretende estipular o valor a ser cobrado pela empresa 

concessionária em decorrência da prestação do serviço de coleta de esgotos 
no Estado. 

O regulamento da concessionária do serviço atualmente prevê a cobrança, 
a título de esgotamento sanitário, do percentual correspondente a 100% do 
consumo de água. Nos termos do projeto original, esse percentual não 
poderia ser superior a 60% do consumo de água. 

A Emenda n° 1, constante no parecer emitido pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, determina a cobrança desse percentual apenas para os 
municípios que não dispõem do tratamento de esgoto, restringindo a 
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abrangência da proposta primitiva. 

A Emenda n• 2, que ora se aprecia, altera a redação do dispositivo, 
viabilizando tal cobrança em percentual correspondente a 60% do consumo 
de água "nos municípios onde não houver investimento em tratamento de 
esgoto", o que altera substancialmente o proposto pela Emenda n• 1. 

No primeiro caso, cogita-se da existência da estação de tratamento de 
esgoto, ao passo que a Emenda n• 2 diz respeito a investimentos, o que se 
nos afigura pertinente na medida em que proporcionará a obtenção de 
recursos, por parte da concessionária, os quais poderão ser carreados para 
obras de infra-estrutura e implantação das estações de tratamento nos 
municípios onde a COPASA-MG detém a concessão. 

A execução de obras dessa natureza possibilita resultados significativos no 
que diz respeito ao saneamento básico, á qualidade de vida dos cidadãos 
mineiros e á despoluição dos cursos de água, bastante prejudicados pelos 
dejetos provenientes do esgotamento sanitário. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n• 2 ao Projeto de 

Lei n° 932/2000, ficando prejudicada a Emenda n• 1. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- Bené Guedes, relator- João Paulo. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 5/9/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Gelásio 

Ferreira Bastos, ocorrido em 3/9/2001, em Dionísio.(: Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇ0ES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos temnos do art. 103, 111, "b" a "d", do 

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Presidente da PRODEMGE pela conquista do 

primeiro lugar no "ranking" da Associação Brasileira de Empresas de 
Processamento (Requerimento n• 2.424/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com Dom Geraldo Majela, primeiro Arcebispo da 
Arquidiocese de Montes Claros, pela instalação dessa Arquidiocese 
(Requerimento n• 2.427/2001, da Deputada Elbe Brandão); 

de congratulações com a nova diretoria da Federação Mineira de Judô por 
sua posse, para o exerci cio de 2001 a 2004 (Requerimento n° 2.428/2001, do 
Deputado Márcio Cunha); 

de congratulações com a Sra. Elimar Jacob Salzer Rodrigues pelo 
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lançamento da obra "Menopausa: seja bem-vinda e bem vivida!" 
(Requerimento n• 2.430/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
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de congratulações com o Diretor da Escola Estadual São Rafael pelos 75 
anos de criação dessa instituição (Requerimento n• 2.463/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade de Cachoeira Dourada pelo 
transcurso do 38° aniversário de emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento n• 2.464/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade de lpuiúna pela realização da 
primeira Festa Estadual da Batata- FESTA TA (Requerimento n• 2.474/2001, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade de Campestre pelo transcurso do 90° 
aniversário de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n• 2.475/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o 1°-Vice-Presidente da Primeira Igreja Batista de 
Ouro Fino pelo transcurso do 81 • aniversário dessa instituição (Re.querimento 
n• 2.476/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Loteria Mineira peta passagem de seu 78° 
aniversário de criação (Requerimento n• 2.477/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró pela 
realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de 
Sucuriu (Requerimento n• 2.478/2001, do Deputado Dimas Rodrigues); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa pela 
realização da Festa de Nossa Senhora da Lapa (Requerimento n• 
2.479/2001, do Deputado Di mas Rodrigues); 

de repúdio ao Prefeito do Município de Almenara por sua atitude em 
relação a policiais civis lotados nesse município (Requerimento n• 
2.480/2001, do Deputado Durval Ângelo); 

de congratulações com o Clube do Cavalo de Curvelo pela realização da 
promoção "Team Pening" (Requerimento n• 2.483/2001, do Deputado João 
Batista de Oliveira); 

de congratulações com o Secretário da Educação por ter sido este Estado 
apontado como o que possui a melhor estrutura escolar para o ensino básico 
(Requerimento n• 2.501/2001, da Comissão de Educação); 

de congratulações com o Ministro da Educação, o Secretário da Educação 
e o Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes pela celebração 
de convênio que possibilitou a liberação de recursos para essa escola 
(Requerimento n• 2.502/2001, do Deputado Paulo Piau); 

de solidariedade aos dirigentes e militantes das Coordenadorias de 
Desempregados de Tartagal e General Mosconi e do Partido Obrero, detidos 



pela justiça da Província argentina de Salta (Requerimento n• 2.503/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos); 
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de repúdio ao 4° Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul pela recente decisão dessa Corte com relação à classificação do crime 
de estupro (Requerimento n• 2.504/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos). 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 278" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/9/2001 
Presidência do Deputado Álvaro Antônio 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.742 a 1.745/2001 - Requerimentos n•s 
2.528 a 2.535/2001 - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e 
outros - Comunicações: Comunicações da Comissão Especial do BNDES, 
das Comissões do Trabalho, de Asssuntos Municipais e de Administração 
Pública e dos Deputados lvair Nogueira e Marco Rêgis - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Márcio Cunha e Amilcar Martins - 2" Parte (Ordem 
do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Acordo de Lideranças; Decisão da 
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva e outros; deferimento - Chamada para verificação de quórum; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados:Antôn1o Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Chico Rafael - Dilzon Melo - Di mas Rodrigues - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio Avelar - Hely 
Tarqüinio - João Leite - João Pinto Ribeiro - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olivia - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Rogério Correia Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - As 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1• Fase (Expediente) 

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

Correspondência 
- O Deputado Eduardo Brandão, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFICIOS 

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
informando, em atenção a pedido contido no Requerimento n° 2.375/2001, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que a Comarca de Botelhos possui Juiz 
titular desde 28/3/2000. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios 
da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, informando, em 
atenção ao Oficio n° 757 da Secretaria da Saúde, que a vigência do 
Convênio n° 457/99 foi prorrogada até 3/212001 e que está encaminhando os 
documentos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Preposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.742/2001 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada 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 

Cachoeira Dourada o imóvel constituído de terreno com área de 2.357m2 

(dois mil trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados) situado nesse 
município, registrado no livro 3-AS, matricula n° 37.295, a fls. 165, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à manutenção 
da unidade mista de saúde. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
Ar1en Santiago 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação 

de terreno com área de 2.357,00m', de propriedade do Estado, .ao Município 
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de Cachoeira Dourada. 

O imóvel abriga uma unidade mista de saúde da Prefeitura, onde são 
prestados serviços médico-ambulatoriais à população. 

Já que o afluxo de pacientes cresce a cada dia, toma-se imprescindivel 
empreender reformas nas instalações existentes. Entretanto, por não 
pertencer o imóvel ao municipio, fica impossivel conseguir a liberação de 
recursos para a realização das obras, razão pela qual o Chefe do Executivo 
Municipal vem solicitar a doação do bem para solucionar um dos maiores 
problemas do municipio. 

Feitas essas considerações, esperamos contar com o indispensável apoio 
dos nobres pares nesta Casa a que esta proposição seja aprovada e 
transformada em lei, de forma a permitir a concretização do importante 
objetivo consignado em seu texto. 

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

PROJETO DE LEI W 1.743/2001 
Dispõe sobre a sinalização de locais de interesse ecológico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - É obrigatória a sinalização, em todo o Estado, de locais de 

interesse ecológico que se constituam unidades de conservação estaduais, a 
saber: 

I - estação ecológica; 
11 - reserva biológica; 
111- parques; 
IV- monumentos naturais; 
V - refúgio da vida silvestre; 
VI -área de proteção ambiental; 
VIl -área de relevante interesse ecológico; 
VIII -hortos estaduais; 
IX - florestas estaduais; 
X - reservas extrativistas; 
XI - reserva de fauna; 
XII - reserva de desenvolvimento sustentáveL 
Parágrafo único - As áreas naturais tombadas pelo Estado deverão ser 

sinalizadas de acordo com projeto a ser definido pelo órgão estatal 
responsável. 

Art. 2°- A sinalização de que trata o art. 1° desta lei e seu parágrafo deverá 
ser instalada nos limites externos das unidades de conservação e dos locais 
enumerados, bem como em suas respectivas vias de acesso, de acordo com 
os seguintes parâmetros e caracteristicas: 

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



a) - integração ao meio ambiente, de modo a não desfigurar a paisagem 
e não causar danos de qualquer espécie; 
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b) - imediata visibilidade aos que transitem pelo local, ou que dele se 
aproximem; 

c) - identificação, por desenho, da unidade de conservação, do local, ou da 
espécie cuja presença é sinalizada; 

d) -inclusão da mensagem incentivadora da natureza. 
e) - informação a respeito de proibições aplicáveis ao local, inclusive de 

visitação pública. 
Parágrafo único- É de responsabilidade do IEF e da FEEMA a elaboração 

e implantação do projeto de sinalização para as unidades de conservação 
sob sua responsabilidade. 

Art. 3° - Ao Poder Executivo caberá expedir as normas regulamentares 
desta lei, bem como providenciar o que for necessário ao seu cumprimento. 

§ 1° - Fica estabelecido o prazo de cento e vinte dias, para que sejam 
iniciados os procedimentos necessários à execução desta lei. 

§ 2° - As unidades de conservação e os locais referidos no art. 1 o e seu 
parágrafo único, cuja existência já seja conhecida, deverão estar 
adequadamente sinalizados, de acordo com os parãmetros estabelecidos no 
art. 2°, no prazo máximo de um ano contado da vigência desta Lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
João Leite 
Justificação: O projeto em tela visa proporcionar melhor identificação, por 

intermédio de sinalização, aos locais de interesse ecológico no Estado de 
Minas Gerais, colaborando com a sua conservação. 

Os parques, as reservas e os monumentos naturais de Minas Gerais, além 
de outros pontos de interesse natural e ecológico, carecem de maior controle 
e guarda por parte do poder público e, também, da população. 

A partir do momento em que a população souber e tomar consciência da 
importãncia daquele sítio natural, haverá maior cuidado por parte de turistas 
e moradores daqueles locais, ajudando, assim, a evitar queimadas, 
depredações e outras formas de devastação. 

Além do aspecto conservacionista, cumpre salientar o caráter.educacional 
da medida proposta no projeto em tela, tendo em vista que, indicando 
corretamente os pontos de interesse ecológico, suas características e 
possibilidades de visitação, haverá maior interesse pela causa entre a 
população, em especial, os jovens. 

Pelo exposto, considerando-se o alcance da medida proposta, confiamos 
na cooperação dos nobres colegas para a aprovação da medida ora 
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proposta. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.744/2001 
Determina procedimentos para os entes públicos e as concessionárias de 

serviço público quando da realização de obras e serviços no âmbito do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Os entes públicos e as concessionárias de serviçcs públicos, 

sempre que contratarem obras ou serviços no âmbito do Estado de Minas 
Gerais, qualquer que seja a sua natureza, deverão notificar o município onde 
serão realizadas. 

Art. 2° -A notificação a que se refere o art. 1° será feita até, no máximo, 
três dias após a assinatura do respectivo contrato ou da contratação das 
obras ou serviços e deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: 

I - local da realização da obra ou serviço; 
11- tipo de serviço que será prestado; 
111 -valor total da obra; 
IV - prazo para a conclusão da obra; 
V - providências necessárias para o bom andamento da obra. 
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2001. 
João Leite 
Justificação : O projeto em tela tem como objetivo informar os municípios 

mineiros a respeito de obras e intervenções realizadas pelo Governo 
Estadual ou concessionárias de serviçc público em seus territórios, visando a 
um melhor ordenamento administrativo e fiscal das Prefeituras. 

É necessário que os municípios tenham conhecimento prévio das 
intervenções realizadas em seus territórios por entes estaduais e 
concessionárias do serviço público, para que possam adequar seus sistemas 
internos de controle de trânsito, coleta de lixo, atendimento hospitalar, entre 
outros. 

Enfim, uma série de transtornos poderiam ser evitados com o estudo, por 
parte das administrações municipais, das medidas adequadas a serem 
adotadas, caso houvesse a comunicação dos responsáveis pela execução 
dos serviços e obras aos Prefeitos, melhorando a qualidade da gestão. 

O projeto que apresentamos também possibilita às Secretarias Municipais 
de Fazenda realizar um controle mais eficiente do recolhimento de impostos 
municipais, para que a arrecadação municipal seja incrementada. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 

Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.745/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Ataléia - APROMIA -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Ataléia - APROMIA -, com sede nesse município. 
Art. 2° -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
José Henrique 
Justificação: A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Ataléia é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada em 2/7/7 4. 
Trata-se de entidade que não remunera os membros de sua. diretoria, 
composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 

Tem por finalidade a proteção e a assistência à maternidade e à infância no 
Município de Ataléia e em outros municípios vizinhos, zelando pela saúde, 
pelo bem-estar e pelas necessidades da criança e da gestante. 

Considerando-se a relevância dos serviços filantrópicos prestados pela 
Associação, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N• 2.528/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a comunidade do Município de Carmo de Minas 
por seus 100 anos de emancipação político-administrativa. (-À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N• 2.529/2001, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro, na 
pessoa de seu Presidente. Sr. Amadeu da Silva, e de seu regente, Sr. 
Geraldo Elias Martins, por seus 100 anos de fundação. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 2.530/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson José da Rocha, chefe do 
escritório da EMATER-MG em Serra do Salitre, pela realização da 5" Festa 
Regional do Café.(- A Comissão de Política Agropecuária.) 

N• 2.531/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 



z c 

149 
solicitadas ao Secretário da Segurança Pública informações com relação 
a denúncia formulada pelo Pastor Roberto Luiz da Silva. 

N° 2.532/2001, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitada ao Sr. 
Jorge Giovani do Rosário Santana, Delegado de ltamarandiba, cópia do 
inquérito policial sobre a morte do Sr. Jorge Bispo Meira. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 2.533/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Myrian Regina Xavier 
do Nascimento Carvalhaes por sua posse como Procuradora de Justiça do 
Estado. 

N° 2.534/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. André Estevão Ubaldino 
Pereira por sua posse como Procurador de Justiça do Estado. 

N° 2.535/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho de 
estrada entre os Distritos de Desembargador Otóni e Planalto de Minas. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão Especial 

do BNDES, das Comissões do Trabalho, de Asssuntos Municipais e de 
Administração Pública e dos Deputados lvair Nogueira e Marco Régis. 

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

visitantes, imprensa, alguns assuntos me trazem à tribuna nesta tarde. 
Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que, neste domingo, nós, Deputados, 
Senadores, dirigentes do nosso partido, delegados e presidentes de 
diretórios, estaremos em Brasília, numa grande festa, numa grande 
convenção que só não é melhor, só não é mais bonita, infelizmente, por 
incrível que pareça, por causa do Presidente Femando Henrique. Vejam que 
coisa interessante, que ironia, o Presidente Femando Henrique, que não é do 
PMDB, que não é do nosso partido. 

Recentemente ouvi algumas críticas dizendo que nós, que compomos o 
atual diretório - e sou o Secretário-Geral do partido -, tivemos uma disputa 
interna e que teríamos usado de expedientes junto ao Governo do Estado 
para ganharmos as eleições do nosso partido. Em primeiro lugar, quero dizer 
que isso foi questionado, o tempo todo, por todos nós. E, em segundo lugar, 
tratava-se de disputa intema entre peemedebistas. Vejam que coisa triste e 
lamentável, que temos a obrigação de denunciar. Hoje, o Brasil todo está de 
olhos voltados para essa convenção, que vai decidir o futuro do nosso partido 
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e que, mais do que isso, poderá mostrar á Nação um PMDB 
comprometido com as causas populares e sociais. Mas, muito mais do que 
isso, um PMDB capaz de mostrar e de dar à Nação uma proposta concreta e 
capaz de melhorar a situação que nosso País vive hoje. 

Então, Sr. Presidente, essa convenção talvez seja uma das mais 
importantes do nosso partido. No meu caso, diria que é a convenção mais 
importante de que participei na minha vida. E vejam que, no próximo ano, 
completo 20 anos como parlamentar. Fui Vereador á Câmara de Belo 
Horizonte, pelo PMDB, durante 16 anos, quando fui várias vezes Líder do 
partido, Líder do Prefeito e Secretário Municipal. Hoje, sou Deputado pelo 
PMDB e Secretário-Geral do partido. Sr. Presidente, sem dúvida alguma, 
essa convenção, que acontecerá no domingo, é a mais importante da minha 
vida e uma das mais importantes do País. Nessa convenção, esperamos que, 
efetivamente, o PMDB tenha muito juízo e que muitos dos companheiros 
saibam interpretar a gravidade do momento que estamos vivendo e, mais do 
que isso, a sua importância. -.. 

Ontem, alguns amigos, que são Vereadores em Belo Horizonte, por outros 
partidos, disseram que a expectativa é tão grande que mesmo eles, que não 
são do PMDB, gostariam de estar em Brasília e acompanhar a convenção do 
partido. E por essa razão que quero convidar meus companheiros 
Deputados, independentemente de partido, para estar lá conosco, pois, sem 
dúvida, será uma grande convenção, uma das mais importantes da história 
do PMDB e, ainda, a mais importante da minha vida, até hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro motivo me traz à tribuna hoje: relatar 
aos Deputados uma reunião que tivemos hoje, pela manhã. Os companheiros 
Deputados da Comissão Especial do Ensino Superior me distinguiram com a 
presidência da Comissão. Na semana passada, aprovamos um requerimento 
solicitando que compareçam a reunião da Comissão todos os Reitores das 
universidades federais de Minas Gerais. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje trouxemos o Reitor em exercício da 
UEMG, Prof. José Antônio, e também, representando o Reitor José Geraldo, 
o Vice-Reitor Paulo César, representando a UNIMONTES. Na ocasião, 
discutimos a situação atual da UNIMONTES e da UEMG. O nosso objetivo, 
nesse primeiro instante, é fazer um diagnóstico amplo, claro da situação das 
nossas universidades estaduais. O que desejamos saber é, efetivamente, a 
situação do ensino superior em Minas Gerais. 

Fui aluno da UFMG, no inicio da década de 80, e lembro-me, quando era 
estudante do curso de Química, das inúmeras discussões que tínhamos a 
respeito das dificuldades da UFMG. Aliás, jamais vou me esquecer da 
primeira aula prática que tive no curso de Química. Ao chegarmos lá, o meu 
professor disse que havia um pedacinho de magnésio e que se errasse a 
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prática que seria feita não haveria mais jeito, porque não havia mais 
material para ser oferecido. 

Aquilo marcou a minha vida como estudante da UFMG. Marcou no sentido 
da dificuldade do ensino superior em Minas Gerais, razão pela qual o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentou um requerimento e hoje há a 
Comissão Especial do Ensino Superior. Hoje realizamos a primeira reunião, 
quando conversamos com os Reitores da UEMG e da UNIMONTES e 
avaliamos a situação gravíssima, a forma desrespeitosa e irresponsável com 
que o MEC falou da questão legal da constituição da UEMG e da 
UNI MONTES. 

Sr. Presidente, a reunião da Comissão Especial do Ensino Superior foi 
presidida por este Deputado, contou com as presenças dos Deputados 
Mauro Lobo, Sargento Rodrigues, José Braga, Sebastião Costa e Maria José 
Haueisen, e ouvimos como convidados especiais o Prof. José Antônio, Reitor 
Interino da UEMG, e Paulo César Gonçalves de Almeida, Vice-Reitor da 
UNIMONTES, estando presentes também o Dr. Otacir Geraldo Morais, 
Assessor Jurídico; a Profa. Ana Adelina Lins, Prô-Reitora de Planejamento, e 
José Gama Dias, Prô-Reitor de Administração e Finanças, todos da UEMG. 

Na oportunidade, aprovamos requerimento solicitando o envio ao MEC de 
moção de repúdio ao questionamento judicial acerca da legalidade da criação 
da UEMG e da UNIMONTES. O Deputado Sargento Rodrigues também 
requereu seja enviado oficio ao Governo do Estado solicitando o efetivo 
cumprimento da Lei n• 13.688, de 28/7/2000, de minha autoria, que repassa 
o terreno do Estado para construção do campus da UEMG. O Deputado 
Doutor Viana requereu fosse constituído um grupo de Deputados para 
comparecer à presença do Ministro da Educação, para discutir ação direta de 
inconstitucionalidade que argúi a legalidade da criação da UEMG e da 
UNI MONTES. 

Portanto, estou prestando informações sobre o trabalho que já começamos 
a realizar, na Comissão, no sentido de ouvir os Reitores dessas 
Universidades para proceder a um diagnóstico da situação do ensino superior 
em Minas Gerais. Na reunião de hoje com a UEMG e a UNIMONTES nos 
colocamos a favor dessas instituições, que são muito caras a todos nós. 
Aliás, têm a sua fundação jurídica e legal na Casa. 

Cada um de nós, independentemente de· sigla partidária, estamos 
desejosos de que esse episôdio seja superado e que isso não venha macular 
a imagem conquistada ao longo dos anos pela UEMG e pela nossa querida 
UNIMONTES. 

Esta Comissão, consciente de suas obrigações, continuará fazendo esse 
trabalho. Gostaríamos inclusive de comunicar aos Deputados que esta 
Comissão fará reuniões todas as quintas-feiras, às 9h30min, nesta Casa, e 
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todos estão convidados a participar conosco, colaborando para que se 
faça um diagnóstico do ensino superior em Minas Gerais e que esta Casa se 
coloque na vanguarda, no sentido de melhorarmos o ensino superior. Temos 
assumido o papel de colaboradores, legisladores, acompanhadores, 
fiscalizadores assíduos do Executivo no que diz respeito ao ensino 
fundamental, ao ensino médio, à àrea educacional como um todo, mas hoje, 
sem dúvida, precisamos investigar mais, estar mais adiante nessa questão 
do ensino superior. 

Convido os Deputados, todos aqueles que nos prestigiam assistindo à TV 
Assembléia para, neste domingo, estarmos nessa convenção 
importantíssima do PMDB, que, sem dúvida, tem uma proposta para o Brasil 
e para os brasileiros. Muito obrigado. 

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

entrar na matéria que me trouxe a esta tribuna, não poderia dej~ar de me 
referir, ainda que brevemente e respeitosamente, a alguns dos comentários 
tecidos nesta tribuna pelo orador que me antecedeu, Deputado Márcio 
Cunha. Não é do meu temperamento imiscuir-me em assunto de outros 
partidos políticos. Interesso-me pelos assuntos do meu partido. Faço isso 
com prazer, fundador que sou do PSDB. Entretanto, não poderia deixar de 
tecer um breve comentário sobre as palavras do Deputado Márcio Cunha, 
quando disse que a Convenção Nacional do PMDB, a se realizar neste 
próximo domingo, está comprometida ou maculada por interferências 
exteriores. Não verdade, a denúncia que se faz é de outra natureza. O que 
alguns militantes e parlamentares do PMDB têm feito nos últimos dias é 
atacar seus próprios colegas de partido, acusando-os de se submeterem a 
pressões externas. Posso dizer que em qualquer instância, em qualquer 
convenção, em qualquer reunião do meu partido não me preocupo com isso. 
Meus companheiros, sejam Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos, 
Vereadores, Presidente da República, Ministros de Estado, não importa, não 
se submetem a nenhum tipo de pressão política, sinalização de benesses, 
nem coisas desse tipo. 

Parece-me estranho e deselegante que, após muitos anos juntos no poder, 
parte do PMDB, que se diz ética, composta pelo Vice-Governador Newton 
Cardoso, pelo ex-Governador Orestes Quércia, esta que representa a banda 
ética do PMDB, venha acusar seus companheiros de partido de se 
submeterem a ingerências externas. Não entro nesses assuntos, pois nada 
tenho com isso, apenas demostro minha estranheza em relação ao fato. 

Ainda sobre o discurso que acabamos de ouvir, ninguém mais do que nós, 
do PSDB, defende a universidade pública do Estado. O símbolo vivo da 
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defesa da UEMG e da UNIMONTES é o Prof. Aluísio Pimenta, que, do 
alto de sua sabedoria e de muitos anos de serviços prestados à causa 
pública, ex-Reitor da UFMG- minha alma "mater", minha universidade, onde 
tenho orgulho de ter estudado e onde meu pai foi estudante e professor, 
assim como o são vários de meus irmãos, minha mulher, e eu próprio -, 
enfrentou a ditadura em defesa da universidade. Depois, como Reitor da 
UEMG, desde o momento da sua implantação, foi um defensor intransigente 
de sua permanência e engrandecimento. Parece-me estranho que um 
governo que, recentemente, tenta inviabilizar, na prática, a continuidade e a 
vida dessa universidade, agora venha com um discurso de defesa dessa 
mesma universidade. 

Defendemos, no passado, no presente e no futuro, a universidade do 
Estado, que é uma realidade a ser respeitada e engrandecida pela ação de 
todos nós. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta tribuna para exercer minha 
função de fiscalizador do Poder Executivo. Temos, como função 
constitucional, a obrigação da elaboração de leis, discussão de projetos de 
lei, entre outras, apesar do esvaziamento do papel do Deputado como 
legislador. Grande parte das áreas que comportam iniciativa de projeto de lei 
são exclusivas do Poder Executivo. Os Deputados não podem propor 
legislação sobre matéria que envolva despesa pública, o que se trata de uma 
grande limitação. 

Independentemente disso, todos temos procurado dar a nossa 
contribuição, a nossa força suprapartidária. Companheiros de vários partidos 
políticos, a minha Bancada do PSDB e a Bancada da Oposição não se 
omitem e têm tido ação afirmativa nesta Casa, propondo discussões e 
projetos de lei para minorar as dificuldades, os problemas, as diferenças 
sociais e essa grande distância que existe entre mineiros de diferentes partes 
do nosso Estado. 

No exercício dessa função de fiscalizador, porque a democracia pressupõe 
o contraditório e a democracia exige a presença de um Poder independente, 
soberano para fiscalizar os atos dos outros Poderes, cabe a nós, Deputados, 
exercê-la. Volto, mais uma vez, a esta tribuna, e os anais desta Casa, os 
Deputados e todas as pessoas que assistem à TV Assembléia são 
testemunhas de quantas vezes ao longo deste mandato vim a esta tribuna 
para advertir que temos um Governador omisso, que renunciou ao seu direito 
e à sua obrigação de assumir os destinos do povo de Minas Gerais. Depois 
de eleito, mais do que direito dele, isso é obrigação, mas não a cumpre. E, 
mais uma vez, estamos aqui para advertir o povo mineiro de que o 
Governador é omisso e está criando cortina de fumaça para esconder a sua 
omissão, a sua incompetência, o seu desinteresse, o seu descaso com o 
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povo de Minas Gerais. Por causa disso, fica atacando o Presidente da 
República, tentando criar factóide, tentando criar fatos políticos. E ontem teve 
a coragem de dizer do risco de manipulação do processo de votação no 
Brasil. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Antes que V. Exa. entre nesse outro 
assunto, que está ligado às eleições, quero tratar de uma das fases do seu 
pronunciamento. que acompanhei com atenção. Quero dizer que, como 
membro da Oposição, concordo com V. Exa. O jornal "O Tempo" de ontem 
traz matéria interessante, que, creio, vem dar um exemplo e confirmar as 
palavras de V. Exa. nesta tribuna. Numa pesquisa feita entre os Prefeitos dos 
853 municípios de Minas, a avaliação que fazem deste Governo é de 
abandono, de omissão. O Governador não deu a mínima atenção para os 
municípios, para os Prefeitos. Logo ele, que sempre falou em pacto 
federativo, tratou das questões dos Estados. Mas pacto federativo pressupõe 
municipalismo, que está totalmente abandonado pelo Governador, num 
Governo omisso. Outro exemplo é a questão da alimentação __ em Minas 
Gerais. O Governador implantou o Conselho Alimentar e colocou uma das 
figuras mais expressivas da vida brasileira, D. Mauro Morelli, para coordená-
lo. Pergunto: O que aconteceu em relação à segurança alimentar, à 
segurança das crianças, das pessoas carentes do Estado? 

A questão expôs uma das grandes figuras de nosso País, e isso nos exige 
cautela ao criticar, pois respeitamos muito quem está à frente do processo. 
Porém, o Governador foi omisso, e a confirmação disso está nas palavras 
dos Prefeitos de Minas Gerais. Poderíamos levantar outros exemplos, mas 
ficaremos com esses dois, concordando com o pronunciamento de V. Exa. 
Muito obrigado pelo aparte. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o seu aparte, Deputado João 
Leite. V. Exa. tem toda a razão, pois são dois exemplos importantes e 
recentes. O que aconteceu, efetivamente, com a questão da segurança 
alimentar? O Governador chamou uma das figuras mais respeitadas do Pais 
para comandar o processo, a qual veio com muita boa-fé, achando que havia 
uma intenção efetiva de se fazer algo pela segurança alimentar no Estado. 
Porém, agora, os Prefeitos de Minas manifestam-se de maneira inequívoca, 
porque o Governador Itamar Franco não cumpriu seus compromissos. Não 
me refiro aos compromissos de campanha, que desconheço, mas aos que 
assumiu com o povo de Minas Gerais. Se não era sua intenção ser 
Governador de Minas, não deveria ter-se apresentado como candidato, pois 
ele cometeu o maior desrespeito com o nosso povo. 

Governador, crie juízo, assuma suas responsabilidades, passe pelo menos 
algum tempo no Palácio da Liberdade, cuidando dos nossos assuntos. Hoje, 
Minas vive uma situação caótica na área de saúde, e todos os indicadores da 
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área de educação são muito inferiores aos da administração passada. No 
entanto, o Governador está fazendo mais um périplo pelo Pais, mais um 
"round show", para cuidar de seu projeto polltico pessoal - que, 
aparentemente, não é nem partidário - e para insultar o Presidente da 
República. 

V. Exa. deve ser cuidadoso, pois a possibilidade de fraude nas eleições 
brasileiras está descartada pela competência de nossos técnicos e da Justiça 
Eleitoral e, também, pela honradez pessoal e pelo passado do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Não adianta tergiversar. Se V. Exa. está com 
dificuldades políticas de outra natureza, não tente transformá-las em uma 
denúncia que atinge tantas instituições e pessoas. Orgulhamo-nos do 
sistema eleitoral brasileiro, o maior sistema informatizado de eleições, que 
tem servido de exemplo para todo o mundo e que tem sido objeto de 
consulta, inclusive, dos Estados Unidos, onde assistimos a um triste 
espetáculo, nas últimas eleições presidenciais, exatamente porque seu 
sistema não é tão perfeito como o nosso. 

Mais uma vez, dirijo-me ao povo de Minas Gerais para dizer que o 
Governador é omisso, pois não assume suas responsabilidades nem o 
Governo de Minas, abrindo mão do exercício efetivo de seu mandato. E o 
nosso povo, sobretudo o mais pobre, está pagando um preço alto por essa 
irrespcnsabílídade, falta de compromisso e descaso. Muito obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

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

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de líderes, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 281912001, conforme requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva e outros, deferido em Plenário, com a finalidade de se prestar 
homenagem ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais- IEPHA. 

Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira, líder do PMDB - Antônio Carlos Andrada, líder do PSDB -
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Sebastião Costa, Líder do PFL - Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Líder do PSD -
Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Luiz Menezes, Vice-Líder do PPS -
Ermano Batista, Líder da Minoria. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
Álvaro Antônio, 3°-Secretário, no exercício da Presidência. 

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

termos da Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.533 e 2.5341 
2001, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.53512001, da Comissão de 
Transporte. Publique-se, para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado lvair Nogueira, indicando o seu 
nome para membro efetivo da Comissão Especial do BDMG, na vaga do 
Deputado Anderson Adauto, que passará a ocupar a vaga de membro 
suplente na referida Comissão (Ciente. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões e cópia ás Lideranças.); e pelas Comissões de Administração 
Pública -aprovação, na 69• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.494 
e 2.49512001, do Deputado Ambrósio Pinto, 2.50612001, do Deputado Miguel 
Martini, e 2.50912001, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, 
na 70• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.57912001, do Deputado 
Sargento Rodrigues, 1.58012001, do Deputado Bilac Pinto, 1.58612001, do 
Deputado António Júlio, 1.60512001, do Deputado João Leite, 1.616/2001, da 
Deputada Maria Olivia, e 1.62012001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
e de Assuntos Municipais - aprovação, na 72• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n•s 2.482/2001, do Deputado Di mas Rodrigues; 2.49712001, 
do Deputado João Batista de Oliveira; 2.498 a 2.50012001, do Deputado 
Márcio Kangussu, e 2.50512001, do Deputado Amilcar Martins; e pela 
Comissão Especial do BNDES - informando o final dos seus trabalhos 
(Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO BNDES 
Sumário 

1 - Introdução 
1.1 - Antecedentes 
1.2 -A Comissão de Estudos da Zona do Rio Doce- CEZORD 
1.3 -O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG 
1.4 - Municípios Mineiros Integrantes da Região de Influência da 

Companhia Vale do Rio Doce 
1.5- Os Critérios de Distribuição dos Recursos 
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2 - Criação da Comissão Especial 
2.1 - Objetivos 
2.2 -Composição 
2.3 - Prazo de Funcionamento 
3 - Desenvolvimento dos Trabalhos 
3.1 - Depoimentos Prestados à Comissão 
3.2 -Visita à Diretora da Área de Planejamento do BNDES 
4 - Conclusões 
5- Anexos 
Anexo I - Resumo de Depoimentos 
Anexo 11 - Contrato de Colaboração Financeira Não Reembolsável 
Anexo 111 - Orientação aos Municípios 
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Anexo IV - Cronologia dos Procedimentos Relativos à Liberação dos 
Recursos do FRD 

1 - Introdução 
1 . 1 - Antecedentes 
O Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da 

Desestatização- FRD- foi criado por meio da Resolução n• 918, de 17112197, 
com a finalidade de prestar colaboração financeira aos municípios situados 
nas àreas geográficas de influência da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD 
- em projetos de desenvolvimento regional e social. 

Os recursos provenientes do referido fundo são destinados prioritariamente 
a investimentos nas àreas de saneamento e meio ambiente, saúde e 
educação. 

Os projetos da àrea de saneamento podem envolver ações voltadas para 
abastecimento de àgua, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos 
sólidos uribanos e meio ambiente, que são, repita-se, os priorizados pelo 
Programa. 

O objetivo do Programa é o de promover o desenvolvimento eccnõmicc e 
social nos municípios da àrea de influência da CVRD por meio da aplicação 
orientada de recursos em investimentos de caráter social, priorizando as 
ações em pequenos municípios onde se espera significativo impacto na 
qualidade de vida de suas populações. 

1.2 - A Comissão de Estudos da Zona do Rio Doce - CEZORD 
A CEZORD foi criada pelo Decreto Estadual n• 40.418, de 16/6199, com o 

objetivo de estabelecer as diretrizes e aprovar o plano de investimentos da 
aplicação dos recursos para encaminhamento ao BNDES. A Comissão tem 
em sua ccmposição representantes dos seguintes órgãos e entidades da 
administração pública: 

a) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
b) Secretaria de Estado da Saúde; 
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c) Secretaria de Estado da Educação; 
d) Secretaria de Estado da Casa Civil; 
e) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.; 
f) Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais; 
g) Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Essa Comissão apresentou uma proposta ao Governo do Estado que 

abrangia todos os aspectos atinentes ao financiamento, tendo sido aprovada 
em 6/11/99. 

1.3- O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG 
A gestão dos recursos a serem aplicados no Estado, bem como a 

execução dos procedimentos operacionais ficou a cargo do BDMG, ao qual 
foram atribuídas várias tarefas, com ênfase para a divulgação dos critérios de 
enquadramento junto aos municípios selecionados; orientação sobre a 
atuação dos municipios no encaminhamento das propostas, ou na busca de 
soluções para problemas que porventura surgirem; comunicação aos 
municípios que atendam aos requisitos legais para o recebjmento de 
recursos, além da análise das propostas para providenciar seu 
enquadramento no Programa. Compete, ainda, ao Banco, uma vez liberados 
os recursos, analisar os projetos apresentados pelos beneficiários e 
recomendar a licitação; firmar convênios com os municípios visando ao 
repasse de recursos; acompanhar a realização dos investimentos e 
providenciar as liberações das respectivas parcelas dos recursos; verificar as 
prestações de contas e elaborar relatórios de acompanhamento dos 
processos ao BNDES para controle da aplicação dos recursos. 

1.4 - Municípios Mineiros Integrantes da Região de Influência da 
Companhia Vale do Rio Doce 

Todos os 185 municípios situados na área geográfica de influência da 
CVRD no Estado são beneficiários do Programa e encontram-se 
relacionados no anexo da Resolução n• 940, de 15/12/98, do BNDES. A 
relação desses municlpios foi incluída na minuta do contrato de 
financiamento a ser firmado entre o BDMG e o BNDES, que integra este 
relatório na forma do Anexo 11. Destaque-se, ainda, que se encontra em fase 
de estudos a inclusão, no rol dos beneficiários, dos Municípios de 
Franciscópolis, Luisburgo, Oratórios, São Domingos das Dores, São João do 
Manteninha, São Sebastião do Anta, Setubinha e Vargem Alegre. Para isso é 
necessária manifestação favorável da CEZORD e, em seguida, a celebração 
de um termo aditivo ao contrato de financiamento para que também sejam 
beneficiados. Consideram-se também beneficiárias as entidades direta ou 
indiretamente controladas por esses municípios e as entidades privadas sem 
fins lucrativos, que deverão atuar, preferencialmente, articuladas e em 
consonãncia com as demais entidades que operem no mesmo segmento. 
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1.5- Os Critérios de Distribuição dos Recursos 
Com o intuito de se levantarem indicadores para nortear os valores a serem 

distribuídos, foram adotados a População Total e o lndice de Condições de 
Vida - ICV -, ambos publicados no estudo "Condições de Vida nos Municípios 
de Minas Gerais 1970-1980-1991", da Fundação João Pinheiro e do Instituto 
de Pesquisa Aplicada - IPEA. Esse índice, que envolve componentes 
relacionados às condições de saúde, educação, infãncia e renda, revelou-se 
mais adequado para as comparações entre municípios e regiões do Estado, 
de forma a se detectar com mais facilidade a existência e o grau dos 
problemas na área social. 

2 - Criação da Comissão Especial 
2.1 - Objetivos 
Após a constatação de que os recursos financeiros provenientes da 

privatização da CVRD já estavam sendo distribuídos a municípios de outros 
Estados, foi criada a Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, 
Desenvolver Ações junto ao BNDES, Visando à Liberação dos Referidos 
Recursos para os Municípios sob Influência daquela Empresa. 

2.2- Composição 
A composição da Comissão é a seguinte: Efetivos: Deputado José 

Henrique, PMDB; Deputado Durval Ângelo, PT; Deputado Luiz Menezes, 
PPS; Deputado Mauro Lobo, PSDB; Deputado Sebastião Costa, PFL. 
Suplentes: Deputado Dimas Rodrigues, PMDB; Deputado Ermano Batista, 
PSDB; Deputado Fábio Avelar, PPS; Deputado Rogério Correia, PT; 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, PFL. 

Em 10/11/2000, reàlizou-se uma reunião especial, em que foram eleitos o 
Deputado Mauri Torres, para presidir as reuniões da Comissão, o Deputado 
Ivo José, para o cargo de Vice-Presidente, e para relatar os trabalhos, o 
Deputado José Henrique. Em 29/3/2001, houve nova eleição, sendo eleitos 
para Presidente o Deputado Mauro Lobo e Vice-Presidente o Deputado 
Sebastião Costa, pois os antigos ocupantes dessas funções foram eleitos 
para a Mesa da Assembléia. 

2.3- Prazo de Funcionamento 
A Comissão foi instalada em 10/11/2000, sendo os trabalhos suspensos 

durante o recesso parlamentar. Em 6/4/2001, foi o prazo de sua atuação 
prorrogado por 30 dias, a requerimento de seus membros, e, em seguida, por 
acordo de lideres, pelo prazo de 60 dias, expirando-se, assim, seu prazo de 
funcionamento em 5/6/2001. Em virtude da demora na assinatura do contrato 
de financiamento entre o BNDES e o BDMG, o prazo foi novamente 
prorrogado, até o dia 31/8/2001. 

3- Desenvolvimento dos Trabalhos 
3.1 - Depoimentos Prestados à Comissão 
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Srs. Robson Napier Borchio, Gerente de Infra-estrutura do BDMG; 

Carlos Aníbal, Secretário Adjunto de Planejamento; Soelson Barbosa Araújo, 
Diretor da BMA- Consegue. 

3.2 -Visita à Diretora da Área de Planejamento do BNDES 
4- Conclusões 
Após serem ouvidos os depoentes mencionados anteriormente e a Sra. 

Beatriz Azeredo da Silva, Diretora da Área de Desenvolvimento Social e 
Planejamento do BNDES, a Comissão concluiu que somente os municípios 
de Minas Gerais ainda não haviam recebido os recursos oriundos do FND. As 
justificativas para esse atraso fundam-se no fato de que as liberações 
ocorreriam em ano eleitoral, o que, do ponto de vista do Executivo Estadual, 
poderia tumultuar muito o processo. Assim, cessado o problema, no mês de 
abril de 2001, foi encaminhada ao BDMG a minuta do contrato de 
cooperação financeira a ser firmado entre o BNDES e o BDMG. Os 
representantes legais deste, tendo aprovado as cláusulas contidas no 
referido instrumento, o assinaram, encaminhando-<J, em seguida, à sede do 
BNDES, no Rio de Janeiro, para assinatura. Encerrada essa etapa, o BDMG 
convocou todos os municípios beneficiados para participar de um encontro 
com a sua equipe têcnica a fim de que fossem informados a respeito dos 
procedimentos a serem adotados pelas Prefeituras para solicitar seu 
enquadramento no programa, bem como para o recebimento e a aplicação 
dos recursos. 

A fim de detalharmos a sêrie de procedimentos a que nos referimos, 
entendemos de bom alvitre transcrever o item 9, Procedimentos para 
participação, do Manual de Orientação aos Municípios, que se encontra 
disponível na página eletrônica do BDMG e que passa a integrar este 
relatório na forma do Anexo 111. 

Finalmente, devemos destacar que os Prefeitos Municipais vêm informando 
a esta Comissão que o processo ê excessivamente burocrático e que têm 
encontrado muitas dificuldades para atender a todas as exigências impostas. 

Uma grande preocupação da Comissão reside no fato de que se o 
município não conseguir se enquadrar no programa atê o dia 21 de setembro, 
perde o direito de receber recursos a que faz jus, cujo valor será destinado 
aos demais municípios beneficiários, a serem indicados pela CEZORD. Por 
essa razão, recomendamos ao BDMG que reavalie o cronograma vigente, a 
fim de conceder ás municipalidades um prazo maior para atender aos 
requisitos necessários ao seu enquadramento. 

Assim, a população dos quase 200 municípios não se verá frustrada pela 
não-execução das obras de que tanto carece e que vem aguardando desde 
que se noticiou a criação do fundo oriundo dos recursos da privatização da 
CVRD. 
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Recomenda-se, ainda, a agilização do processo necessário à 

formalização do aditamento ao contrato de financiamento, com o objetivo de 
se incluírem no rol dos beneficiários os municípios mencionados no item 1.4 
deste relatório. 

Por fim, sugerimos às Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e de Assuntos Municipais e Regionalização que procedam ao 
acompanhamento dos procedimentos de liberação de recursos, por se tratar 
de um processo que, por sua natureza. é bastante prolongado. 

5- Anexos 
Anexo I - Resumo dos depoimentos prestados à Comissão 
Anexo 11 - Minuta do Contrato de Cooperação Financeira não Reembolsável 

no 99.2.694.2.1, celebrado entre o BNDES e o BDMG. 
Anexo 111 - Orientação aos municípios (extraído da página eletrônica do 

BDMG). 
Anexo IV- Cronologia dos procedimentos relativos à liberação dos recursos 

do FRD. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- José Henrique, relator- Luiz Menezes. 

Anexo I 
Resumo de Depoimentos 

Reunião Ordinária de 7/12/2000 
Finalidade: obter esclarecimentos sobre o plano de investimentos para 

aplicação de recursos do Fundo para o Desenvolvimento Regional com 
Recursos da Desestatização - FRD -, oriundos da desestatização da 
Companhia Vale do Rio Doce- CVRD. 

Convidado: Sr. Robson Napier Borchio - Gerente de Infra-Estrutura do 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

O convidado iniciou sua fala dizendo que, em meados de 1999, o BDMG 
entrou no processo de utilização da parcela não reembolsável dos recursos 
do FRD. Após várias reuniões com a Comissão de Estudos da Zona do Rio 
Doce- CEZORD -, foi aprovado, no final de 1999, um projeto que estabelecia 
a forma de utilização de tais recursos, o qual foi remetido ao BNDES, que o 
aprovou e acatou sem nenhuma alteração. Tal projeto priorizava as áreas de 
saneamento, saúde e educação de municípios carentes, em consonância 
com normas do BNDES. No entanto, o programa encontra-se paralisado até 
o momento. E o próprio BDMG não conseguiu saber, ao certo, junto ao 
BNDES as razões de tal paralisação, se foi devida à lei eleitoral, à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, etc. Disse também que, segundo o Secretário 
Adjunto do Planejamento, Dr. Carlos Anlbal, o BNDES afimnava que o 
processo deveria ser reativado após a posse dos novos Prefeitos. Afimnou 
não ter dúvidas de que o dinheiro existe, que, à época da aprovação pelo 
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BNDES, os recursos somavam R$54.600.000,00 e que acreditava que a 
partir de março de 2001 já haveria condições de se contratarem as primeiras 
operações. 

Indagado pelo Deputado Ivo José sobre a possibilidade de o BNDES ter 
liberado esses recursos para outros Estados, como, por exemplo, o 
Maranhão, ou adotado critérios diferentes para repasse a outros Estados, 
respondeu não acreditar nisso. Informou que as sucessivas mudanças de 
comando na Secretaria do Planejamento - houve quatro Secretários no 
período - prejudicaram o andamento dos trabalhos, uma vez que cada novo 
Secretário procurava caracterizar o programa segundo sua linha de 
pensamento. 

Solicitado pelo Deputado Ivo José a esclarecer sobre o montante de 
recursos que seriam destinados a Minas Gerais, explicou que o BNDES 
comunicou formalmente, em julho de 1999, a aprovação de R$54.700.000,00, 
sendo que esse valor será corrigido. 

O Deputado José Henrique queslionou esse valor, alegando que no 
Governo Azeredo falava-se em R$90.000.000,00, em cuja aplicação se 
priorizaria a duplicação da rodovia Belo Horizonte-Monlevade-Governador 
Valadares. O Sr. Robson explicou que os recursos foram divididos em 
recursos não reembolsáveis e recursos reembolsáveis e esclareceu que o 
BDMG trabalhou somente com a parte dos recursos não reembolsáveis e que 
não possuía informações sobre a parte dos recursos reembolsáveis, os quais 
possivelmente se destinariam a financiamentos à iniciativa privada. O 
Deputado Ivo José solicitou-lhe que posteriormente informasse a Comissão 
sobre a parte dos recursos reembolsáveis. Ele se prontificou a providenciar a 
informação, mas disse que a Resolução n° 918, de 17/12/97, que criou o 
Fundo, deveria conter todos esses dados. 

Respondendo à indagação do Deputado Ivo José sobre como andam as 
negociações de contratos com outros Estados, o convidado disse que soube, 
informalmente, que o Espírito Santo já teria implementado seus programas. 

Concluindo a reunião, a Comissão aprovou requerimentos solicitando que o 
Secretário do Planejamento seja convidado a prestar esclarecimentos sobre 
o plano de ação para a implantação do plano proposto pela CEZORD; e que 
seja realizada visita da Comissão ao BNDES, com o objetivo de se obterem 
esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos provenientes da 
desestatização da Vale do Rio Doce, destinados ao FRD. 

Reunião Extraordinária de 20/12/2000 
Finalidade: obter esclarecimentos sobre o plano de ação elaborado pela 

CEZORD para a implantação do FND. 
Convidados: Srs. Carlos Aníbal, Secretário Adjunto do Planejamento e 

Coordenação Geral, e Robson Napier, Gerente de Infra-Estrutura do BDMG. 
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Respondendo à indagação do Deputado José Henrique sobre a sua real 

intenção a respeito da destinação dos recursos oriundos da privatização da 
Vale e destinados ao Estado, o Sr. Carlos Aníbal disse que, em visita àquela 
empresa, fora informado de que os recursos não puderam ser liberados, até 
aquele momento, em virtude da lei eleitoral. Disse também que a 
possibilidade de os recursos serem utilizados para a duplicação da BR-262 e 
da BR-381, no trecho Belo Horizonte-João Monlevade-Governador 
Valadares, foi descartada pelo BNDES, porque não estava de acordo com as 
regras preestabelecidas. 

Foi perguntado, pelo Deputado Mauri Torres, se o BNDES já tinha 
condições de liberar os recursos. O convidado respondeu que ainda faltava a 
análise da documentação que já havia sido enviada pelo BDMG. Nesse 
momento o Sr. Robson Napier explicou que primeiramente o BNDES liberará 
os recursos, e, a partir daí, cada município deverá encaminhar seu projeto ao 
BDMG, que será o órgão gestor. Após analisados e aprovados os projetos, o 
BDMG informará ao BNDES, que liberará os recursos de maneira bem ágil, 
por meio de um sistema eletrõnico. 

O Secretário Adjunto informou também que defende a formação de uma 
comissão, com representantes das Secretarias de Meio Ambiente, da Saúde 
e da Educação, bem como da COPASA-MG, para prestar apoio técnico às 
Prefeituras na elaboração dos projetos. O Deputado Mauri Torres sugeriu-lhe 
que preparasse uma cartilha contendo orientação aos Prefeitos, e ele 
respondeu que tal cartilha já está preparada há mais de um ano. 

Questionado sobre o procedimento para incluir, na relação de municípios 
pertencentes à área de influência da Companhia Vale do Rio Doce, 
encaminhada ao BNDES, alguns municípios que teriam sido desmembrados, 
ficando, por erro, de fora de tal relação, o Sr. Robson Napier encarregou-se 
de entrar em contato com o BNDES para solucionar o problema e dar retorno 
à Comissão. 

Reunião Ordinária de 15/5/2001 
Finalidade: obter esclarecimentos sobre a consultoria prestada a 

municípios sob a influência da Companhia Vale do Rio Doce, a fim de facilitar 
a liberação dos recursos provenientes do FRD. 

Convidado: Sr. Soelson Barbosa Araújo. 
O Deputado Durval Ângelo solicitou ao depoente que esclarecesse os 

procedimentos por ele adotados ao oferecer consultoria aos municípios 
beneficiários do FRD para liberação dos recursos, uma vez que havia 
recebido denúncias de alguns Prefeitos Municipais, alegando que o consultor 
se apresentava como assessor do Vice-Governador, Newton Cardoso, 
cobrando uma comissão de 5 a 1 O% do valor repassado. 

O depoente informou que se apresentava como ex-Prefeito de Turmalina, 
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como ex-assessor do Vice-Governador, à época em que este exerceu o 
mandato de Prefeito de Contagem, e como ex-assessor de ex-Presidente da 
Casa. Em seguida, passou a prestar assessoria institucional à Associação de 
Pequenos Municípios de Minas Gerais - ASPEMG -, quando manteve contato 
com os Prefeitos dos municípios incluídos na área de influência da CVRD. 

Quanto às atividades de consultoria que vem prestando, explicou que a 
presta pessoalmente, pois está cuidando da tramitação burocrática 
necessária à constituição de uma empresa com essa finalidade, a BMA -
Consegue, que tem como sócios o seu filho e um sobrinho, tendo como 
responsável técnico o Eng. Luiz Henrique Amarante. 

Feitos esses esclarecimentos, foi apresentado, pelo Deputado Durval 
Angelo, um requerimento visando a obter informações relativas à empresa, 
que se encontra em fase de registro na Junta Comercial e nos Cartórios de 
Registro de Pessoas Jurídicas da Capital, e, ainda, sobre o Eng. Luís 
Henrique Amarante, junto ao CREA-MG. A proposição foi aprovada, 
encerrando-se, em seguida, a reunião. 

Anexo 11 
"Contrato de Colaboração Financeira não Reembolsável n• 99.2.694.2.1, 

que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmíco e 
Social - BNDES - e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -, na fonma abaixo: 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, 
neste ato denominado simplesmente BNDES, empresa pública federal, com 
sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços na cidade do Rio de Janeiro, na 
Avenida República do Chile, n• 100, inscrito no CNPJ sob o n• 
33.057.248/0001-89, por seus representantes abaixo assinados; e o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, doravante denominado 
Beneficiário, empresa pública, inscrito no CNPJ sob o n• 38.486.817/0001-94, 
per seu representante abaixo assinado; têm, entre si, justo e contratado o 
que se contém nas cláusulas seguintes: 

Primeira: natureza, valor e finalidade do contrato. 
O BNDES concede ao Beneficiário, por este contrato, colaboração 

financeira não reembolsável no valor de até R$66.300.000,00 (sessenta e 
seis milhões e trezentos mil reais), com recursos do Fundo para o 
Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização - FRD - do 
BNDES, observado o disposto no parágrafo único da cláusula segunda, 
destinados ao Programa de Investimentos do Estado de Minas Gerais, objeto 
da Carta D.AF.2451SB/99-E, de 22 de novembro de 1999, do Beneficiário, 
objetivando o apoio aos 185 (cento e oitenta e cinco) municípios situados na 
área de influência da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, constantes no 
anexo ao presente contrato, no âmbito da Resolução n• 940/98, de 15 de 
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e Fontes aprovado pelo BNDES para a operação. 

Segunda: disponibilidade dos recursos. 
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Os recursos serão postos à disposição do Beneficiário, parceladamente, 
mediante depósito em conta especifica do Beneficiário, depois de cumpridas 
as condições suspensivas de utilização referidas na cláusula quarta, em 
função das necessidades para a realização do Programa previsto na cláusula 
primeira, respeitada a programação financeira do BNDES, que está 
subordinada à definição de recursos para suas aplicações, pelo Conselho 
Monetário Nacional, bem como às normas disciplinadoras de crédito aos 
órgãos e às entidades dos setor público, emanadas das autoridades 
competentes. 

Parágrafo único - O valor de cada parcela da colaboração financeira a ser 
colocada à disposição do Beneficiário será calculado de acordo com o critério 
estabelecido na lei instituidora da Taxa de Juros de longo Prazo - T JLP -
para a determinação dos saldos devedores dos financiamentos contratados 
pelo Sistema BNDES até 30 de novembro de 1994, ou outro critério que vier 
a substitui-lo. 

Terceira: obrigações especiais do Beneficiário. 
Obriga-se o Beneficiário a: 
I - cumprir, no que couber, durante a vigência deste Contrato, as 

"disposições aplicáveis aos contratos do BNDES', aprovadas pela Resolução 
n• 665, de 1 O de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução 
n• 775, de 16 de dezembro de 1991, pela Resolução n• 863, de 11 de março 
de 1996, pela Resolução n• 878, de 4 de setembro de 1996, pela Resolução 
n• 894, de 6 de março de 1997 e pela Resolução n• 927, de 1• de abril de 
1998, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no "Diário Oficial da União" 
(Seção 1), de 29 de dezembro de 1987, 27 de dezembro de 1991, 8 de abril 
de 1996, 24 de setembro de 1996, 19 de março de 1997 e 15 de abril de 
1998, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao Beneficiário, 
o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara 
aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste contrato, para todos os 
fins e efeitos jurídicos; 

11 - utilizar o total dos recursos previstos na cláusula primeira, até 18 
(dezoito) meses contados desta data, sem prejuízo de poder o BNDES, antes 
ou depois do termo final desse prazo, estendê-lo mediante expressa 
autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou 
registro; 

111 - aplicar os recursos que lhe forem transferidos pelo BNDES 
exclusivamente na finalidade de que trata a cláusula primeira, observado o 
detalhamento previsto no Programa de Investimentos do Estado de Minas 
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prévia e expressa concordância do BNDES; 
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IV - gerenciar os recursos liberados pelo BNDES, repassando-os aos 
municípios mencionados na cláusula primeira, respeitados os cronogramas 
de investimentos dos projetos apoiados no âmbito do Programa de 
Investimentos do Estado de Minas Gerais: 

V - assegurar que os recursos depositados na conta referida na cláusula 
segunda sejam aplicados, no mínimo, de acordo com as taxas obtidas em 
operações financeiras no mercado, devendo o resultado de tal aplicação ser 
incorporado à mesma conta; 

VI - contabilizar em separado as fontes de recursos e os custos dos 
projetos apoiados no âmbito do Programa de Investimentos do Estado de 
Minas Gerais; 

Vil - permitir ao BNDES o acesso aos dados e controles relativos à 
aplicação dos recursos previstos na cláusula primeira; 

VIII - movimentar os recursos liberados pelo BNDES exclu.sivamente 
através da conta mencionada na cláusula segunda; 

IX- avaliar e acompanhar os projetos aprovados no âmbito do Programa de 
Investimentos do Estado de Minas Gerais, bem como controlar as aplicações 
dos recursos; 

X - remeter diretamente ao BNDES, quando por ele solicitado, extratos da 
conta referida na cláusula segunda; 

XI - remeter ao BNDES relatórios trimestrais de acompanhamento físico e 
financeiro, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES, sobre o andamento 
do Programa de Investimentos do Estado de Minas Gerais; 

XII -facilitar a fiscalização a ser exercida pelo BNDES, inclusive dando-lhe 
amplo acesso às informações relativas ao Programa de Investimentos do 
Estado de Minas Gerais; 

XIII - permitir a divulgação, pelo BNDES, do banco de dados e/ou de 
quaisquer outras informações referentes ao Programa de Investimentos do 
Estado de Minas Gerais; 

XIV- remeter ao BNDES as publicações e estudos realizados no âmbito do 
Programa de Investimentos do Estado de Minas Gerais, bem como as 
avaliações de Impacto do Programa de Investimentos apoiado; 

XV - mencionar, sempre com destaque, a colaboração financeira do 
BNDES, em qualquer divulgação que fizer do Programa de Investimentos do 
Estado de Minas Gerais, inclusive material impresso, de vídeo ou áudio, 
campanhas publicitárias, produção de "softwares", eventos locais e nacionais 
e "kits" promocionais; 

XVI - informar ao BNDES todas as divulgações realizadas do Programa de 
Investimentos do Estado de Minas Gerais, conforme previsto no item anterior; 
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XVII - na hipótese de os recursos previstos na cláusula primeira se 

tornarem insuficientes, cemprovar o aporte dos recursos próprios que se 
fizerem necessários á completa execução do Programa de Investimentos do 
Estado de Minas Gerais apoiado; 

XVIII - repor os valores utilizados, acrescidos de multa de 10% ao ano, 
incidentes sobre o montante a ser devolvido, na hipótese de o Beneficiário 
deixar de observar rigorosamente quaisquer das obrigações previstas neste 
centrato, inclusive em caso de cebrança judicial, quando o beneficiário se 
responsabilizará, também, pelas despesas extrajudiciais, judiciais e 
honorários advocatícios, devidos a partir do primeiro despacho da autoridade 
competente na petição de cebrança; 

XIX - no prazo de 60 dias, contado do término do prazo estabelecido no 
item 11 desta cláusula, remeter ao BNDES relatório comprovando a aplicação, 
no Programa de Investimentos do Estado de Minas Gerais, de todos os 
recursos liberados pelo BNDES, inclusive aqueles decerrentes das 
aplicações mencionadas no item V desta cláusula, discriminada em grandes 
itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no item X desta cláusula; 

XX - remeter ao BNDES, no prazo de 180 dias, contado do término do 
prazo estabelecido no item 11 desta cláusula, relatório de avaliação final da 
implantação do Programa de Investimentos do Estado de Minas Gerais. 

Quarta: condições de utilização dos recursos. 
A utilização dos recursos, além do cumprimento, no que ceuber, das 

cendições previstas nos arts. 5° e 6° das Disposições Aplicáveis aos 
Contratos do BNDES retromencionadas e das estabelecidas nas Normas e 
Instruções de Acompanhamento, a que se refere o art. 2° das mesmas 
Disposições, fica sujeita ao atendimento das seguintes condições: 

I -para a utilização da primeira parcela dos recursos: 
a) comprovação do registro deste centrato no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos das Comarcas de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, 
RJ; 

b) comprovação da abertura da conta a que se refere a cláusula segunda; 
11 - para a utilização inicial de recursos de cada projeto previsto no 

Programa de Investimentos a que se refere a cláusula primeira: 
a) apresentação de relatório sucinto dos projetos aprovados pelo Núcleo 

Técnico do Estado de Minas Gerais, criado pelo Decreto n° 40.418, de 
16/6/99, publicado, em 17/6/99, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
adequado ás regras da Resolução n° 940, de 1998, da Diretoria do BNDES, 
relativa ao Fundo para o Desenvolvimento Regional cem Recursos da 
Desestatização - FRD -, cem as respectivas conclusões das análises, 
recursos envolvidos e cronograma de execução; 

b) apresentação de declaração do beneficiário quanto ao cumprimento, 
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pelos beneficiários finais, das seguintes obrigações: 

I - inexistência de registro no Cadastro Informativo de Créditos Não 
Quitados do Setor Público Federal - CADIN -; 

11 - inexistência de registro no Cadastro da Dívida Pública- CADIP -; 
111 - inexistência de débitos relativos a tributos e contribuições federais, 

inclusive COFINS, PIS e PASEP, bem como à Dívida Ativa da União; 
IV - regularidade de situação perante o Fundo Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS -; 
V- inexistência de débito com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 

VI -situação regular junto aos órgãos do meio ambiente; 
Vil - regular ocupação dos imóveis onde serão implantados os projetos; 
111 - para a utilização de cada parcela de recursos dos projetos integrantes 

do Programa de Investimentos a que se refere a cláusula primeira: 
a) encaminhamento de solicitação de liberação indicando o valor e a 

destinação dos recursos; 
b) cumprimento de todas as obrigações constantes neste contrato; 
c) comprovação, nas parcelas subseqOentes à primeira, da aplicação, no 

projeto, dos recursos anteriormente utilizados; 
d) identificação, para aprovação do BNDES, dos equipamentos a serem 

adquiridos com recursos da parcela a ser liberada: 
e) apresentação, pelo beneficiário, de Certidão Negativa de Débito- CND -, 

expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS -, por meio da 
Internet, a ser extraída pelo beneficiário e verificada pelo BNDES no 
endereço www.mpas.gov.br. 

Quinta: suspensão de liberação de recursos. 
O BNDES poderá suspender as liberações de recursos no caso de: 
I - não ficarem devidamente comprovadas, nos prazos estabelecidos, as 

despesas feitas com os recursos de cada parcela recebida; 
11 - ser dificultada, de qualquer forma, a fiscalização exercida pelo BNDES 

sobre a aplicação dos recursos; 
111 -ser modificado, sem prévio assentimento do BNDES, o Programa a que 

se refere a cláusula primeira, bem como o respectivo orçamento; 
IV - ser verificada, a qualquer tempo, a execução do Programa a que se 

refere a cláusula primeira, em desacordo com as metas aprovadas pelo 
BNDES; 

V - descumprimento de qualquer obrigação decorrente do presente 
contrato. 

Parágrafo único - Verificada qualquer das infrações previstas nesta 
cláusula, após a liberação de todas as parcelas da colaboração financeira, o 
BNDES, sem prejuízo de outras ações e medidas cabíveis, para 
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ressarcimento de eventual preJutzo, não considerará outros pedidos do 
beneficiário ou de interesse do programa apoiado, assim como de entidades 
a eles vinculadas. e suspenderá a liberação de recursos para outros projetos 
e programas que, porventura, haja contratado com as referidas entidades. 

Sexta: vencimento antecipado. 
O BNDES poderá declarar vencido antecipadamente este contrato, com a 

imediata sustação de qualquer desembolso, se for comprovado o 
descumprimento das obrigações estabelecidas. 

Parágrafo único - Na hipótese de aplicação dos recursos concedidos por 
este contrato em finalidade diversa da prevista na cláusula primeira, o 
BNDES, sem prejuizo do disposto no "caput" desta cláusula, comunicará o 
fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei n• 7.492, de 
16/6/85. 

O beneficiário apresentou a Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 
Negativa n• 035332001-11001090, expedida em 21/2/2001, pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social- INSS. 

As folhas deste instrumento são rubricadas por Rossiane Maria Almeida de 
Souza, advogada do BNDES, por autorização dos representantes legais que 
o assinam. 

E, por estarem justos e contratados. firmam o presente em duas vias, de 
igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2001. 
Pelo BNDES: 
Pelo Beneficiário: 
Testemunhas: 

Anexo Único ao Contrato de Colaboração Financeira 
Não Reembolsável n• 99.2.694.2.1 

Relação dos Municipios Situados na Area de lnftuência da Companhia Vale 
do Rio Doce - CVRD: 

1. Abre-Campo 
2. Acaiaca 
3. Açucena 
4. Agua Boa 
5. Aimorés 
6. Alpercata 
7. Alvarenga 
8. Alvinópolis 
9. Alvorada de Minas 
1 O. Amparo do Senra 
11. Antônio Dias 



12. Barão de Cocais 
13. Barra Longa 
14. Boa Vista de Minas 
15. Belo Horizonte 
16. Belo Oriente 
17. Bom Jesus do Amparo 
18. Bom Jesus do Galho 
19. Bugre 
20. Braúnas 
21. Caeté 
22. Campanário 
23. Cantagalo 
24. Capela Nova 
25. Capitão Andrade 
26. Caputira 
27. Caranaíba 
28. Caratínga 
29. Carmésia 
30. Catas Altas da Noruega 
31 . Catas Altas 
32. Central de Minas 
33. Chalé 
34. Coluna 
35. Conceição de lpanema 
36. Conceição do Mato Dentro 
37. Congonhas 
38. Conselheiro Pena 
39. Coroaci 
40. Coronel Fabriciano 
41. Córrego Novo 
42. Cuparaque 
43. Diogo de Vasconcelos 
44. Dionísio 
45. Divino das Laranjeiras 
46. Divinolândia de Minas 
47. Dom Cavati 
48. Dom Joaquim 
49. Dom Silvério 
50. Dores de Guanhães 
51. Durande 
52. Engenheiro Caldas 
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53. Entre-Folhas 
54. Fernandes Tourinho 
55. Ferros 
56. Frei Inocêncio 
57. Frei Lagonegro 
58. Galiléia 
59. Goiabeira 
60. Gonzaga 
61. Governador Valadares 
62. Guanhães 
63. Guaraciaba 
64. lapu 
65. lmbé de Minas 
66. lnhapim 
67. lpaba 
68. lpanema 
69. lpatinga 
70. ltabira 
71. ltabirito 
72. ltambacuri 
73. ltambé do Mato Dentro 
74. ltanhomi 
75. ltaverava 
76. ltueta 
77. Jaguaraçu 
78. Jampruca 
79. Jequeri 
80. Jequitibá 
81. Joanésia 
82. João Monlevade 
83. José Raydan 
84. Lajinha 
85. Lamim 
86. Malacacheta 
87. Manhuaçu 
88. Manhumirim 
89. Mantena 
90. Mariana 
91. Marilac 
92. Marliéria 
93. Martins Soares 



94. Materlândia 
95. Mathias Lobato 
96. Matipó 
97. Mendes Pimentel 
98. Mesquita 
99. Morro do Pilar 
100. Mutum 
101. Nacip Raydan 
102. Naque 
103. Nova Belém 
1 04. Nova Era 
1 05. Nova Lima 
106. Nova Módica 
107. Nova União 
1 08. Ouro Branco 
109. Ouro Preto 
110. Passabém 
111. Paulistas 
112. Peçanha 
113. Pedra Bonita 
114. Pedra do Anta 
115. Periquito 
116. Piedade de Ponte Nova 
117. Piedade do Caratinga 
118. Pingo-d'Água 
119. Piranga 
120. Pocrane 
121. Ponte Nova 
122. Prudente de Morais 
123. Raposos 
124. Raul Soares 
125. Reduto 
126. Resplendor 
127. Riacho dos Machados 
128. Rio Acima 
129. Rio Casca 
130. Rio Doce 
131. Rio Espera 
132. Rio Piracicaba 
133. Rio Vermelho 
134. Sabará 
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135. Sabinópolis 
136. Santa Bárbara do Leste 
137. Santa Bárbara 
138. Santa Cruz do Escalvado 
139. Santa Efigênia de Minas 
140. Santa Luzia 
141. Santa Margarida 
142. Santa Maria de ltabira 
143. Santa Maria do Suaçui 
144. Santa Rita de Minas 
145. Santa Rita do ltueto 
146. Santana do Manhuaçu 
147. Santana do Paraíso 
148. Santana dos Montes 
149. Santo Antônio do Grama 
150. Santo Antônio do ltambê 
151. São Domingos do Prata 
152. São Fêlix de Minas 
153. São Geraldo da Piedade 
154. São Geraldo do Baixio 
155. São Gonçalo do Rio Abaixo 
156. São João do Manhuaçu 
157. São João do Oriente 
158. São João Evangelista 
159. São José da Safira 
160. São José do Goiaba! 
161. São José do Jacuri 
162. São José do Mantimento 
163. São Pedro do Suaçui 
164. São Pedro dos Ferros 
165. São Sebastião do Rio Preto 
166. Sardoá 
167. Sem-Peixe 
168. Senhora de Oliveira 
169. Senhora do Porto 
170. Sericita 
171. Serra Azul de Minas 
172. Serro 
173. Simonésia 
174. Sobrália 
175. Sto. Antônio do Rio Abaixo 



176. Taparuba 
177. Tarumirim 
178. Teixeiras 
179. Timóteo 
180. Tumiritinga 
181. Ubaporanga 
182. Urucânia 
183. Vermelho Novo 
184. Virginópolis 
185. Virgolândia 

Anexo 111 
Orientação aos Municípios 

(ex1raído da página eletrônica do BDMG: www.bdmg.mg.gov.br) 
"( ... ) 
9. PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 
9.1- Pré-enquadramento 
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Os municípios situados na área geográfica de influência da CVRD são 
beneficiários do Programa e estão automaticamente pré-enquadrados. 

9.2- Enquadramento 
Para o enquadramento, os beneficiários pré-enquadrados deverão 

apresentar ao BDMG, até 21/9/2001, a seguinte documentação: 
carta-consulta (Modelo 1) do município assinada pelo Prefeito, solicitando 

enquadramento no Programa, a ser entregue ao BDMG, diretamente pelos 
Prefeitos. 

Obs: No caso dos municípios classificados com população superior a 
50.000 habitantes, a carta-consulta poderá ser entregue por representante 
legal do Prefeito contra apresentação da autorização. 

exigências legais e regulamentares (Anexo 2), documentação completa, 
comprovando o atendimento das disposições definidas pelo BNDES e 
estabelecidas na Constituição Federal; 

proposta(s) de projeto(s) (Modelo 16), em consonância com os 
investimentos elegíveis do Programa, obedecendo a ordem de prioridade 
definida e em coerência com o montante de recursos disponível para cada 
município. 

Obs.: No caso dos municípios classificados com população superior a 
50.000 habitantes, a definição de prioridade quanto aos investimentos 
elegíveis dependerá de justificativa de cada município quanto ao impacto 
esperado com a implantação dos projetos propostos, a critério do BDMG, 
consultadas as Secretarias de Estado de Saúde, de Educação e de Meio 
Ambiente, quando couber. 

Os municípios que não se enquadrarem até 21/9/2001 não terão 
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reservados os recursos inicialmente previstos para sua utilização, os 
quais serão somados ao valor residual para destinação a outros beneficiários 
indicados pela CEZORD, uma vez que o Programa tem prazo de utilização 
limitado pelo BNDES. Suas situações poderão ser reavaliadas 
posteriormente, caso venham a se enquadrar, mas a definição do montante 
de recursos para cada um dependerá do valor residual a critério da CEZORD. 
Outros possíveis beneficiários indicados pela CEZORD para utilização de 
recursos residuais deverão atender as exigências estabelecidas, aplicáveis a 
cada caso. 

Para a celebração de convênio(s), o enquadramento terá validade de 180 
dias a partir da data de sua emissão, desde que mantida a validade da 
documentação emitida por outros órgãos. Após esse período, os beneficiários 
deverão renovar toda a documentação citada no Anexo 2. 

9.3- Apresentação de projetos 
Os beneficiários enquadrados no Programa deverão apresentar, no caso 

de obras, o(s) projeto(s) executivo(s) completo(s), para análise e..aprovação 
do BDMG. Os projetos de execução de obras deverão ser detalhados e 
assinados por responsável técnico, apresentando, no que couber, 
justificação, termo de referência, memória descritiva, plantas gráficas, 
especificações técnicas, planilha de quantitativos com orçamento preliminar 
(Modelo 17), cronograma ffsico-financeiro e Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART - emitida pelo CREA-MG, atendendo ás normas técnicas e 
legais vigentes e ao licenciamento ambiental. 

No caso de prestação de serviços, os beneficiários deverão apresentar 
termo de referência com detalhamento dos serviços a serem licitados e, no 
caso de aquisição de bens, a relação e especificação técnica dos 
equipamentos, bem como as condições e garantias técnicas. 

9.4- Licenciamento ambiental 
Os projetos deverão atender a legislação vigente quanto ao licenciamento 

ambiental de acordo com o tipo e porte da obra, apresentando, por ocasião 
da aprovação, a documentação pertinente. A utilização de recursos hídricos, 
tanto superficiais q·uanto subterrânecs, requer a outorga do direito de uso das 
águas, obtida no Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM. 

O Anexo 3 apresenta os tipos de obras no âmbito do Programa que 
requerem licenciamento ambiental e instrui sobre os procedimentos para sua 
requisição na FEAM e no fGAM. 

9.5- Licitação 
Os projetos aprovados serão objeto de processo licitatório, após 

recomendação do BDMG, para seleção de empresa executora/fornecedora, 
realizada pelos beneficiários nos moldes da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e 
da Lei n° 9.444, de 1987. O beneficiário é juridicamente responsável por 
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todos os atos pertinentes ao procedimento licitatório. 

Serão fornecidos pelo BDMG, a titulo de auxilio aos municípios, modelos 
de instrumentos convocatórios, observados o objeto a ser licitado e os 
valores orçados (art. 23, inciso I, da lei Federal n° 8.666, de 1993), conforme 
tabela a seguir· 
Modalid Aquisição Obras e 

a de de bens serviços de 

engenharia 

Convite Até Até 

R$80.000,0 R$150.000, 

o ao 
[Tomad Até !Até 
a de R$650.000, R$1.500.00 

Preços ao 0,00 
-Após a conclusao do procedimento licitatório, cópia detodo o processo 

deverá ser encaminhada ao BDMG. 
9.6- Aprovação e celebração de convênio 
Serão celebrados convênios entre o BDMG e os beneficiários para repasse 

dos recursos do Programa. Cada beneficiário poderá celebrar mais de um 
convênio de acordo com os processos licitatórios efetivados, cujo valor total 
está limitado ao montante especificado para cada município. 

Para celebração dos convênios, será necessário: 
- manter validados os documentos relacionados no Anexo 2; 
-apresentar os documentos mencionados no item 9.5; 
-apresentar Plano de Trabalho (Modelo 18); 
-apresentar licenciamento ambiental, quando for o caso. 
A publicação dos convênios fica a cargo dos beneficiários, para que eles 

possam produzir seus efeitos. 
9.7- Encargos 
Os recursos apresentam-se sob a forma de colabcração financeira não 

reembolsável, não cabendo, portanto, cobrança de amortizações e juros 
sobre as parcelas liberadas. 

9.8- Prazos 
Os prazos para execução da obra e desembolso dos recursos deverão 

acompanhar o cronograma aprovado pelo BDMG e proposto no edital de 
licitação e não deverão ultrapassar 12 meses após a assinatura do convênio, 
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respeitado o prazo limite estipulado pelo BNDES para utilização dos 
recursos do Fundo. Qualquer alteração no cronograma deverá ser 
comunicada ao BDMG para aprovação. 

9. 9 - Execução 
Os beneficiários serão os responsáveis pela fiscalização e supervisão da 

implantação dos projetos quanto ao atendimento das quantidades previstas e 
especificações técnicas propostas no âmbito das normas técnicas de 
conhecimento público. 

9.10- Medição 
Os beneficiários deverão encaminhar ao BDMG, para análise e 

acompanhamento do Banco, as medições das obras, serviços ou aquisições 
realizadas, juntamente com a solicitação para liberação da parcela de 
recursos correspondente aos quantitativos executados, atestados pelos 
beneficiários através de declaração do engenheiro supervisor do projeto. 

As medições serão feitas em tabela padronizada com base na planilha de 
quantitativos da proposta vencedora do processo licitatório, anexando-se 
relatório de obra, relatório fotográfico e declaração do engenheiro supervisor 
responsável. A periodicidade das solicitações pode ser mensal ou assim que 
a obra atingir o valor previsto no cronograma de desembolso para a 
respectiva parcela. 

Os modelos para orientar o encaminhamento das solicitações de liberações 
e medições serão fornecidos pelo BDMG na ocasião da celebração dos 
convênios. 

9.11 - Liberação 
Os recursos serão liberados, com base nas solicitações dos beneficiários, 

no montante correspondente às obras, serviços ou aquisições 
comprovadamente executados, após aprovação do BDMG. Os beneficiários 
deverão prestar contas dos recursos anteriormente liberados e da parcela 
referente à contrapartida de recursos próprios, caso existente, além de 
manter validada a Certidão Negativa de Débito no INSS. Para a primeira 
liberação, os beneficiários deverão, também, comprovar publicação do 
extrato do convênio no diário oficial do Estado de Minas Gerais. 

A contrapartida de recursos próprios, quando existente, deverá ser aplicada 
paralela e proporcionalmente à utilização dos recursos de repasse. visando a 
conclusão total do projeto. 

A solicitação de liberação da última parcela deverá vir acompanhada de 
Termo de Recebimento da Obra ou Serviço assinado pelo Prefeito ou 
responsável pela entidade beneficiária e pelo supervisor da obra. 

Os recursos serão repassados aos beneficiários dois dias após sua 
disponibilidade no BDMG, através de depósito em conta corrente específica 
do beneficiário vinculada ao Programa, aberta em agência bancária da CEF, 
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Banco do Brasil, Banco ltaú ou BRADESCO e informada ao BDMG por 
ocasião da celebração do convênio. 

9.12- Prestação de contas 
Os beneficiários deverão apresentar prestação de contas dos recursos 

liberados até 5 dias úteis após a efetiva liberação, apresentando, de acordo 
com a Instrução Normativa N' 6199, do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, oficio encaminhando a documentação, comprovante da 
contabilização dos recursos, balancete financeiro, nota fiscal original quitada, 
cópia da nota de empenho quitada, cópia de comprovante bancário de 
pagamento á empresa executora/fornecedora, extrato de movimentação da 
conta bancária vinculada ao convênio e demonstrativo de rendimentos de 
aplicação financeira, acrescentando, no caso de aquisição de equipamentos 
ou veicules, foto, número do património, cópia da identificação do chassi e 
documento de emplacamento, no que couber. A prestação de contas dos 
recursos liberados é condição prévia para efetivação de novas liberações." 

Anexo IV 
Cronologia dos Procedimentos Relativos á Liberação dos Recursos do 

• - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
11.9.2001. 

Fonte: Correspondência da Presidência do BDMG A.PRE-25-2001-E, de 28 
de agosto de 2001. 

Observação: O programa se encontra em fase de enquadramento dos 
municípios beneficiados, dentro do prazo esperado para essa atividade. 
Somente apresentaram a documentação necessária, até 271812001, os 
Municípios de Belo Horizonte, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Divino 
das Laranjeiras, Durandé, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Galiléia, 
Manhumirim, Mutum, Oratórios, Pingo-<I'Agua, Riacho dos Machados, 
Sabará, Sabinópolis, Santa Luzia, Santa Margarida, São Geraldo do Baixio, 
Sobrália, Tarumirim e Tumiritinga. 

- Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 
Interno. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e 

outros, em que solicitam a constituição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar as Condições de Trabalho 
dos Profissionais que Atuam na Indústria Extrativa de Minas Gerais. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXV do art. 
232 do Regimento Interno. 

Tendo em vista a importãncia da matéria constante na pauta, a Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados, para a 
verificação de quórum. 
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O Sr. Secretário(Deputado Dimas Rodrigues)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 20 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 11/9/2001, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada 
nesta edição.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 71 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton 
Vilela e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton 
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto, relator do Projeto 
de Lei Complementar n° 14/99, no 1° turno, solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, pedido que é deferido pela Presidência. Na ausência do 
Deputado Pedro Pinduca, relator do Projeto de Lei n° 979/2000, no 1° turno, 
o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Aílton Vilela, que emite seu 
parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. São postos em votação e aprovados, em turno único, os 
Requerimentos n°s 2.464/2001, do Deputado Arlen Santiago; 2.474 e 
2.475/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.480/2001, do Deputado 
Durval Ângelo. O Presidente passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela, 
que submete a votação os Requerimentos n°s 2.478 e 2.479/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues, que são aprovados. Reassumindo a direção dos 
trabalhos, o Deputado Dimas Rodrigues passa à 38 Fase da Ordem do Dia 
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Em seguida, o 
Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela e 
apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta da 
Comissão com a Comissão de Saúde, na cidade de Almenara, a fim de se 
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discutir a proposta de regionalização da saúde no Estado de Minas 
Gerais, dando ênfase à proposta do vale do Jequitinhonha. Posto em 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Aílton Vilela retoma a 
Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues. Registra-se a presença do Sr. 
Josê Clésio Viana, Prefeito Municipal de Francisco Badaró. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
detenmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Pinduca Ferreira - Bilac Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.65012001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei sob análise visa 
declarar de utilidade pública a Associação Popular Passaquatrense de 
Radiodifusão para Desenvolvimento Artisticc e Cultural, com sede no 
Município de Passa-Quatro. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão Constituição e Justiça, que 
não enccntrou óbice à tramitação da matéria, cabe agora a esta Comissão, 
em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação referida é sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolve 

ações sociais com vistas a melhorar as ccndições de vida do cidadão. Por 
meio de serviços direcionados à cultura e ao lazer de seus associados, 
desempenha importante papel no convívio social entre os mesmos. Além 
disso, por meio de sua rádio ccmunitária, propicia a ampla expressão dos 
valores individuais e coletivos da região onde está situada. 

Por tais fatos , conceder-lhe titulo declaratório de utilidade pública é ato de 
reconhecimento pelo importante trabalho que realiza. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.650101, 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2001. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.02912000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.02912000, de autoria do Deputado Paulo Piau, que 
declara de utilidade pública a União dos Trabalhadores Rurais de lturama -
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único, na fonna original. 
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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" 1.029/2000 
Declara de utilidade pública a União dos Trabalhadores Rurais de lturama -

UTRARI -, com sede no Município de lturama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União dos Trabalhadores 

Rurais de lturama- UTRARI -, com sede no Município de lturama. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Eduardo Brandão, relator- João Paulo. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 6/9/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

Darnley José Campedelli, ocorrido em 28/8/2001, em Campinas, SP. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

182 

ATA DA 69" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 
PREVIDIÔNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia vinte e oito de agosto de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, 
Bené Guedes e João Leite, membros da supracitada comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e ouvir os Srs. 
Dárcio Guimarães Andrade, Juiz Federal do Trabalho; José Diamantino Neto, 
Delegado Substituto e Chefe da Sessão de Relações do-· Trabalho, 
representando o Sr. Wellington Gaia; Fernando Marinho, representante da 
CUT, e Flávio Almeida, professor, que irão discutir a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT - e a sua atualidade, os quais são convidados a tomar 
assento á Mesa. A seguir, o Presidente procede á leitura de correspondência 
do Sr. Tarcisio Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da FUNED, publicada 
no "Diário do Legislativo" do dia 25/8/2001. Ato continuo, designa o Deputado 
João Leite para relatar o Projeto de Lei n° 1.449/2001 e o Deputado Bené 
Guedes para relatar o Projeto de Lei n° 1.560/2001. Passa-se à 1" Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
João Leite emite parecer, em 2° turno, sobre o Projeto de Lei n° 588/99, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° 
tumo. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Ainda com a 
palavra, o Deputado João Leite emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 
1.258/2000, em 1° tumo, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na 
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação das proposições sujeitas á deliberação 
conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em 
turno único, os Projetos de Lei n°s 1.571, 1.572 e 1.602/2001 (relator: 
Deputado João Leite); 1.576/2001 (relator: Deputado Luiz Menezes); e 1.582 
e 1.606/2001, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Bené Guedes), os 
quais são aprovados. Após, submete a votação o Requerimento n• 
2.467/2001, que é aprovado. Prosseguindo, submete a discussão e votação 
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os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n's 1.446, 1.475, 
1.525, 1.530, 1.536, 1.551 e 1.537/2001, que são aprovados. O Presidente, 
autor do requerimento que suscitou esta reunião, tece as suas considerações 
iniciais e, em seguida, passa a palavra aos expositores. Passa-se à fase de 
debates, conforme consta nas notas taquigràficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e demais participantes, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Benê Guedes- Luiz Menezes- João Leite. 

ATA DA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Josê Milton, Fábio 
Avelar, Antônio Andrade, Maria Josê Haueisen e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Sebastião 
Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à discussão e à votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na condição 
de relator, o Presidente procede à leitura do Parecer para o 2' Turno do 
Projeto de Lei n' 498/99. Na fase de discussão, o Deputado Antônio Andrade 
solicita vista da proposição, pedido que ê deferido pelo Presidente. Na 
seqüência, o Deputado Fábio Avelar faz a leitura do seu parecer sobre o 
Projeto de Lei n' 1.48212001, em 1' turno, o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n' 1. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Deputado Antônio Andrade procede à leitura do parecer 
sobre o Projeto de Lei n' 1.488/2001, em 1' turno, o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n' 1 com a Emenda n' 1. 
Durante a discussão, o Deputado Fábio A velar solicita vista da matéria, que é 
concedida pelo Presidente. O Deputado Fábio Avelar faz a leitura do seu 
parecer sobre o Projeto de Lei n' 1.566/2001, em 1' turno, o qual conclui pela 
aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação o Parecer 
de Redação Final do Projeto de Lei n' 1.331/2000, que é aprovado. Na 3• 
Parte da Ordem do Dia, são votados e aprovados requerimentos da 
Deputada Maria 0\ívia solicitando reunião conjunta com a Comissão de 
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Turismo, Indústria e Comércio para ouvir a Cooperativa de Trabalho dos 
Profissionais em Turismo - COOPERATUR -, por ocasião do 1° Encontro 
Mineiro Integrado de Turismo; do Deputado Miguel Martini solicitando a 
realização de audiência pública para se discutir, com a presença de 
convidados, o licenciamento para exploração de uma lavra de minério de 
ferro, pela Brumafer, no Município de Caeté; do Deputado Paulo Piau 
solicitando a convocação do Diretor-Geral do IEF, José Luciano Pereira, para 
prestar esclarecimentos sobre a acusação levantada por ele sobre a 
existência de irregularidades no processo de criação dos Parques Estaduais 
"Serra das Araras" e "Veredas do Acari"; do Deputado Fábio Avelar 
solicitando a realização de audiência pública no Município de São Lourenço, 
para se discutir, com a presença de convidados, o modelo de organização a 
ser adotado para a realização do 11 Workshop das Águas Minerais, em março 
de 2002. 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 setembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar - Miguel 

Martini - AntOnio Andrade. 
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS À PROPOSIÇÃO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 67 E ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 14.818, 14.838 

E 14.840 
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Pastor 
George, Ambrósio Pinto e Maria José Haueisen, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Durval Ângelo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado João Leite , informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à Primeira Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas á apreciação do Plenário. Em poder da Mesa, estão os 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, para que se aprecie em 
primeiro lugar o Veto Parcial á Proposição de Lei Complementar n• 67, e do 
Deputado Ambrósio Pinto, solicitando a análise do Veto Parcial á Proposição 
de Lei n• 14.838 em segundo lugar. Colocados em votação, são os 
requerimentos aprovados. A seguir, após discussão e votação, são 
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aprovados, cada um por sua vez, o parecer para o turno único do Veto 
Parcial à Proposição de Lei Complementar n• 67, em que se conclui pela 
manutenção do veto ao art. 127 e pela rejeição dos vetos ao inciso XIV do 
art. 67, ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 147 (relator: Deputado Durval Ângelo, 
em virtude de redistribuição), e o parecer para o turno único do Veto Total à 
Proposição de Lei n• 14.838, em que se conclui pela manutenção do veto ao 
§ 4• do art. s• da Lei n• 10.366, de 28/12/90, constante no art. 2• (relator: 
Deputado Durval Ângelo, em virtude de redistribuição). Após a conclusão da 
votação desse veto, o Deputado Durval Ângelo se retira da reunião, instante 
em que a Deputada Maria José Haueisen assume a condição de efetiva da 
Comissão. A seguir, o Presidente, Deputado João Leite, redistribui o Veto 
Total à Proposição de Lei n• 14.818 ao Deputado Ambrósio Pinto, que solicita 
prazo regimental para a emissão de seu parecer. Ato continuo, a Deputada 
Maria José Haueisen emite o seu parecer sobre o Veto Total à Proposição de 
Lei n• 14.840, em que conclui pela rejeição do veto ao art. 15. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme 
edital a ser publicado, e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2001. 
João Leite, Presidente - Pastor George - Ambrósio Pinto - Maria José 

Haueisen - Durval Ângelo. 
ATA DA 822 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
As nove horas e !tinta minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes também os Deputados Adelmo Carneiro Leão e João Leite. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e procede à leitura da seguinte correspondência: 
carta dos Srs. Pedro Costa de Almeida e Francisco Antõnio de Moura em que 
solicitam providências da Comissão; oficios do Secretário da Segurança 
Pública, do Comandante-Geral da PMMG, do Presidente da CEMIG, da 
Diretora do Hospital João XXIII e do Deputado Federal Bonifácio de Andrada, 
em que respondem a pedidos de informação e de providências da Comissão; 
oficios do Secretário da Segurança Pública e do Presidente do Tribunal de 
Contas em que encaminham respostas a pedidos de informação da 
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Comissão sobre inquérito policial que tramitou em Viçosa e sobre 
convênios e contratos assinados pelo DER-MG, respectivamente; oficio do 
Secretário da Segurança Pública em que presta esclarecimentos sobre a 
assistência médica prestada ao detento Antônio Marcos Santana; denúncia 
anônima sobre fraude em concurso público da HEMOMINAS de Uberaba; 
convite do Centro de Estudos Jurídicos do Ministério Público do Trabalho 
para a palestra sobre Trabalho Infanto-Juvenil, no dia 6/9/2001; denúncia de 
José Jacinto Neto. A seguir, na fase de apreciação de matéria que dispensa 
a apreciação do Plenário, o Presidente submete a discussão e votação o 
Projeto de Lei n° 1.604/2001, em turno único. É aprovada a proposição. Ato 
continuo, são aprovados os requerimentos do Deputado Edson Rezende em 
que solicita audiência pública para discutir a aplicação da Lei n° 13.187, com 
os convidados que menciona; do Deputado João Leite em que solicita seja 
exibida fita de vídeo na reunião, acerca de matéria relacionada com o 
assassinato da esposa do jornalista José Cleves da Silva. São designados os 
seguintes relatores: Projeto de Lei n° 979/2000, no 1° turno (relator: 
Deputado Luiz Tadeu Leite); Projeto de Lei n° 1.273/2001, no 2° turno 
(relator: Deputado Durval Ângelo); Projeto de Lei n° 1.613/2001, no 1 o turno 
(relatora: Deputada Elbe Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Durval Ângelo - Doutor Viana. 

ATA DA 68" REUNIÂO ORDINÁRIA DA COMISSÂO DE ADMINISTRAÇÂO 
POBLICA 

Ás quatorze horas e doze minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Hely Tarqüinio, Sebastião Navarro Vieira, 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 Sebastião 
Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. A seguir, esclarece que se encontra em poder da mesa e à 
disposição dos Deputados a correspondência do Sr. Edmundo Antonio 
Matarazzo, Superintendente de Universalização da ANATEL, publicada no 
"Diário do Legislativo" do dia 23/8/2001. A Presidência comunica que em 
10/8/2001 foram os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Hely Tarqüinio e 
Cristiano Canêdo designados relatores, respectivamente, do Projeto de Lei 
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Complementar n° 26/00 e dos Projetos de Lei n°s 77 4/99 e 1.197/2000, 
todos no 2° turno; 23/8/2001, a Presidência avocou a si a relataria do Projeto 
de Lei n° 828/2000, no 1 o tu mo; e em 29/8/2001 foram os Deputados 
Sargento Rodrigues e Cabo Morais designados, respectivamente, relator e 
relator parcial do Projeto de Lei n° 1.439/2001, no 1° turno. Passa-se à 1• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta 
requerimento em que solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 
1.159/2000, no 2° turno. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Em seguida, usa da palavra o Deputado Hely Tarqüínio, que emite parecer 
para o 2° turno sobre o Projeto de Lei n° 774/99, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira emite parecer para o 2° tu mo sobre o Projeto de Lei 
n° 1.219/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matérja na forma 
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Na condição de relator, o Deputado Eduardo Brandão emite 
parecer para o 1° turno sobre as Emendas n°s 8 e 9, apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei n° 819/2000, mediante o qual conclui pela 
aprovação da Emenda n° 8 com as Subemendas n°s 1 e 2 e pela rejeição da 
Emenda n° 9. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo 
após, o Deputado Sargento Rodrigues faz declaração de voto. Ato contínuo, 
o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, na condição de relator, emite 
parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 1.422/2001, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 5 a 7, da 
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4, 
da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Na fase de discussão 
do parecer, é apresentada proposta de emenda do Deputado José Henrique. 
Colocado em votação, é o parecer do relator aprovado, sendo rejeitada a 
proposta de emenda. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
emite parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 1.501/2001, mediante 
o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Hely 
Tarquinio emite parecer para o 1 o turno sobre o Projeto de Lei n° 1.550/2001, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 
2, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira solicita seja reiterado pedido formulado 
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em 6/6/2001 pela Comissão, o qual trata de sugestões, solicitações e 
providências quanto à realização de concurso público para a contratação de 
servidores para a área da educação, o qual tem por objetivo preencher as 
vagas existentes no quadro de magistério e no quadro permanente. Em 
seguida, o Presidente submete a votação requerimento do Deputado Mauro 
Lobo em que solicita realização de audiência pública com a presença dos 
Secretários de Recursos Humanos e Administração e do Planejamento e 
Coordenação Geral para prosseguimento da discussão sobre a situação atual 
da carreira do administrador público, o qual é aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais solicitando que envie relação nominal com os valores recebidos 
pelos militares a título de ajuda de custo e as diárias referentes aos 
exercícios de 1997 e 1998. Submetido a 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, 5 de setembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues - Ambrósio Pinto -

Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 69" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e cinco minutos do dia cinco de setembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Bilac Pinto, Sargento Rodrigues, Ambrósio Pinto (substituindo este ao 
Deputado Cristiano Canêdo, por indicação da Liderança do PTB) e Dalmo 
Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da 
Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A 
seguir, o Presidente informa o recebimento de ofício do Sr. Francisco Xavier 
Medeiros Vieira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, publicado no "Diário do Legislativo" de 30/8/2001. Ato contínuo, a 
Presidência esclarece que, em 31/8/2001, avocou a si a relataria do Projeto 
de Lei n° 1.683/2001 no 1° turno e que foram os Deputados Cabo Morais e 
Cristiano Canêdo designados relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei 
n°s 806/2000 e 1.421/2001, estes no 2° tumo. Logo após, o Presidente 
distribui o Projeto de Lei n° 1.488/2001, no 1° tumo, ao Deputado Sargento 



z 
õ 

o 

189 
Rodrigues. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n• 
1.197/00, no 2• turno, ao Deputado Sargento Rodrigues, que usa da palavra 
para emitir seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
na forma do vencido em 1 • tu mo, com a Emenda n• 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2' Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a votação, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n•s 2.494, 2.495 e 2.506/2001, todos em turno 
único, os quais são aprovados. A seguir, é colocado em votação e aprovado 
o Requerimento n• 2.509/2001 com a Emenda n• 1, do Deputado Dalmo 
Ribeiro. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Sargento 
Rodrigues, apresenta requerimento em que solicita se peça à Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais o envio a esta Comissão .de cópia do 
contrato social e suas alterações da empresa Comércio e Indústria de 
Tecidos e Roupas Ltda. - CITEROL. 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, 6 de setembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Agostinho 

Silveira- Dilzon Melo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.672/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei sob análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres Pioneiras da 
Grande BH em prol da Vida - ASSPEGA Pioneira, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme. dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A ASSEPEGA Pioneira tem por objetivo trabalhar em favor das famílias e 

mulheres da Grande BH, conscientizando-as de seus direitos e incentivando-
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as ao exercício da cidadania. Promove a integração entre as mulheres e 
incentiva a sua participação em entidades que defendam seus direitos. Além 
disso, busca acordos objetivando a implementação de políticas públicas 
voltadas para os interesses e necessidades femininas. 

Pela importância que representa o trabalho da instituição, justo e meritório 
se faz o título que se lhe pretende outorgar. 

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

1.672/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2001. 
Durval Ângelo, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 279' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/9/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n•s 1.746 a 1.755/2001- Requerimentos n•s 2.536 a 2.546/2001- Proposição 
Não Recebida: Requerimento do Deputado Marco Rêgis - Comunicações: 
Comunicação do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputadas: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús ., .. Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues- Djalma Diniz - Doutor Viana- Durval Ângelo - Eduardo Brandão-
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa-
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Rêgis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1' Parte 
1" Fase (Expediente) 

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.746/2001 

Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam 
disquetes a recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes destinação sem 
causar poluição ambiental. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As empresas produtoras de disquetes para uso em computador 

que se instalarem no Estado ficam obrigadas a criar programa de 
recolhimento, reciclagem ou destruição do produto, sem causar poluição 
ambiental. 

Art. 2° - As empresas produtoras, distribuidoras ou que comercializam o 
produto deverão colocar em seus estabelecimentos, à disposição do público, 
serviço de coleta de disquetes usados ou danificados destinados à 
destruição. 

§ 1° - Ao receber o produto, a empresa deverá expedir nota de entrada, e 
uma das vias deverá ser encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, para efeito de controle e fiscalização. 

§ 2° - O material recolhido deverá ser repassado à distribuidora ou ao 
fabricante, que deverá emitir nota de recolhimento do produto. 

Art. 3° - As empresas produtoras deverão promover campanhas, fazendo 
veicular propaganda esclarecendo os usuários sobre os riscos para o meio 
ambiente de se jogarem disquetes em locais não apropriados e os beneficios 
de se recolhê-los para posterior destruição. 

Parágrafo único - Entende-se por locais apropriados as urnas que 
armazenarão os disquetes inválidos. 

Art. 4° - O descumprimento de qualquer dos dispositivos desta lei implicará 
em multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs - por infração, podendo, na reincidência, representar dez vezes o valor 
aplicado na infração anterior. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O disquete possui, em sua composição material, poliestireno e 

poliéster, que levam anos para se decompor naturalmente, contribuindo para 
causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Aliado ao processo de 
desmatamento constante das nossas florestas e ao fato de que outros 
produtos químicos e tóxicos são lançados em nossos rios, o disquete é mais 
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um que polui. 

Temos o dever de evitar que mais esse produto prejudique a natureza. 
Colocando as empresas partícipes dos processos de fabricação e 
comercialização como responsáveis pelo recolhimento e pela destruição dos 
disquetes inválidos, estaremos contando com mais um aliado 
economicamente poderoso para a preservação do meio ambiente e alertando 
os usuários de disquetes para os prejuízos que poderão causar à qualidade 
de vida em nosso planeta. 

Este projeto tem o intuito de conscientizar as pessoas para o fato de que os 
mínimos atos praticados pelo homem, somados, poderão no futuro contribuir 
para a destruição do sistema ecológico. Qualquer contribuição, mínima que 
seja, quando feita por cada um de nós, será um grande passo para a 
melhoria da qualidade de vida no planeta. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos temnos do art. 188, ele o art. 102, 
do Regimento Interno. · 

PROJETO DE LEI N" 1.747/2001 
Declara de utilidade pública o Clube Jovens da Terceira Idade Alegria de 

Viver, com sede no Município de Rio Novo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Jovens da Terceira 

Idade Alegria de Viver, com sede no Município de Rio Novo. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Bené Guedes 
Justificação: O Clube Jovens da Terceira Idade Alegria de Viver é uma 

sociedade civil sem finalidade lucrativa, tem per objetivo promover o 
desenvolvimento social e humano de idosos, por meio de atividades sociais, 
culturais e desportivas, e incentivar a integração dos associados. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.748/2001 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Luta de Braçc, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Luta de 

Braço, 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, 5 de setembro de 2001. 
Elaine Malozinhos 
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Justificação: A Federação Mineira de Luta de Braço é uma pessoa jurídica 
sem fins lucrativos, tem por finalidade difundir e coordenar a prática da luta 
de braço. Para tanto, organiza competições regionais e viabiliza a 
participação dos atletas do Estado nas competições em nível nacional e 
internacional. Filiada à Confederação Brasileira da Luta de Braço, segue suas 
normas e integra o Sistema Brasileiro do Desporto, nos termos da Lei Pelé. 

Em todos os momentos, principalmente nestes tempos de crise, o esporte é 
a melhor forma de afastar os jovens da violência e da criminalidade. Além 
disso, a prática esportiva socializa. 

Sendo assim, justifica-se seja a entidade declarada de utilidade pública. 
Esperamos contar com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto. 

- 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. 

PROJETO DE LEI N• 1.74912001 
Declara de utilidade pública a entidade: Associação SOS Rio Verde, com 

sede no Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação SOS Rio Verde, 

com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
I vai r Nogueira 
Justificação: Trata-se de entidade civil com personalidade jurídica, sem fins 

lucrativos, e não são remunerados os membros de sua diretoria. Fundada há 
mais de dois anos, encontra-se em pleno e regular funcionamento, prestando 
relevantes serviços na área de preservação ambiental, incentivo e apoio às 
atividades que visem melhorar as condições do rio Verde. 

Atendidos os requisitos exigidos pela Lei Estadual n• 12.972, de 2717198, 
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.75012001 
Antecipa o pagamento do 13° salário da servidora pública estadual 

gestante e dá outras providências. 
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A Assembléia. Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art 1 o - A servidora pública efetiva dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, da administração direta e indireta, das autarquias e empresas de 
economia mista, terá direito de receber antecipadamente o 13' salário, ao 
completar o 7' mês de gestação. 

Art. 2' - O beneficio concedido nesta lei se estenderá ao servidor público 
efetivo dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário cuja esposa complete 
o 7' mês de gestação. 

Art. 3' - Para a percepção do beneficio, o requerente deverá apresentar 
atestado médico comprobatório do estado gravídico e de sua fase. 

Art. 4'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
João Leite 
Justificação: No período de gestação, a família tem mais gastos, é 

necessário aprontar o enxoval para o bebê, adquirir móveis, e a gestante 
precisa de roupas adequadas. Há, ainda, expressivos gastos médicos, nem 
sempre cobertos pela previdência oficial, e medicamentos; ás vezes, 
intervenção cirúrgica de emergência. 

A antecipação do 13' salário será de grande valia a esses servidores, pois 
trará tranqüilidade à família, propiciando uma gestação mais saudável. 
Ademais, a antecipação em tela não viola as leis já existentes e não onerará 
a administração; em contrapartida, reverterá em maior produtividade dos 
servidores. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.751/2001 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Vida em Família, instituindo 

o auxilio-adoção, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo fica autorizado a criar o Programa Vida em 

Família. 
Art. 2° - Para execução do Programa, fica instituído o auxilio-adoção. 
§ 1 o - Será beneficiário do auxilio-adoção todo servidor público estadual. 

civil ou militar, que acolher, a partir da regulamentação desta lei, criança ou 
adolescente egresso de entidade de atendimento a menores. 

§ 2' - Para o servidor fazer jus ao auxilio, o acolhimento previsto no 
parágrafo anterior deverá ser feito, obrigatoriamente, por intermédio do 
Juizado da Infância e da Juventude, nos termos da Lei n' 8.069, de 13 de 
julho de 1990 -Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 3° - O acolhimento de que trata este artigo terá de ser feito 
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obrigatoriamente por intermédio do Juizado da Infância e da Juventude, 
desde a guarda até a adoção, sendo igualmente obrigatório o 
acompanhamento de convivência do acolhido com a família substituta. 

Art. 3• - O auxilio-adoção será concedido mensalmente nos seguintes 
valores: 

I - três salários mínimos por acolhimento de criança de zero a cinco anos 
incompletos; 

11 - quatro salários mínimos por acolhimento de criança de cinco a doze 
anos incompletos; 

111 -cinco salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente de 
doze até dezoito anos; 

IV - cinco salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente 
portador de necessidades especiais, do vírus HIV (SIDA ou AIDS) ou de 
outras doenças de natureza grave ou maligna que requeiram cuidados 
pessoais e médicos permanentes, comprovadas por laudo médico. 

Parágrafo único - O valor do auxilio-adoção, para cada beneficiário, será 
atualizado à medida da sucessão das faixas etárias previstas neste artigo. 

Art. 4• -O servidor deverá comprovar, como condição para a percepção do 
auxilio-adoção: 

I -vinculo funcional efetivo com a administração pública estadual direta ou 
indireta; 

11 - regularidade do acolhimento, apresentando documentação da situação 
jurídica da criança ou do adolescente acolhido, expedida por Juizo da 
Infância e da Juventude no Estado de Minas Gerais. 

Art. 5• - O auxilio-adoção será concedido por apenas uma criança ou 
adolescente a cada beneficiário, salvo no caso de guarda, tutela ou adoção 
de irmãos. 

Art. s• -Consideram-se, para os fins desta lei: 
I - entidade de atendimento: pessoa jurídica, sediada no Estado, que 

execute programa de proteção destinado â criança ou adolescente em 
regime de abrigo, na forma do art. 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

11 - famflia substituta: pessoa ou casal constituído em unidade familiar pelos 
estatutos jurídicos de guarda, tutela ou adoção, assumindo direitos e deveres 
perante a criança ou adolescente, na forma da Lei n• 8.069; 

111 - portador de deficiência: criança ou adolescente incapacitado por 
anomalia de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva do desempenho 
das atividades da vida diária sem o auxilio de terceiros. 

Art. r - O auxilio-adoção será concedido provisoriamente, quando o 
beneficiário obtiver a guarda da criança ou adolescente, liminar ou 
incidentalmente, por ato de autoridade judiciária. 
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Art. s· - O auxílio-adoção, no caso de colocação em família substituta 

na modalidade de guarda, deverá ser revisto a cada dois anos para 
verificação das condições que lhe deram origem. 

Art. 9° - O auxilio-adoção será suspenso na ocorrência de maus-tratos, 
negligência, abandono, exploração ou abuso sexual praticado por membro da 
família substituta contra qualquer criança ou adolescente e no caso de 
alcoolismo ou uso de substâncias entorpecentes pelo beneficiário. 

Art. 1 O- O pagamento do auxilio será cancelado nas seguintes hipóteses: 
I - revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o 

guardião; 
11 -transferência da criança ou adolescente a terceiros ou sua reposição em 

regime de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento; 
111 -falecimento da criança ou adolescente acclhido; 
IV- falta de regular matricula do adotado em instituição educacional. 
Art. 11 - No caso de falecimento do beneficiário, o auxilio-adoção poderá 

ser pago provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse 
de fato da criança ou adolescente, desde que promova, no prazo de trinta 
dias, a regularização judicial da guarda, tutela ou adoção. 

Art. 12 - Serão concedidos sessenta dias de licença à servidora pública 
estadual que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até seis meses 
de idade. 

Art. 13 - As despesas decorrentes desta lei correrão à ccnta das dotações 
orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir os 
créditos suplementares que se fizerem necessários. 

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 
noventa dias a contar de sua publicação. 

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em ccntrário. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
João Leite 
Justificação: A proposta aqui apresentada para apreciação desta Casa é 

originária do Estado do Rio de Janeiro, onde já é lei, tendo recebido o n• 
3.499/2000. Foi apresentada, também, no Estado do Rio Grande do Sul. Seu 
objetivo é criar um auxílio financeiro ao servidor público que adotar uma 
criança ou adolescente, denominando o programa como Vida em Famflia. 

Está previsto no projeto o pagamento de ajuda de custo de dois a cincc 
salários mínimos aos servidores estaduais - civis ou militares, ativos ou 
inativos - que mantenham o jovem até que ele ccmplete 21 anos. O auxilio 
pode ser estendido até os 24 anos do adotado, desde que seja ccmprovado 
seu ingresso em curso de nível superior. O acompanhamento dos jovens 
será feito pelo Juizado da Infância e da Juventude, que também fará a 
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seleção das famílias candidatas à adoção. 

O projeto prevê uma ajuda de custo de 3 salários mínimos a funcionários 
que adotarem crianças entre 5 e 8 anos e de 4 salários mínimos, no caso de 
adoção de meninos ou meninas de 8 a 12 anos. A ajuda de custo será de 5 
salários mínimos para quem adotar jovens com idade de 12 a 18 anos ou 
crianças ou adolescentes portadores de deficiência física ou do vírus HIV. 

O objetivo do programa ê esvaziar as ruas, os abrigos e as unidades de 
acclhimento de menores existentes em Minas Gerais, dando a estas crianças 
uma oportunidade de vida digna em família. De acordo com a proposta, cada 
servidor receberá ajuda apenas para uma criança, a não ser no caso de 
adoção de irmãos. A contribuição financeira será suspensa se o Juizado 
constatar casos de maus-tratos, se os pais adotivos transferirem a criança 
para a casa de outra família ou para um abrigo e, ainda, caso a criança não 
esteja regularmente matriculada. 

Propomos, ainda, implantação, pelo Estado, da licença-maternidade para a 
servidora que adotar criança de até 6 meses de idade. É sabido que, ao 
adotar uma criança com menos de 6 meses de idade, a mãe adotiva está 
assumindo uma responsabilidade peculiar e intensiva, na qual é chamada, a 
todas as horas, a dar atenção e a cuidar da criança adotada. A chamada 
"maternidade social" deve ser fruto de nossa atenção, reivindicando cuidados 
especiais do legislador para com essa pessoa que se dispõe, em um ato de 
amor, a auxiliar o Estado no cuidar das crianças adotandas. 

Cumpre ressaltar que a Câmara dos Deputados aprovou, em maio deste 
ano, projeto que ccncede ás trabalhadoras da iniciativa privada que 
pretendam adotar uma criança o direito à licença-maternidade, alterando-se o 
art. 392 da CLT. A mãe adotiva, assim como a mãe biológica, tem 
necessidades de adaptação na relação com a criança, razão principal da 
inserção do art. 12 no projeto apresentado. 

Com a aprovação deste, o desejo de muitas famílias que pretendem adotar 
crianças será realizado, pois só não o fazem por falta de recursos financeiros. 
A criança terá uma família de verdade e viverá mais dignamente, longe das 
ruas. 

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

PROJETO DE LEI N" 1. 752/2001 
Dispõe sobre colocação pelo Sistema Nacional de Empregos - SINE - de 

anúncio de vagas para trabalho no "hall" de entrada de repartições públicas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Poder Executivo Estadual, atravês da Secretaria de Estado 

do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, autorizado 
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a firmar convênio com o Sistema Nacional de Emprego - SlNE -. 
objetivando afixação, no "hall" de entrada de delegacias de polícia, hospitais, 
prontos-socorros, postos de saúde, escolas estaduais de 1° e 2° graus, 
faculdades e outros próprios do Governo Estadual, de relações de vagas, 
com o objetivo de atender o desempregado que necessitar de colocação no 
mercado de trabalho no Estado de Minas Gerais e informações úteis 
atinentes a esse Sistema. 

Art. 2° - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente ficará responsável pelo encaminhamento das 
relações de profissionais requisitados a serem afixadas nas repartições 
públicas estaduais. 

Art. 3° - As relações deverão ser padronizadas e permanecerão afixadas 
por um período de no máximo trinta dias, podendo ser renovadas à medida 
que as vagas forem preenchidas. 

Art. 4°- O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de noventa 
dias, os objetivos desta lei. 

Art. 5° - As despesas com a execução desta lei correrão à conta de 
dotações financeiras próprias. ' consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas. se necessário, devendo as previsões futuras destinar 
recursos específicos para o seu fiel cumprimento. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
João Leite 
Justificação : O Sistema Nacional de Empregos - SINE - tem. hoje, um 

papel fundamental na sociedade, sendo constantemente procurado por 
cidadãos desempregados e outros interessados nos serviços prestados pela 
instituição à população. Ocorre, porém, uma enorme contradição no tocante 
ao alcance de suas finalidades. A listagem de serviços e empregos ofertados 
pelo SINE é veiculada, hoje, através da Internet. de programas de rádio, 
jornais e outras formas. Entretanto, o maior interessado nos serviços 
prestados pelo SINE, que é o desempregado, não tem acesso a tais 
informações. 

O órgão tem de estar perto do desempregado e de todo aquele que queira 
fazer uso dos seus serviços. Sendo assim, propomos que o SINE e o 
Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho. da Assistência Social, 
da Criança e do Adolescente, firmem convênio, objetivando afixação no "hall" 
de entrada de delegacias policiais, hospitais. prontos-socorros, postos de 
saúde, escolas estaduais de 1 • e 2• graus. faculdades e outros prédios 
públicos estaduais, da relação de vagas disponíveis para o mercado de 
trabalho, bem como dos demais serviços prestados. 

Esta medida beneficiará trabalhadores desempregados que se encontrem 
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A colocação de avisos em prédios públicos dos bairros periféricos, 
certamente, irá facilitar a vida daqueles que buscam uma vaga no mercado 
de trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
do projeto. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.753/2001 
Declara de utilidade pública a Associação das Congadas de ltabira, com 

sede no Município de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Fica declarada de utilidade pública a Associação das Congadas de 

ltabira. 
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Associação das Congadas de ltabira é uma entidade sem 

fins lucrativos que tem como objetivo preservar as tradições folclóricas, 
desenvolvendo e valorizando a cultura popular brasileira, bem como 
defender, amparar e promover o aperfeiçoamento moral, cultural, intelectual e 
material dos congadeiros, grupos folclóricos e grupos de teatro. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.754/2001 
Declara de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus, com sede no 

Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica declarada de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus, 

com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2001. 
Mauro Lobo 
Justificação: A Creche Meninos de Jesus é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, com personalidade jurídica própria e duração por tempo 
indeterminado. Seu objetivo é desenvolver trabalhos na área de assistência 
social à família. 
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Evidencia-se seu caráter de utilidade pública, demonstrado pela 

documentação anexada ao processo. Por isso e tendo em vista o trabalho 
que desenvolve, espera-se a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.755/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar á Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- do Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - do Município de Sete Lagoas o imóvel 
constituído por um terreno e respectivas benfeitorias com área de 20.000,00 
m' (vinte mil metros quadrados}, situado nesse município, na Av. José 
Sérvulo Soalheiro, n• 225, no Bairro Esperança, estando com as seguintes 
medidas e confrontações: frente 200m com a Av. José Sérvulo--Soalheiro; 
lado direito 1OOm com Fabrício Dênis da Rocha Cota; lado esquerdo 1OOm 
com os lotes 1 a 7 da quadra 2 "A", e os fundos 200m com os lotes 1 a 13 da 
quadra 1 "A", cadastrado pelo distrito 1, zona 25, setor 4, quadra 46, lote 678, 
unidade 1, no Município de Sete Lagoas, e registrada sob o n• 33.600, do 
livro 3-AZ., às fls. 68/69 do Cartório de Registro de Imóveis de Sete Lagoas, 
acrescido de benfeitorias representadas por 11 blocos de 2.498 m' de área 
construída. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE - do 
Município de Sete Lagoas. 

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

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: O projeto em tela tem por escopo corrigir situação de 

iniqüidade em que a APAE de Sete Lagoas se encontra, em primeiro lugar 
por ser uma entidade filantrópica que, há mais de 30 anos, vem atuando como 
instituição de atendimento e defesa de direitos das pessoas portadoras de 
deficiência na região e, durante esse tempo, por meio de contrato de 
comodato, utiliza o prédio situado na Avenida José Sérvulo Soalheiro, n• 225 
em Sete Lagoas. 

O prédio, pertencente ao Estado de Minas Gerais, foi construído em terreno 
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doado, conforme escritura de doação, registrado no Cartório do 3° Ofício 
de Sete Lagoas, pelo Sr. Abraão José Pedro e sua esposa, D. Carmem Nacif 
Pedro, com a condição de que nele fosse construída uma escola para 
crianças excepcionais. Assim, a APAE vem exercendo suas atividades nesse 
local, conservando e melhorando as instalações existentes e edificando 
novas instalações, como refeitório, salas para educação infantil, fisioterapia, 
educação profissional e auditório. 

Há necessidade de se corrigir a situação existente, pois é de direito, que a 
APAE, que vem prestando serviços beneficentes e relevantes à comunidade 
Sete-lagoana, seja proprietária do terreno com as suas construções, uma vez 
que não possui prédio próprio e vem tendo dificuldades quanto ao 
recebimento de verbas de subvenção social para a realização de obras na 
entidade, sabendo-se que é condição "sine qua non" que o imóvel seja da 
entidade para celebração de convênios com essa finalidade. 

Conhecendo a grandeza do trabalho filantrópico realizado pelas APAEs do 
nosso Estado, esperamos a sensibilidade dos nobres pares para aaprovação 
da proposta apresentada. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.536/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Mato Verde 
pelos 78 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 2.537/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Bom Sucesso 
pelos 128 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 2.538/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Manga pelos 
78 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 2.539/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Francisco Sá 
pelos 77 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 2.540/2001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Lambari pelo 
transcurso do centenário de sua emancipação político-administrativa. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.541/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja fonmulado 
apelo à Secretária de Justiça com vistas à construção de um centro de 
recuperação de menores no Município de Janaúba. (-À Comissão de Direitos 
Humanos.) 
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N° 2.542/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de 
Campos Gerais pelo transcurso do 1 ao• aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. 

N• 2.543/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de 
Machado pelo transcurso do 120° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- Distribuídos á Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.544/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sargento da Reserva 
Henrique Rodrigues de Oliveira pela passagem de seu 100° aniversário. (-A 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.545/2001, da Comissão Especial do Ensino Superior, solicitando se 
consigne nos anais da Casa manifestação de repúdio ao Ministro da 
Educação pelo questionamento judicial acerca da legalidade da criação da 
UEMG e da UNIMONTES. (-A Comissão de Educação.) 

N° 2.546/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Junta Comercial do Estado com vistas a 
que envie a esta Casa cópia do contrato social da empresa Comércio e 
Indústria de Tecidos e Roupas Ltda.- CITE ROL.(- A Mesa da Assembléia.) 

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

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos anais da Casa 
voto de congratulações com o Sr. Henrique Rodrigues de Oliveira, ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira, pela passagem do seu 1 ao• 
aniversário. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Sargento Rodrigues.) 

Comunicações 
- É também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência, em nome do Poder Legislativo, manifesta consternação 
pelos lamentáveis fatos ocorridos nos Estados Unidos e repudia a violência 
perpetrada contra cidadãos norte-americanos e turistas. 

Diante da gravidade dos acontecimentos, a Presidência decide suspender 
as atividades legislativas de hoje. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
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Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, 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 anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, Clt!:NCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei n's 1.21412000, do 
Governador do Estado, e 1.442/2001, do Deputado Antônio Genaro. A seguir, 
designa os Deputados João Pinto Ribeiro e José Henrique para relatarem, 
respectivamente, os Projetos de Lei n's 521/99 e 1.599/2001. Esgotada a 
matéria destinada à 1" Parte da Reunião, passa-se à apreciação das 
matérias que deram enseJO à convocação extraordinária. O Deputado Antônio 
Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n.' 1.214/2000, emite parecer pela 
sua aprovação com as Emendas n's 1 a 6, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Tendo-se 
retirado por motivo de força maior, o Deputado José Henrique, relator do 
Projeto de Lei n' 1.442/2001, deixa assinado seu parecer, pela aprovação da 
proposição, o qual é lido pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- José Henrique. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA CP! DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de agosto de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu e Paulo Piau, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e 
esclarece que não há ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da 
Comissão, cuja a finalidade é eleger o Presidente e o Vice-Presidente, 
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designar o relator e programar os trabalhos da Comissão. O Presidente 
registra a presença do Sr. João Batista Lima Soares. ex-Secretário da 
Agricultura. O Presidente solicita a distribuição das cédulas de votação. 
devidamente rubricadas. e convida o Deputado Paulo Piau para atuar como 
escrutinador. Feita a apuração dos votos. são eleitos para Presidente o 
Deputado João Batista de Oliveira e para Vice-Presidente o Deputado Paulo 
Piau. ambos por unanimidade. O Deputado Márcio Kangussu declara 
empossado na Presidência o Deputado João Batista de Oliveira. a quem 
passa a direção dos trabalhos. O Presidente eleito agradece a confiança nele 
depositada e dá posse ao Vice-Presidente. Deputado Paulo Piau. Dando 
continuidade. o Presidente designa como relator da comissão o Deputado 
Luiz Fernando Faria e como relator parcial o Deputado Márcio Kangussu. De 
acordo com as sugestões propostas, fica definido que a Comissão se reunirá 
ordinariamente às terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada hoje, 
30/8/2001, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Márcio Kangussu - Luiz 

Fernando Faria- Cristiano Canêdo. 
ATA DA 19• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 
As quatorze horas e quarenta minutos do dia onze de setembro 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 Doutor Viana e Mauro Lobo. Havendo número 
regimental, o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara aberla 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 presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a debater a decisão do Governo Federal de questionar. através de 
ação direta de inconstitucionalidade, a legalidade da vinculação do ensino 
superior ao sistema estadual de educação, nos termos dos arts. 81 e 82 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, 
que criaram a UEMG e a UNIMONTES. Inicialmente, o Presidente informa 
que, em dia 30/8/2001, designou os Deputados José Henrique, António 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro para relatarem, 
respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.590, 1.644, 1.651 e 1.671/2001; e, 
em 5/9/2001, o Deputado José Henrique, para relatar o Projeto de Lei n• 
1.647/2001. A seguir, ccnvida para tomarem assento à mesa os seguintes 
convidados: Srs. Murilio Avellar Hingel, Secretário da Educação; José 
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Antônio dos Reis, Reitor da UEMG; Maria Denise Nunes de Oliveira, 
representante do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da 
UNIMONTES; Srs. Adair Ribeiro, membro do Conselho Estadual de 
Educação-Câmara de Ensino Superior; José Januzzi, representante da 
Associação das Fundaçôes de Ensino Superior, e Wanderson Paiva Rocha, 
Presidente do Diretório Acadêmico da UEMG e Diretor da UEE. O Presidente 
ccncede a palavra ao autor do requerimento que ensejou a reunião, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para suas consideraçôes iniciais, e aos 
Deputados e convidados presentes para suas explanaçôes. Segue-se amplo 
debate, conforme notas taquigráficas. Após as considerações finais e 
cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 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 setembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Sill.ra - José 

Henrique. 
ATA DA 39• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
As dezesseis horas do dia onze de setembro de dois mil e um, 

ccmparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e Durval 
Ângelo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que esta reunião se destina a ouvir o 
jornalista llson Lima sobre as supostas ameaças, por ele recebidas, nas 
dependências da Secretaria de Estado da Segurança Pública; sobre sua 
demissão do jornal "Estado de Minas" e a suposta relação desse fato cem 
seu trabalho de investigação no caso do jornalista José Cleves. A seguir, o 
Deputado Edson Rezende tece suas considerações iniciais, na qualidade de 
autor do requerimento que originou esta audiência pública, e passa a palavra 
ao Deputado Durval Ângelo e aos convidados, para sua exposição, conforme 
ccnsta 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, 12 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Marcelo Gonçalves - Doutor 

Viana- Durval Ângelo. 
ATA DA 77• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
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Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Agostinho Silveira, Dilzon Melo, Márcio Kangussu e Sávio Souza Cruz, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Agostinho Silveira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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. Passa-se á 1• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Sobre a 
mesa, requerimento do Deputado Agostinho Silveira, mediante o qual solicita 
seja retirado da pauta o Projeto de Lei n° 1.153/2001. Colocado em votação, 
é o requerimento aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado Sávio 
Souza Cruz, relator do Projeto de Lei n° 1.583/2001. O relator informa à 
Comissão que não poderá se pronunciar sobre o projeto e declina de sua 
condição de relator da matéria. O Presidente redistribui a proposição ao 
Deputado Ermano Batista, e este, da mesma forma, exime-se da relataria da 
matéria. Sendo assim, o Presidente designa relator o Deputado Eduardo 
Hermeto e deixa de apreciar o Projeto de Lei n° 1.58312001, devido à 
ausência do mencionado relator. Com a palavra, o Deputado Márcio 
Kangussu, relator do Projeto de Lei n° 1.597/2001, emite seu parecer, 
concluindo pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade da 
proposição supracitada. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, juridicidade 
e legalidade das seguintes proposições: Projetos de Lei n°s 1.61812001, com 
as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.609/2001, na 
forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.64712001 
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz). O Deputado Ermano Batista, relator do 
Projeto de Lei n° 1.63712001, solicita prazo regimental para emitir o seu 
parecer sobre a matéria, o qual é ccncedido pelo Presidente. Com a palavra 
o Deputado Sávio Souza Cruz emite seu parecer, mediante o qual conclui 
pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.624/2001. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Sávio Souza Cruz 
solicita ao Presidente sejam distribuídos avulsos de seu parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 1.62812001, mediante o qual conclui pela 
ccnstitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 
1 a 30, o que é ccncedido pelo Presidente. Nos termos do art. 185 do 
Regimento Interno, o Presidente determina o envio dos Projetos de Lei n°s 
1.597 e 1.62412001 ao Plenário, para a inclusão dos respectivos pareceres 
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em ordem do dia. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, juridicidade 
e legalidade dos Projetos de Lei n's 1.660/2001 (relator: Deputado Dilzon 
Melo) e 1.662/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 3' 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimento do Deputado Sávio 
Souza Cruz, relator do Projeto de Lei n' 1.667/2001, mediante o qual solicita 
seja baixado em diligência às Secretarias de Estado da Cultura e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para instrução e elaboração do 
parecer do mencionado projeto de lei. 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 ate e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Dilzon Melo - Márcio Kangussu - Ermano 

Batista- Agostinho Silveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.675/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio do Projeto de Lei n' 
1.675/2001, pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de Lazer 
Cultural Célia Villela Pereira, com sede no Município de Serranos. 

Publicada em 17/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n' 
12.972, de 27/7/98. Pelo exame da documenteção que instrui os autos do 
processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, 
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do projeto em 
exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n' 1.675/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.687/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n• 1.687/2001 
visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Pedras 
Grandes, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Após sua publicação no "Diário Oficial", ocorrida em 18/8/2001, vem o 
projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Le1 n• 12.972, 
de 2717198, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as condições legais foram atendidas, conforme se pode 
constatar da análise dos autos do processo, não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.687/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator- Ermano Batista 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.693/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n• 1.693/2001 
tem como objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 
Excepcional de Nova Lima, com sede no Município de Nova Lima. 

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, 
à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1" da Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter, em 
sua diretoria, pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. Examinaram-se 
todos os documentos anexos ao processo, constatando-se que a referida 
Fundação atende aos ditames legais alusivos à obtenção do título pleiteado. 

Não há razão para obstar a tramitação da matéria, entretanto faz-se 



necessário apresentar emenda ao art. 1 o da propos1çao, para retirar a 
sigla ali consignada, uma vez que ela não consta no estatuto da entidade. 

Conclusão 
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.693/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

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

Excepcional de Nova Lima, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista 

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.694/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei n° 1.694/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçõnica Coluna do Rio 
Paranaíba, com sede nesse município. 

Publicada em 23/8/2001, vem a matêria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n° 
12.972, de 2717/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à aprovação do projeto. Apresentamos-lhe emenda 
apenas para retificar o nome da entidade. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.694/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçõnica Coluna do Rio 

Paranaíba n° 2.583, com sede no Município de Rio Paranaíba.". 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista -

Agostinho Silveira. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.695/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Wanderley Ávila e tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança, 
Paz e Liberdade n° 2.763, com sede no Município de Abre Campo. 

Publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado para que 
emita seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n° 12.972, de 27/7/98, especificamente do seu art. 1°, que impõe a 
comprovação dos seguintes requisitos para que uma entidade possa ser 
declarada de utilidade pública estadual: ter personalidade jurídica; estar em 
funcionamento há mais de dois anos; não serem remunerados os cargos de 
sua direção; serem seus Diretores pessoas idôneas. 

A entidade em tela cumpriu as exigências legais para a consecução de seu 
pleito, o que nos leva a considerar a inexistência de óbice à aprovação do 
projeto de lei sob comento. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.695/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator- Enmano Batista -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.699/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo seja declarado de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, com 
sede no Municfpio de Bambu i. 

Nos tenmos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, ao qual 
compete examiná-la quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Examinada a documentação que se fez juntar ao projeto, depreende-se 

que este não apresenta vicio de natureza legal, porquanto está comprovado 
que a entidade em referência atende aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 
12.972, de 27/7/98, pelos quais podem ser declaradas de utilidade pública 
estadual as sociedades civis. 

Com efeito, o Clube Mocinhas de Ontem encontra-se em regular 
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funcionamento no Estado, há mais de dois anos, serve 
desinteressadamente à coletividade, tem personalidade jurídica, e os 
membros de sua diretoria, reconhecidamente idôneos, não são remunerados 
pelo exercício de seus cargos. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.699/2001 nos termos originalmente 
formulados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

38/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei complementar 

em epígrafe dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na organização 
judiciária do Estado e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/6/2001, a proposição foi 
distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no tocante 
aos aspectos constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos 
seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo assegurar aos jurados do Estado de Minas 

Gerais o direito ao estacionamento nos fóruns; segurança pessoal e familiar; 
reembolso de despesas com transporte e atestado para fins de abono 
trabalhista, quando convocados para aquele fim. 

A função de jurado está prevista no Código de Processo Penal - CPC -, 
Capitulo 11, sob o titulo "Do Processo dos Crimes da Competência do Júri", e 
seu exercício efetivo constituirá serviço público relevante, nos termos do art. 
437 do referido Código. 

Escolhidos entre cidadãos de notória idoneidade, os jurados são pessoas 
investidas na função de julgar no órgão coletivo, que é o Tribunal do Júri. 

Segundo o CPP, o serviçc do júri é obrigatório, não há possibilidade de 
recusa pelo alistado, a não ser pelos motivos mencionados expressamente 
no Código, sob pena de a pessoa praticar crime de desobediência, passível 
de multa cobrável executivamente, em favor do Fisco. Ademais, segundo o 
referido diploma legal, "nenhum desconto será feito nos vencimentos do 
jurado sorteado que comparecer às sessões do júri"(art. 430). Vê-se, pois, 
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que, no tocante ao atestado para fins de abono trabalhista a que se refere 
a proposição, já existe previsão legal nesse sentido. 
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Como não é uma medida de cunho processual, a proibição de descontos 
nos vencimentos dos jurados é uma das regalias que o CPP lhes confere, 
além da presunção de idoneidade moral pelo exercício da função; da prisão 
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo, e da 
preferência, em igualdade de condições, nas concorrências públicas (art. 
437). Visa, portanto, a proposição a oferecer outros benefícios aos jurados. 

Todavia, a matéria em exame não é objeto de lei complementar, devendo 
tramitar nesta Casa como projeto de lei, razão pela qual faz-se necessária a 
apresentação de um substitutivo, ao final deste parecer. 

Por meio dele, propomos estabelecer que tais benefícios sejam concedidos 
mediante solicitação do interessado. Além disso, suprimimos do texto os 
incisos 111 e IV, que ofereciam reembolso de despesas com transporte e 
atestado para fins de abono trabalhista, considerando-se que este último 
beneficio já está previsto no CPP, conforme foi mencionado. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei Complementar n• 38/2001 com o Substitutivo n• 1, 
apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N" 1 AO PROJETO DE LEI N• 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Ficam assegurados aos jurados do Estado de Minas Gerais os 

seguintes direitos: 
I - estacionamento nos fóruns; 
11 -segurança pessoal e familiar. 
Parágrafo único - Os direitos de que trata o "caput" deste artigo são 

assegurados a partir da convocação do jurado pela Justiça, e a concessão do 
direito de que trata o inciso 11 dependerá de solicitação do interessado. 

Art. 2 • - As despesas decorrentes desta lei deverão constar na dotação 
orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Dílzon Melo -

Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.392/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n• 1.392/2001 
declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a divisa 
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com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do Estado e dá 
outras providências. 

Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A proposição 
recebeu, também, parecer favorável da Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio, com a Emenda n• 1, que apresentou. 

Fundamentação 
No dia 4/10/2001, comemora-se o quinto centenário da descoberta do rio 

São Francisco, com diversas solenidades programadas para ocorrer desde 
sua nascente, na serra da Canastra, até sua foz, entre Sergipe e Alagoas. A 
proposição do Deputado Wanderley Ávila, que visa a declarar o trecho 
mineiro do rio como patrimônio paisagístico e turístico do Estado e cultural, 
se acolhida a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Turismo, é 
oportuna e permite a esta Casa associar-se ás manifestações relativas á 
efeméride. 

O São Francisco flui exclusivamente em territôrio brasileiro, banha porções 
expressivas dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe e abrange pequenas áreas de Goiás e do Distrito Federal; é 
conhecido como Rio da Unidade Nacional. Além de relacionar-se a essa 
singularidade da bacia hidrográfica, essa denominação reflete o fato de que o 
rio foi um caminho natural para a penetração dos desbravadores dos sertões 
mineiro e baiano, criando um forte vínculo cultural entre os que vieram habitar 
as suas férteis terras marginais, os barranqueiros. Por isso, cidades como 
Pirapora, Januária, Matias Cardoso e outras mostram com clareza a 
disseminação de uma arquitetura peculiar ao longo de suas margens. 

Ademais, a inclusão de unidades de conservação adjacentes ao trecho 
mineiro como parte do patrimônio que se pretende declarar dá uma forte 
conotação ambientalista ao projeto, pois qualquer programa que pretenda a 
recuperação e a preservação do rio terá que considerar tais unidades como 
prioritárias nas ações que deverão ser empreendidas. 

Há, de fato, uma expressiva diversidade de ambientes culturais e cênicos a 
serem preservados, integrados harmonicamente pelo rio ao longo de seu 
curso, os quais justificam e indicam a aprovação da matéria nesta Comissão. 

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

1.392/2001, no 1• turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Antônio Andrade, relator- Maria José Haueisen. 

PARECER PARAO 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.621/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o acesso a informações públicas por meio da Internet. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de Sn/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão, nos termos 
do art. 102, 111, "a", ele o art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria 
quanto aos aspectos de legalidade, constitucionalidade e juridicidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise, com o intuito de garantir o principio da 

publicidade e da transparência da administração pública, torna obrigatório 
que todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta 
disponibilizem na Internet, no domínio www.mg.gov.br, informações públicas 
referentes a diversos assuntos do Estado. Assim, determina, em seu art. 3°, 
que cada órgão ou entidade divulgará mensalmente dados referentes a 
contratos e convênios realizados, ás obras em execução no Estado e à 
remuneração paga aos servidores e agentes públicos. 

Primeiramente, há que se destacar que é louvável a iniciativa do projeto, 
uma vez que o seu objetivo é conferir maior transparência aos atos públicos 
por meio da Internet. Notadamente, tal objetivo se coaduna com os princípios 
traçados pela Constituição da República, fortalecendo, em especial, os 
princípios da moralidade e da publicidade, que são norteadores da ação 
administrativa, possibilitando o controle direto da administração pública. 

Não se pode deixar de mencionar que o controle direto, exercido pela 
população, muitas vezes se mostra como a mais efi= forma de controle dos 
gastos públicos. Aliás, essa é a tônica ditada pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que, ao tratar do controle e da fiscalização da gestão fiscal, dispõe 
que a transparência será assegurada mediante incentivo à participação 
popular e mediante a divulgação de dados referentes à gestão fiscal em 
meios eletrônicos. 

Dessa forma, resta demonstrado que o objetivo do projeto encontra amparo 
constitucional e que deve prosperar nesta Casa. Entretanto, o projeto incorre 
em impropriedades jurídicas, que a seguir apontaremos. 

O projeto em exame prevê, em seu art 4°, que o Estado terá um único 
endereço eletrônico ("e-mail") para acesso direto dos cidadãos e, em seu art. 
5°, proíbe expressamente a criação de novos serviços de atendimento ao 
cidadão que não tenham, pelo menos, sua versão parcial na Internet. Tais 
previsões, além de constituir ingerência administrativa, ferem, notadamente, 
o principio da razoabilidade que deve orientar a elaboração legislativa. A 
observãncia de tal princípio cuida de aferir a compatibilidade da lei com os 
fins constitucionalmente previstos ou de proceder á censura sobre a 
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adequação e a necessidade do ato legislativo'. A doutrina moderna do 
direito identifica como "típica manifestação do excesso de Poder Legislativo a 
violação ao principio da proporcionalidade que se revela mediante 
contrariedade, incongruência e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e 
fins"2

. 

Assim, não podemos deixar de questionar a razoabilidade desses 
dispositivos, que, a pretexto de garantir a publicidade dos atos do poder 
público, limitam tanto a criação de endereços eletrônicos como a criação de 
novos serviços que não estejam disponíveis na Internet. Tais previsões 
invadem a seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo na 
operacionalização de seus atos e ignoram aspectos concernentes à evolução 
tecnológica dos meios de comunicação. O projeto chega ao ponto de dizer 
qual será o endereço eletrônico do Estado de Minas Gerais, sem, no entanto, 
certificar-se de que ê possível se criar tal domínio. Qual será a finalidade 
pretendida por essas limitações? 

Como já dito anterionmente, ê de suma importância para o estado 
democrático de direito o fortalecimento do principio da publicidade, mas 
disciplinar, por mei0 de lei, a operacionalização dessa atuação ê contrariar a 
própria razão de ser do ato legislativo, que consiste em positivar esquemas 
genêricos do direito que garantam maior precisão e segurança para a vida 
juridica3

. A nonma emanada do Legislativo deve ser genérica e abstrata, a fim 
de regular de forma preventiva e hipotêtica as situações e as relações que 
surgem entre os homens que convivem em sociedade, respeitando, sempre, 
a ordem constitucional imposta. E, no caso em questão, note-se que há uma 
interferência do Legislativo em ações tipicamente administrativas da 
competência do Poder Executivo, violando a previsão constitucional da 
separação dos Poderes. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.621/2001 na forma do Substitutivo n• 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Torna obrigatória a disponibilização na Internet de informações sobre as 

atividades da administração pública. 
A Assemblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica assegurado a todo cidadão o direito a obter infonmações sobre 

as atividades da administração pública por meio da rede Internet. 
§ 1" - Para os fins do disposto no "caput" o Estado manterá endereço 

eletrônico para acesso direto dos cidadãos. 
§ 2" - Todas as consultas feitas à página eletrônica do Estado serão 

registradas, analisadas, respondidas e arquivadas. 
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Art. 2"- A administração pública direta e indireta do Estado alimentará e 

manterá atualizadas na Internet as seguintes informações: 
I - resumo dos contratos realizados por órgão ou entidade, cem os 

seguintes dados: 
a) objeto do contrato; 
b) valor do contrato; 
c) número do processo de licitação ou de dispensa e inexigibilidade; 
d) valor do empenho; 
e) data da publicação do centrato no órgão oficial dos Poderes do Estado; 
11 - resumo dos convênios com a discriminação do objeto, das partes e das 

obrigações e dos valores de responsabilidade do Estado; 
111 -valor da remuneração paga aos servidores e agentes públicos, cerne o 

cargo e o número de servidores e agentes por órgão ou entidade; 
IV - obras em execução, com o nome da empresa contratada, municípios 

envolvidos, estágio da obra, valor total e valor desembolsado; 
Parágrafo únice - Os titulares dos órgãos e entidades pYblices são 

responsáveis pelos conteúdos disponibilizados na Internet. 
Art. 3°- Os serviços de atendimento ao cidadão terão versão na Internet; 
Art. 4"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Ermano Batista. 
'MENDES, Gilmar: O Principio da Proporcionalidade na Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: Novas Leituras. Revista Diálogo Jurídico. 
Salvador, Centro de Atualização Jurídica- CAJ -. v. 1, n• 5, agosto, 2001. 

2MENDES, Gilmar: O Principio da Proporcionalidade na Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: Novas Leituras. Revista Diálogo Jurídico. 
Salvador, Centro de Atualização Jurídica- CAJ -, v. 1, n• 5, agosto, 2001. 

3SILVA, José Afonso. Princípios do Processo de Formação das Leis no 
Direito Constitucional. São Paulo, 1964. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.637/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 

institui o Programa de Resgate Histórice e Valorização das Comunidades 
Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais - Projeto Quilombos - e dá 
outras providências, tendo cerne base o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República. 

Publicada em 11/8/2001, foi a proposição distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de 
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Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do "caput" do art. 
188, c/c o art. 102, 111, " a" , do Regimento Interno, vem o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe institui o Projeto Quilombos, voltado para o 

resgate histórico e cultural das comunidades remanescentes dos quilombos, 
nome originalmente dado às antigas povoaçóes constituídas por escravos 
foragidos. 

O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República reconhece a propriedade definitiva aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras e remete ao Estado a obrigatoriedade da emissão dos títulos 
respectivos. A Lei n° 11.020, de 1993, que dispõe sobre as terras públicas e 
devolutas estaduais e dà outras providências, regulamenta essa questão, 
com expressa remissão aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos. 

A competência para le']islar sobre proteção ao património histórico, cultural, 
turístico e paisagístico, bem como sobre educação, cultura e ensino, é 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União 
estabelecer as normas gerais sobre essas matérias. 

Assim, no que concerne ao objetivo do projeto especialmente delineado no 
seu art. 1°, o legislador, quando intenta preservar o património histórico e 
cultural das antigas comunidades dos quilombos, cuida de matéria que se 
insere no âmbito das relacionadas no art. 24 da Constituição Federal, 
portanto passível de ser objeto da atividade legiferante do Estado. Nesse 
contexto, o projeto encontra respaldo jurídico-constitucionaL 

Todavia, considerando que a elaboração e a execução de programas são 
atividades eminentemente administrativas, de competência do Poder 
Executivo, em razão do que dispensam autorização ou ordem legislativa, 
buscamos reformular o art. 1°. do projeto, retirando-lhe o caráter 
programático. Assim, apresentamos a Emenda n° 1, que dá nova redação ao 
artigo sob comento, promovendo, inclusive, o aperfeiçoamento do seu texto 
no que concerne à técnica legislativa. 

Quanto ao conteúdo do art. 2° do projeto, que pretende inserir no currículo 
das escolas o estudo da história dos quilombos, destacamos o teor do inciso 
IV da Resolução n° 3, de 26/6/98, da Câmara de Educação Básica- CEB -do 
Conselho Nacional de Educação, que detenmina que a base curricular 
comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em tomo de 
paradigma que vise a estabelecer a relação entre a educação fundamental, a 
vida cidadã, que envolve os aspectos culturais, e as áreas de conhecimento, 
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entre as quais inclui-se a história. 

Essa orientação é de cumprimento obrigatório pelas escolas do sistema 
estadual de ensino, por força da diretriz exclusiva da União, representada 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.434, de 1996. 
No que tange à complementação do currículo, os incisos VI e Vil do mesmo 
art. 3° da resolução da CEB enfatizam que a autonomia dos 
estabelecimentos de ensino e do seu corpo docente deverá respeitar e 
atender os interesses peculiares das comunidades educacional e local 
envolvidas. Seguindo essa linha de pensamento, se o art. 2° do projeto 
promover o enriquecimento da proposta curricular das escolas, entendemos 
que à Comissão de mérito desta Casa caberá avaliar a oportunidade e a 
conveniência da manutenção do dispositivo sob análise. 

No que se refere ao art. 3° do projeto, todavia, constatamos um 
favorecimento específico das comunidades dos quilombos existentes no 
Estado, em detrimento de outras comunidades que poderão, igualmente ou 
mesmo em condição de maior prioridade, fazer jus ao benefício da 
participação do Programa de Geração de Renda. Nesse particular, a Lei n° 
13.687, de 2000, instituiu o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda no Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria do 
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, ao qual 
incumbe deliberar, em caráter pemnanente, sobre as políticas públicas de 
fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda, com a atribuição, 
inclusive, de propor aos órgãos públicos e entidades não governamentais 
programas, projetos e medidas efetivas que visem a minimizar os impactos 
negativos do desemprego conjuntural e estrutural no Estado. Nesse contexto, 
todas as comunidades mineiras que demonstrarem necessitar de medidas de 
combate ao desemprego poderão ser incluídas, com igualdade de 
oportunidade, no Programa de Geração de Renda. Assim, entendemos que o 
órgão competente para avaliar quais comunidades deverão ser 
prioritariamente atendidas é o referido Conselho, que se mostra habilitado 
sob o ponto de vista instrumental e legal para fazer essa triagem. 

Além disso, priorizar expressamente no texto da lei determinada 
comunidade conduz ao engessamento do texto legal, obrigando o 
administrador para sempre. Por força do princípio do paralelismo da forma, 
seria necessária a edição de nova lei para excluir da anterior o expresso 
favorecimento da referida comunidade. Tal conduta se mostra antijurídica e, 
portanto, incompatível com o parecer favorável desta Comissão. Por essa 
razão apresentamos a Emenda n° 2, que suprime o art. 3° do projeto. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a proposição sob análise é merecedora de 
regulamentação por parte do Poder Executivo, que deverá movimentar 
recursos materiais e humanos visando à sua implementação. Em razão 
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desse fato, apresentamos Emenda n° 3, que propõe a regulamentação da 
lei pelo Poder Executivo. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclui mos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do projeto de Lei n° 1.637/01 com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir redigidas. 
EMENDA N' 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - O Estado promoverá o resgate histórico e a valorização das 

comunidades remanescentes dos quilombos mediante a adoção das 
seguintes medidas: 

I -identificar e demarcar os territórios ancestrais e as terras remanescentes 
de quilombos no Estado de Minas Gerais; 

11 - promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio do 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER -; 

111 - promover o levantamento histórico e cultural dessas comunidades, 
utilizando infomnações fornecidas pela Fundação João Pinheiro, pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais, pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e outras entidadP-s; 

IV- identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de incentivo á 
cultura; 

V - apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, 
agrário e social para serem financiados pelo Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - BDMG - e por outras fontes; 

VI -abrir linhas de crédito no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais-
BDMG - para o turismo cultural e ecológico a fim de viabilizar o 
desenvolvimento dessas comunidades.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 3°. 

EMENDAN'3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

120 dias contados da data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Emnano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.653/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe torna 
obrigatória a manutenção de profissional treinado em primeiros socorros nos 
eventos realizados sob a responsabilidade do Estado. 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/8/2001, foi o projeto distribuído 

a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina que nos eventos públicos realizados 

sob a responsabilidade do Estado seja mantida a presença de profissional 
treinado em primeiros socorros, para o atendimento médico preliminar de 
pessoa do público que venha a necessitar desse cuidado. 

A necessidade dessa providência bem como o número requerido de 
profissionais para a cobertura do evento serão aferidos pelo Poder Executivo 
em função do número estimado de pessoas, do local e do tipo de evento a 
ser realizado. 

A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo á 
primeira legislar sobre normas gerais, conforme estabelece o inciso XII, "in 
fine", do art. 24 da Carta Magna. 

Atendendo ao comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal n• 8.080, 
de 1990, que representa a norma geral da União no campo da saúde e 
dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. 

O art. 4° dessa norma geral define o Sistema Único de Saúde- SUS- como 
o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
federais, estaduais' e municipais, da administração direta e indireta, e por 
fundações mantidas pelo poder público. Entre os objetivos do SUS está a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das atividades 
assistenciais e preventivas, conforme determina o inciso 111 do art. 5° da 
mesma lei. 

Também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei n• 
13.317, de 1999, encontramos respaldo para a proposição sob comento. O 
parágrafo único do art. 9° desse diploma legal, por exemplo, ressalta a 
importância da formulação e execução de políticas públicas que busquem 
priorizar o aspecto preventivo no tratamento das doenças. 

Como vemos, a presença de profissional treinado para prestar os primeiros 
socorros à pessoa do público presente quando da realização de eventos 
promovidos pelo Estado vem ao encontro dos objetivos constitucionais e 
legais aqui destacados, os quais militam em benefício da proteção e defesa 
da saúde. 

Diante dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de 
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natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta 
Casa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.653/2001. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 921/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n• 921/2000 
dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de Certificação de Qualidade 
Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas. 

Aprovada no 1• turno na forma original, a proposição retoma a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2• turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em tela propõe, essencialmente, criar o Sistema Estadual de 

Certificação de Qualidade Ambiental, com a competência para emitir o Selo 
de Qualidade Ambiental do Estado de Minas Gerais para bens, produtos 
industrializados e agrícolas, requerido voluntariamente por empresas 
interessadas em fazer uso dele, na forma de rótulo, sobre seus produtos. O 
Sistema será administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, com o apoio técnico dos seus órgãos seccionais, a saber: a 
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, o Instituto Estadual de 
Florestas - IEF - e o Instituto Estadual de Gestão das Aguas - IGAM. Por 
meio desses órgãos, a concessão do certificado de qualidade ambiental fica 
condicionada à avaliação técnica do processo produtivo do bem, que 
considera, entre outros fatores: 

- análise do ciclo de vida do produto e ausência de impactos e danos 
ambientais no processo de produção; 

- processo de produção com sistema de gestão ambiental adequado; 
- licenciamento ambiental da empresa produtora; 
- resultados de auditorias ambientais; 
- fatores sociais, econõmicos e de saúde na produção, no uso e descarte 

do produto. 
Os custos de análise para a concessão do certificado deverão ser 

ressarcidos pela empresa requerente e serão fixados em regulamento 
próprio. 

O projeto se insere dentro das iniciativas voltadas para a valorização do 
uso adequado dos recursos ambientais, preocupação ausente até alguns 
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anos atrás no meio produtivo. Por isso, não existem, ainda, no Brasil 
instrumentos que favoreçam ou estimulem a utilização de produtos 
desenvolvidos sob a ótica da proteção e do respeito ao meio ambiente. 

É preciso valorizar devidamente os bens produzidos de forma 
ecologicamente correta para se evitar a utilização de técnicas 
ambientalmente impactantes ou práticas dependentes de substâncias 
químicas nocivas á vida. Como exemplo de método que segue essa diretriz 
citamos a agricultura orgânica, que não utiliza agrotóxicos e conserva o solo. 

Nesse sentido, a iniciativa parlamentar inova ao criar a oportunidade de se 
agregar valor a tais produtos, mediante a utilização do referido Selo 
ambiental, além de pôr em evidência informações que favorecem a 
conscientização da sociedade em torno da necessidade de serem 
privilegiados os produtos oriundos de processos, industriais ou não, que não 
representem risco para a natureza e para a saúde da população. 

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

921/2000, no 2° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Antônio Andrade, relator- Maria José Haueisen. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 2.303/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Administração Pública, por intermédio do requerimento em 

tela, solicita á Presidência da Assembléia Legislativa que envie pedido de 
informação ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais sobre os processos de licitação e contratos firmados com a empresa 
CITEROL, sobre o fornecimento de fardamento e acessórios aos militares, 
bem como o envio de toda a documentação pertinente ao assunto durante os 
últimos dez anos. 

Após a sua publicação, vem a matéria â Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição em apreço, a Comissão de Administração 

Pública quer saber dos critérios adotados pela Polícia Militar de Minas Gerais 
em seus processos licitatórios e se eles estão em conformidade com os 
princípios que informam a licitação, especialmente o da igualdade e o da 
impessoalidade, que proíbem estabelecer condições que impliquem 
preferência em favor de um licitante em detrimento dos demais, tendo em 
vista que há vinte anos é a mesma empresa prestadora de serviços que 
fornece o material a que alude o requerimento. 

A administração pública, pelo fato de gerir bens coletivos , não goza da 
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liberdade de contratar tal como as empresas privadas, devendo submeter-
se a certas condições legais, com vistas a evitar a escol11a subjetiva do 
fornecedor. 

A licitação, nos dizeres do art. 3° da Lei n• 8.666, de 21/6/93, "destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada 
em estrita confonmidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos". 

Sendo assim, este parlamento, exercendo o poder fiscalizador de que é 
constitucionalmente incumbido, deve verificar em que tenmos foi efetuada a 
contratação da empresa citada e a razão pela qual ela presta há tanto tempo 
essa modalidade de serviço á Polícia Militar. 

Por tais motivos, consideramos o pedido de informação proposto 
conveniente e oportuno. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.303/2001 na fonma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
António Júlio, Presidente - Wanderley A vila, relator- Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Alvaro António. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 11/9/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. 

Marina Pinto Ferreira, ocorrido em 5/9/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-
se.} 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 280" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/9/2001 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho, Wanderley A vila e Alvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
Questão de ordem - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1. 756 a 1. 758/2001 - Requerimentos n°s 
2.547 a 2.560/2001 - Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, João 
Leite e Bené Guedes, da Comissão Especial do Ensino Superior e das 
Comissões de Transporte e do Trabalho - Proposição Não Recebida: 
Requerimento do Deputado Bilac Pinto - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Bilac Pinto, Wanderley Ávila, Sávio Souza Cruz, Marcelo 
Gonçalves (2), Elaine Matozinhos e Pastor George - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados João Paulo, Fábio A velar, Dimas Rodrigues, Paulo 
Piau, Luiz Tadeu Leite e Edson Rezende - 2" Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: 
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 64/2001 -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados João Leite e Bené Guedes; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Transporte e do Trabalho; 
aprovação - Requerimento da Comissão Especial do Ensino Superior; 
aprovação - Requerimento n° 1.963/2001; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n° 2.005/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 2.131/2001; aprovação com a Emenda n° 1- Requerimento 
n° 2.132/2001; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.139/2001; 
aprovaçijo com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.140/2001; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1- Requerimento n° 2.152/2001; aprovação com a 
Emenda n° 1- Requerimento n° 2.195/2001; aprovação com a Emenda n° 1-
Questão de ordem- Requerimento n° 2.214/2001; aprovação- Requerimento 
n° 2.273/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento do 
Deputado Amilcar Martins; deferimento; discurso da Deputada ·Eibe Brandão -
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do 
Deputado Durval Ângelo- 2" Fase: Palavras do Sr. Presidente- Questões de 
ordem - Chamada para verificão de quórum; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos- Encerramento- Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
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Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves-
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h15min, .. a lista de 

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

1' Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, z•-secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o art. 82 estabelece as 
competências do Presidente da Assembléia. O inciso XXXII inclui, entre 
essas competências, "assinar a correspondência oficial destinada ao 
Presidente da República, aos Governadores de Estado e do Distrito Federal, 
aos Ministros e aos Secretários de Estado, aos Presidentes do Congresso 
Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembléias 
Legislativas e dos Tribunais, bem como a autoridades diplomáticas e 
religiosas". 

Ontem, Sr. Presidente, às 16 horas, estávamos em uma reunião da 
Comissão de Direitos Humanos, para discutir o problema de demissão de 
jornalistas do "Estado de Minas", que envolvia a Secretaria da Segurança 
Pública. Entre os convidados, o Secretário Márcio Domingos tinha seu nome 
aprovado em requerimento feito em reunião anterior àquela. Ficamos 
surpresos com a sua ausência. E mais: o Presidente da Assembléia não 
havia mandado o convite. A explicação foi que o Presidente, agora, 
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encaminha o convite se quiser, se julgar necessário. Esse poder 
discricionário não existe no Regimento Interno. Fomos informados de que em 
outras comissões da Casa o Presidente teria tomado a mesma atitude. 

Sr. Presidente "ad hoc", seria o caso de fecharmos as comissões desta 
Casa se o Presidente entendesse que um Secretário deve ou não ser 
convidado. Ai, se, em vez de Presidente da Assembléia, desejar agir como 
Deputado Estadual do PMDB, para que as comissões irão aprovar 
requerimentos, se o Presidente não irá acatar tal convocação? 

Por meio desta questão de ordem quero saber qual é a interpretação que o 
Presidente dá ao Regimento, a fim de assinar ou não um convite ao 
Secretário. Com que fundamento jurídico o Presidente usa esse poder 
discricionário? Solicito que esta questão de ordem seja respondida a todos os 
Deputados, a todas as comissões. O que o Regimento Interno estabelece em 
seu art. 82, inciso 32, é apenas uma questão burocrática do convite, em 
consideração às autoridades. No entanto, existe uma decisão anterior, ou 
seja, a aprovação de um requerimento por uma comissão. Foi a primeira vez 
que esse fato aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, mas temos 
conhecimento de que já ocorreu em outras comissões. Queremos um 
·esclarecimento da Mesa. Queremos que o Presidente cumpra o que 
estabelece o Regimento Interno. Essa é a sua função, como determina o art. 
83: "Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as providências 
necessárias ao funcionamento normal das reuniões, especialmente: 

I -fazer observar as leis e este Regimento". 
Se todos são iguais perante a lei, se há esse princípio constitucional 

consagrado, o Deputado Antõnio Júlio não pode ter esse poder discricionário. 
Além disso, deve explicações à Comissão de Direitos Humanos e a outras 
comissões desta Casa. 

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, sua questão de ordem será respondida 
oportunamente. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.756/2001 

Revoga e altera dispositivos da Lei n• 13.803, de 27 de dezembro de 2000. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Ficam revogados o inciso I e os §§ 5° a 8° do art. 2" da Lei n• 

13.803, de 27 de dezembro de 2000. 
Art. 2°- O§ 11 do art. 1" da Lei n• 13.803, de 2000, passa a ter a seguinte 
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redação: 

"Art.1'- ............................................................................ . 
§ 11 - O critério da compensação financeira por desmembramento de 

distrito, previsto no inciso XII, extingue-se no exercício de 2005, e os resíduos 
apurados em razão da perda anual serão incorporados a outros critérios, nos 
termos previstos no Anexo I desta lei.". 

Art. 3' - O Anexo I da Lei n' 13.803, de 2000, passa a ter a seguinte 
redação: 

• - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
14.9.01. 

Art. 4'- Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2002. 
Art. 5' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Constituição Federal prevê que 25% do produto de 

arrecadação do ICMS pertencem aos municípios (art. 158, IV), sendo que a 
partilha desse percentual se dará sob dois critérios, a saber: pelo menos % 
na proporção do valor adicionado nas operações realizadas nos respectivos 
municípios- é o chamado VAF- e até Y. conforme dispuser a lei (art. 158, 
parágrafo único). 

A Lei n' 13.803, de 2000, é que atualmente disciplina a referida partilha, 
contendo, entretanto, um equivoco que a toma injusta. Trata-se de se 
considerar, para o cálculo do Y. restante, fração considerável (quase 5%) a 
titulo do valor adicionado nas operações realizadas nos respectivos 
municípios. Ora, se esse item já é considerado nos % fixos da partilha do 
ICMS, constitui excesso repetir o mesmo critério para determinar Y. restante. 

Este projeto visa acabar com essa repetição de critérios, fazendo-o de 
forma a privilegiar a adoção de políticas públicas corretas nas áreas de meio 
ambiente e patrimônio cultural, reforçando a grande inovação da Lei Robin 
Hood, que é exatamente criar o estimulo à prática de políticas públicas pelos 
administradores públicos municipais. Por outro lado, não descuida dos 
problemas relativos à concentração populacional, aumentando a participação 
dos itens "população" e "população dos 50 municípios mais populosos", que 
garantirá maior volume de recursos para as localidades que enfrentam 
diversos problemas gerados pela conurbação, tais como os ligados à 
segurança pública e ao transporte. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.757/2001 
Declara de utilidade pública o Instituto Francisca de Souza Peixoto, com 

. 
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sede no Município de Cataguases. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Francisca de Souza 

Peixoto, com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
Bené Guedes 
Justificação: O Instituto Francisca de Souza Peixoto é uma sociedade civil 

sem finalidade lucrativa que tem por objetivo promover o estimulo às 
atividades culturais e educacionais, assim como desenvolver projetos de 
ação comunitária e preservação ambiental. Além disso, cumpre os requisitos 
legais para ser declarado de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a 
aprovação da presente proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.758/2001 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais- DER-MG -a assumir as estradas que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG- autorizado a assumir o controle e a manutenção 
das seguintes estradas: 

I - a que liga Diamantina a Serro, passando pelas localidades de Vau, São 
Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras; 

11 -a que liga Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte e Gouveia. 
Parágrafo único- A autorização contida no "caput" deste artigo compreende 

todos os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da 
manutenção. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
Wanderley Ávila 
Justificação: As duas estradas municipais que se quer estadualizar 

necessitam de cuidados urgentes, mas faltam aos municípios que as utilizam 
como vias de acesso os recursos necessários para isso. Sob a 
responsabilidade do DER-MG, órgão altamente capacitado para executar 
serviços dessa natureza, ficaria garantida a manutenção dessas rodovias e a 
conseqüente segurança dos seus usuários, que delas dependem para 
escoamento de produção ou simplesmente para locomoverem-se. 
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Pela importância da encampação dessas estradas pelo Estado não 

apenas para a população das cidades de Diamantina, Serro, Conceição do 
Mato Dentro, Congonhas do Norte e Gouveia, mas para a de todas as 
localidades da região do Alto Jequitinhonha, conto com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.547/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja formulado voto 

de congratulações com a comunidade do Município de Três Corações por 
seu 117° aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

N" 2.548/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Atlético Clube Três Corações por seu aniversário, 
em 14/9, e por sua atuação como promotor do esporte e da integração social. 
(-À Comissão de Educação.) 

N° 2.549/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulada 
manifestação de apoio à Proposta de Emenda à Constituição n• 29/2001, do 
Senador Arlindo Porto e outros, que cria os Tribunais Regionais Federais da 
6" e da 7" Regiões.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.550/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira de Minas por 
seu 78° aniversário de emancipação político-administrativa. 

N" 2.551/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja fonmulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Borda da Mata por seu 
78° aniversário de emancipação político-administrativa. 

N• 2.552/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Guapé pelos 78 
anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 2.553/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de ltanhandu pelos 
78 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N" 2.554/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Extrema pelos 100 
anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 2.555/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando sejà consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Brasópolis pelos 
100 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 2.556/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Santa Rita do 
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Sapucai pelos 113 anos de sua emancipação político-administrativa. 

N° 2.557/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Passa-Quatro, pelo 113° aniversário de 
sua emancipaçao. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2. 558/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado, ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Chefe do 
DNER para que autorizem o recapeamento asfáltico da estrada MGT-154 no 
trecho ltuiutaba- Cachoeira Dourada. (-À Comissão de Transporte.) 

N" 2.559/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Presidente da CEMIG, pedindo a relação das empresas contratadas 
para a construçao da usina de I rapé. (-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.560/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
apresentada a solidariedade do povo de Minas com o povo dos Estados 
Unidos, pelos violentos ataques terroristas. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja constituída urna.Comissão 
Especial para acompanhar os trabalhos de recuperação do rio Verde Grande 
pela Agência Nacional de Águas.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 
Leite e Bené Guedes, da Comissão Especial do Ensino Superior e das 
Comissões de Transporte e do Trabalho. 

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

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado voto de congratulações 
com o Município de Lambari por seu 100° aniversário de emancipação 
político-administrativa. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Chico Rafael.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Bilac 

Pinto, Wanderley Ávila, Sávio Souza Cruz, Marcelo Gonçalves (2), Elaine 
Matozinhos e Pastor George. 

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

Deputadas, venho a esta tribuna para refletir com os colegas a respeito do 
atentado terrorista sem precedentes na história da humanidade ocorrido 
ontem, nos Estados Unidos. 

Trata-se de um crime contra a humanidade, e as populações do mundo 
inteiro, seguramente, devem e têm de se considerar atingida·s também, tanto 
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no aspecto humanitário quanto no aspecto econômico. O dia 11 de 
setembro constituiu um grande divisor de águas, e a partir dele o mundo 
jamais voltará a ser o mesmo. Poderíamos até plagiar um grande filósofo 
popular brasileiro, que gravou uma música que dizia: "Daqui para a frente, 
tudo vai ser diferente". Quer queiram, quer não, evidentemente será. 

Como Presidente da Comissão de Relações I nternacionaís desta Casa, 
com algum trânsito intemacional, e como Vice-Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor, entendi que seria oportuno vir a esta tribuna, nesta 
tarde, refletir, como já disse, com nossos pares sobre questões relativas a 
esse evento hediondo ocorrido ontem em Nova Iorque, no Pentágono, no 
Capitólio e em outros locais dos Estados Unidos. 

Mas não deixaria de fazer essa reflexão sem oferecer uma contribuição, 
ainda que mínima, à questão da aviação, que é preocupante. Cala-nos fundo, 
muito fundo, essa possibilidade de um terrorista, de um seqüestrador, de uma 
pessoa mal-intencionada acessar, de maneira muito fácil, a cabine de um 
avião, de uma aeronave em vôo, e tomar refém não só o piloto, como 
também toda a tripulação e os passageiros. 

À noite, como presumo que aconteceu também com os colegas, perdi o 
sono e fiquei a imaginar quantas vezes, em vôos de longa duração, de 10 
horas, 12 horas, desloquei-me até a cabine do piloto, depois de fazer aquela 
clássica caminhada pelo corredor do avião, para conversar com ele. Quer 
dizer, eu, que não entendo nada de aviação, cujas intenções o piloto 
desconhecia, simplesmente porque a cabine estava com a porta aberta, 
entrei e dispus-me a conversar com o piloto, em vários lugares do mundo. 

No mês de agosto, fiz uma viagem relativamente grande, da lndia para os 
Emirados Àrabes. Encaminhei-me à cabine do piloto e comecei a conversar 
com ele a respeito da viagem, do avião, dos lugares. Cabine de avião tomou-
se local de atração turística para os passageiros. Vejam bem que, mesmo 
depois de tantos seqüestros, as autoridades, no mundo inteiro, ainda não 
despertaram para a gravidade dessa situação e, ao que nos consta, 
nenhuma delas chegou a aventar uma solução para impedir seqüestros, 
mudanças de cursos de avião e outras atitudes terroristas. 

Acabei de enviar uma carta ao Presidente da EMBRAER propondo-lhe que 
desenvolva estudos para construir aeronaves com cabines blindadas. Já 
tomei vários táxis em vários lugares do mundo cujas cabines dos motoristas 
eram blindadas. Tem-se dificuldade até para conversar com os motoristas, 
porque as cabines são á prova de som também. Conversamos com o taxista 
antes de entrar, encomendando o percurso e o destino, mas, durante o 
trajeto, não podemos conversar com ele. Mas no avião pode. A pessoa se 
desloca do seu assento, caminha no corredor, entra na cabine e conversa 
com o piloto. Isso é amadorístico, anti-profissional, idiota mesmo, e já devia 
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ter deixado de existir há muito tempo. E nesta noite indormida, nesta 
madrugada, inspirei-me a formular essa sugestão para S. Exa. o Presidente 
da EMBRAER, Dr. Mauricio Botelho, no sentido de iniciar a elaboração de 
estudos para a criação de um projeto que impeça o acesso ás cabines das 
aeronaves pelos passageiros e até por outros tripulantes, como a aeromoça e 
o comissário de bordo, que, certamente, não tém o que fazer dentro da 
cabine. Desnecessário dizer que sugeri, também, que as cabines tivessem 
banheiros e que nelas fossem deixados lanches e refeições para o piloto, o 
co-piloto e mais alguém cuja presença fosse importante. Devemos refletir 
bastante sobre essa providência simples. Estando o piloto fora do avião, o 
acesso à cabine se daria por uma porta exclusiva. Parece-me uma 
providência simples de ser adotada e que, seguramente, teria evitado esse 
acontecimento de ontem, que esses aviões fossem tomados por 
seqüestradores que revivem a figura dos camicases da 2" Guerra Mundial. 

Cuidei, também, de encaminhar um oficio a S. Exa. o Ministro da Defesa, 
Dr. Geraldo Magela Quintão, no sentido de mandar instalar detectores de 
metais nos aeroportos mineiros, que ainda não contam com esse serviço. É 
mais simples entrar no salão de embarque do aeroporto da Pampulha e 
tomar um avião do que entrar na Assembléia, em que temos detectores de 
metal nas portarias, que não existem no aeroporto. Seguramente, não deve 
haver detectores de metais no interior do Estado, como em Uberlândia, Juiz 
de Fora e outras cidades, cujos aeroportos operam com aviões de portes 
razoáveis e com um número de passageiros considerável. 

Solicitei que essa providência fosse implementada porque preocupa-me 
muito - não bastassem os horrores que aconteceram ontem - o chamado 
efeito espelho ou dominó. Todos nos recordamos de que, quando menores 
atearam fogo num mendigo, em Brasília, eventos semelhantes àquele 
começaram a se repetir em todo o País. É bem possível que a publicidade 
que se fez em tomo desse evento de ontem faça com que alguém queira 
reprisá-lo nos vários quadrantes do mundo, ainda que em menores 
proporções. É bem possível que alguém esteja planejando repetir o que 
aconteceu ontem. 

Propus que, num primeiro momento, detectores de metais sejam instalados 
nos aeroportos de Minas Gerais. Somos Deputados e devemos dar respostas 
à nossa sociedade quanto aos problemas aqui vivenciados. 

Chamou-me ainda atenção a proporção do que ontem aconteceu nos 
Estados Unidos. Estivemos à noite toda pensando no que, na realidade, 
poderia ser a causa imediata dessa barbaridade perpetrada contra a 
humanidade. Seguramente, a posição do novo Presidente dos Estados 
Unidos tem muito a ver com essa situação. Depois de tomar posse, enxotou 
o Protocolo de Kioto, não quis aceitar uma proposta aprovada, de autoria do 
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Primeiro Ministro do Japão, e ainda retirou seu emissário da Conferência 
de Durban. 

O novo Presidente dos Estados Unidos assumiu com o propósito de 
recrudescer as relações internacionais no mundo e exercitar o imperialismo 
em proporção ainda maior. t: um beligerante conhecido e já governou um 
Estado onde o seu esporte predileto era mandar para a cadeira elétrica os 
condenados à morte. Fazia isso com um prazer todo especial. Assumiu a 
Presidência da República dos Estados Unidos ganhando uma eleição de 
maneira mundialmente questionada porque não teve a maioria dos votos. 

Assumiu alterando o diapasão que era empreendido pelo ex-Presidente 
Clinton. Todos nos recordamos de Madeleine Albright, que era incansável 
participante das rodadas de negociações entre as comunidades árabes e o 
povo judeu, no Oriente. Evidentemente, defendia a pele dos Estados Unidos 
e da comunidade americana. O Presidente que assumiu recentemente tem 
maneira diferente de atuar na política internacional. t: truculento, vingativo, 
sanguinário, e certamente sua postura deve ter contribuído com_percentual 
significativo para que os Estados Unidos fossem alvejados ontem de maneira 
bárbara e cruel. Esse ataque não atingiu apenas os Estados Unidos, atingiu 
também, aqui no Brasil, o nosso sentimento humanitário. Queira Deus não 
tenhamos de pagar, do ponto de vista econômico e financeiro, a reabilitação 
dos Estados Unidos. 

Finalizando, a avaliação de que daqui para a frente, tudo vai ser diferente 
não é apenas do Roberto Carlos e não é daquela data, quando gravou 
aquela música. t: de todos os analistas internacionais, de todos os governos 
e de todos segmentos que sabem que o que se cometeu foi um crime contra 
a humanidade e que esta jamais experimentou situação de tamanha 
barbaridade. A reação dos Estados Unidos é imprevisível e deverá ocorrer. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio A velar. 
O Deputado Fábio Avelar - Srs. Deputados, senhores das galerias, 

senhores te/espectadores da 1V Assembléia, em primeiro lugar gostaria de 
cumprimentar o ilustre Deputado João Paulo pelo momento de reflexão que 
traz a todos nós nesta tarde, em vista dos trágicos acontecimentos do dia 11 
de setembro, um dia que jamais será esquecido pela humanidade. Não 
poderíamos, nesta oportunidade, deixar de registrar nosso sentimento de 
perplexidade e repúdio a essas ações terroristas que, para alcançar seus 
objetivos, conseguem transformar aviões civis com pessoas inocentes em 
verdadeiros missais. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna é um sentimento de 
agradecimento aos nobres colegas que, por unanimidade dos presentes, 
aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição n° 50, do Governador do 
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Estado, que teve sua origem numa proposição que apresentamos a esta 
Casa no final do ano passado, a Proposta de Emenda a Constituição n° 46, 
um projeto de emenda à Constituição que proibia o Governo de vender a 
maioria de suas ações da COPASA, que possibilitasse, enfim, sua 
privatização. Dada a relevância da Proposta de Emenda à Constituição n° 46, 
de minha autoria, o Governo do Estado encaminhou a esta Casa a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 50, que, de certa maneira, englobaria a 
Proposta de Emenda à 
Constituição n° 46 e ampliaria seus objetivos para atender também a CEMIG. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 50, numa tarde memoràvel, foi 
aprovada pela unanimidade dos Deputados, cerca de 60 Deputados 
presentes. Ao agradecer, mais uma vez solicitamos aos nobres colegas o 
empenho para que essa proposição seja também aprovada pelos Deputados 
no seu 2° turno, provavelmente ainda esta semana. 

Como todos os meus caros colegas sabem, tive uma vida profissional 
dedicada ao saneamento, à COPASA, onde pude sentir de perto a 
importância dessas empresas para o povo mineiro. Minha chegada a esta 
Casa se deveu ao incentivo e ao esforço dos meus colegas de trabalho, que 
entenderam que deveríamos ter aqui uma voz que lutasse contra a 
privatização da COPASA. Neste momento é com uma satisfação muito 
grande que vemos esse objetivo e esse nosso compromisso de campanha 
atendido. É oom um enorme sentimento de gratidão que me dirijo a todos 
vocês para agradecer o empenho e o apoio dado. 

Finalmente, gostaria de trazer aos meus caros colegas Deputados, em 
particular aos do PPS, a notícia da minha desfiliação desse partido, ocorrida 
na manhã de ontem, quando entreguei meu pedido formal à executiva 
estadual do partido, através do nosso Presidente, Paulo llisiário. Não poderia 
deixar de registrar aqui meu sentimento de decepção com a administração do 
nosso partido em Minas Gerais. Meu ingresso no PPS se deveu a um 
momento de esperança com a candidatura Ciro Gomes. 

Confesso que me entusiasmei com a sua candidatura e não quero dizer 
que minha desfiliação a ela esteja ligada. Admiro Ciro Gomes, pessoa que 
muito tem a contribuir com este País. Tinha a impressão de que poderia 
desenvolver um trabalho conjunto com a direção do partido, tanto em nível 
municipal quanto em nível estadual, no sentido de fortalecê-lo e expandi-lo. 
Mas isso não foi possível. O motivo de minha saída do partido, que tem 
excelentes propostas, deve-se a questões regionais. Minha decepção baseia-
se principalmente no fechamento do partido, em Minas Gerais. Um partido 
que se fechou em torno de um pequeno grupo, não permitindo sua expansão 
no Estado, restringindo-se a um pequeno número de pessoas que querem 
manter seu controle. 
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Agradeço às Lideranças políticas que me acompanharam e 

incentivaram, inclusive neste momento difícil em que deixo o partido. Nossa 
decisão não é isolada, mas amadurecida e tomada em conjunto com as 
lideranças que fazem parte do nosso grupo político. Agradeço aos amigos 
com os quais convivi e aprendi a respeitar. Deixando o partido, agradeço a 
amizade, lealdade e companheirismo de sua bancada, formada pelos 
Deputados Márcio Kangussu, nosso Líder, Wanderley A vila, Marco Régis e o 
Prof. Deputado Luiz Menezes, a quem aprendi a admirar como uma grande 
liderança. 

Deixo o PPS, mas não deixo as amizades que construi. 
O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Caro colega e amigo Fábio 

A velar, numa caminhada política, às vezes temos de parar, refletir, e buscar o 
melhor caminho, aquele que atenda não só aos nossos anseios pessoais 
como aos do grupo político a que pertencemos. V. Exa. chegou à conclusão 
de que o melhor seria desfiliar-se do PPS, continuando sua brilhante carreira 
política em outra agremiação, o que respeitamos. 

Quero desejar-lhe o mesmo sucesso em sua vida pública que teve 
enquanto estava no PPS. V. Exa. é um companheiro leal, que engrandeceu a 
nossa bancada e contribuiu de forma decisiva para o engrandecimento do 
PPS em Minas Gerais. Sem dúvida, é uma grande perda. Apesar de 
lamentar, compreendemos a sua decisão. V. Exa. tem as suas razões, e as 
respeitamos. As vezes temos uma visão diferente do quadro do partido, mas 
a sua amizade e a referência de bom caráter ficarão. Que V. Exa. tenha 
sucesso e que Deus continue a iluminar o seu caminho e a protegê-lo, não só 
na sua vida política, mas também na sua vida familiar. 

O Deputado Fábio Avelar - Muito obrigado, Deputado Márcio Kangussu, 
agradeço, até emocionado, as suas palavras. Para mim elas são muito 
importantes porque, mesmo antes de ser Deputado, já acompanhava a sua 
trajetória e tinha o privilégio de fazer parte do seu círculo de amizade. Então, 
esse seu pronunciamento é motivo de incentivo, e jamais o esquecerei. Entrei 
no PPS com a cabeça erguida e, com a consciência tranqüila, o estou 
deixando. Estou saindo com o sentimento do dever cumprido, com o 
sentimento de lealdade ao partido e de lealdade a essa bancada que, com 
certeza, fez um excelente trabalho nesta Casa. Estamos buscando um novo 
caminho para levarmos para a nossa comunidade, para aquelas pessoas que 
representamos, a consciência de estar realizando um trabalho à altura de 
seus anseios. Muito obrigado. 

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

Deputadas, público das galerias, imprensa, Pirapora realizou do dia 5 ao dia 
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9 de setembro deste ano a IV Festa da Uva, promovida pela Associação 
dos Usuários do Projeto Pirapora - AUPPI -, com o apoio da Unifruta e do 
Grupo liDA, estando à frente dos trabalhos o Presidente Antônio Serrati 
Macini, congregando os produtores de uva. Naquela oportunidade foram 
colocadas à mostra, também, outras frutas produzidas no projeto irrigado de 
Pirapora, como o mamão, a banana, à tangerina e a atemóia. 

A festa da uva é um evento que jà conquistou a simpatia da comunidade, 
também se constituindo em importante atrativo turístico. 

Realizou-se também, naquela ocasião, a IV EXPOCIAPI - Exposição 
Comercial, Industrial e Agropecuária de Pirapora, promovida pela Associação 
Comercial de Pirapora, sob responsabilidade do Presidente da Associação 
Comercial, lndalécio Garcia, um dos empreendedores de maior destaque na 
cidade de Pirapora. A EXPOCIAPI, que reuniu empresários de toda a região, 
contou com o apoio do SEBRAE, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste 
do Brasil, para a organização de uma agenda de negócios. 

Os quatro dias da EXPOCIAPI movimentaram negócios da ordem de mais 
de R$1.000.000,00, recebendo um grande público de consumidores e 
autoridades, não só de Minas, mas de outros Estados, certamente também 
motivados pelo feriado prolongado de 7 de setembro. 

A cada ano, esses eventos vêm conquistando espaço como 
acontecimentos tradicionais na cidade. Muitas pessoas tiveram a 
oportunidade de conhecer e apreciar a nossa produção de frutas e também 
de saber que aquela região produz muitas riquezas e tem um povo criativo e 
trabalhador, disposto a enfrentar com determinação as dificuldades 
econômicas. 

Foi mais uma oportunidade para o projeto Pirapora dizer à comunidade 
mineira que está vivo e que os produtores continuam motivados a produzir e 
a colocar no mercado frutas da melhor qualidade. 

Outro evento que também marcou a ocasião festiva foi a realização do 1 • 
Torneio de Pesca Amadora, comandado pelas lideranças dos pescadores, 
com o apoio do Vereador Bete Fulgêncio, que tem se destacado como 
grande defensor daquela categoria de profissionais, que são o cartão-postal 
de Pirapora. 

Por isso tenho sustentado desta tribuna -e o mesmo têm feito outros pares 
desta Casa - que a agricultura é a redenção do Brasil. Temos defendido a 
necessidade de aumento das linhas de crédito, a redução dos juros 
bancários, a criação do seguro agrícola e a construção de barragens para 
perenização dos rios, como forma de incentivos à nossa agricultura. 

O produtor rural é sacrificado a todo momento, como vimos, nos últimos 
dias, a preocupação dos produtores de leite do nosso Estado, sacrificados e 
obrigados a conviver com prática do preço do leite de cima para baixo, sem 



238 
que antes sejam avaliados os custos com a produção. 

Precisamos unir esforços, para que seja adotada uma política séria para a 
nossa agricultura. Precisamos de uma política para o nosso leite, a nossa 
carne, as nossas frutas, e essa é uma responsabilidade do poder público 
instituído. 

Não há dúvida de que o nosso produtor está disposto a produzir mais e 
colocar o seu produto no mercado, mas é preciso que haja ganho real para 
esses produtores. 

Quero solidarizar-me com os produtores de queijo do Serro, que estão 
reunidos nesta Casa. Quero parabenizar os produtores do Serro, que 
produzem ali um queijo de primeira qualidade. O produtor, que não tem 
condições de enviar seu leite para os laticínios, fabrica seu queijo e, assim, 
mantém sua propriedade. Senhores produtores, cumprimento-os por essa 
belíssima reunião. 

O povo brasileiro não pode custear os planos econõmicos do Pais nem a 
vaidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Precisamos. constituir 
uma política agrícola, pois somente a agricultura e a agropecuária resolverão 
nossos problemas, levando o emprego ao campo. Muito obrigado. 

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

presentes nas galerias e telespectadores da TV Assembléia, gostaria de ter 
ocupado esta tribuna logo após o escândalo nacional originado nas 
dependências desta Assembléia Legislativa, mas "convém que deixemos 
sempre passar uma noite sobre qualquer injúria da véspera", assim 
recomenda Napoleão Bonaparte, "pois a precipitação é inimiga da lucidez". 
Já decorrem algumas noites do silêncio recomendado para transpor o 
período de turbulência vivido ultimamente nesta Casa. Entretanto, quando a 
repercussão perante a opinião pública atinge a essência do Poder 
Legislativo, envolvendo os seus membros de forma generalizada, o silêncio 
prolongado pode confundir-se com submissão, conivência ou confissão de 
culpa. Ensina a milenar sabedoria chinesa que "não é digno de saborear o 
mel aquele que se afasta da colméia com medo de ser picado". 

Não é meu intento polemizar sobre a questão salarial dos Deputados 
Estaduais de Minas Gerais, mas, cobrado pela minha consciência, não posso 
fugir ao dever de emitir algumas considerações sobre o rumoroso episódio, 
louvando alguns procedimentos, lamentando outros e sugerindo eventuais 
medidas no caso. 

Infelizmente, louvo e aplaudo a imprensa responsável e séria de Minas e 
do Brasil, no cumprimento da sua missão informativa e investigativa. Sendo 
um democrata cioso das minhas convicções, estou convicto de que "não há 
pessoas nem sociedades livres, sem a liberdade de impressão e de 
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imprensa", como sublinhou a Conferência Hemisfêrica de Chapulteoec, 
mas entendo que a responsabilidade na informação ê a outra face da 
liberdade. 

A minha geração assiste a profunda mudança cultural e comportamental da 
sociedade brasileira. Notórias figuras do Executivo, do Judiciário, do 
Legislativo e da sociedade civil são julgadas, condenadas e excluídas da vida 
pública, e a imprensa ê parte importante desse processo. Muitas vezes, ê a 
única instância de uma sociedade agredida, descrente e encurralada. O 
Brasil não tem piorado, a imprensa ê que tem melhorado. 

Mas, se louvo e aplaudo a investigação sêria, tambêm lamento e repudio a 
sindrome do denuncismo, resultante de acusações generalizadas, sem a 
devida análise dos fatos e a qualidade da denúncia. "A liberdade de 
expressão é um pré-requisito do sistema democrático, mas a 
responsabilidade ética é o outro nome da liberdade". Essa reflexão ê de 
Carlos Alberto Di Franco, Chefe do Departamento de Jornalismo e professor 
de Ética na Cásper Libero. 

Na questão salarial dos membros desta Casa, as informações veiculadas, 
em parte, têm origem em falha administrativa primária dos gestores da 
Assembléia Legislativa, que não se preocuparam em distinguir a verba 
remuneratória, o salário, da verba indenizatória para a manutenção do 
mandato, para viagens, para comunicação, para impresso, para a imprensa, 
para os eventos, para o apoio logístico nos municípios, para recursos 
humanos complementares e, atê mesmo, para o socorro a entidades 
filantrópicas e sociais. Essas, com a extinção das verbas sociais, cuja 
validade não vem ao caso discutir, continuam recorrendo aos Deputados nas 
suas emergências. Muitas vezes, legítimas e necessárias. 

O caso, porêm, foi tratado pelos agentes de comunicação como escândalo, 
e não como informação inteira para a reflexão e para a avaliação da 
sociedade. As frases pinçadas das entrevistas dos Deputados e os textos 
mutilados serviram de suporte para as acusações e as denúncias 
generalizadas. O uso de meia verdade ê pior do que a mentira. 

Por tudo isso, não posso calar a minha indignação diante de uma 
reportagem de âmbito nacional, em que apareço proferindo uma frase, 
extirpada do contexto de longa entrevista. Tal como foi editada, a frase me 
responsabiliza por conduta menor e incompatível com minha dignidade, com 
minha biografia de homem público. 

A frase, maldosamente fragmentada e dissociada do contexto, ganhou 
força e eclipsou todo o meu trabalho parlamentar em prol da agropecuária, do 
cooperativismo, do meio ambiente, da ciência e da tecnologia, da educação, 
do combate às drogas, da geração de emprego e renda, entre outros. 

Não há melhor estratégia para desmoralizar uma instituição do que criar em 
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torno dela grande escândalo, desqualificando seus integrantes. 

Quem sabe, um dia, a história desvende quais interesses contrariados ou 
menores, ardilosamente, tramaram todo este episódio, visando desacreditar o 
Poder Legislativo mineiro. É que na política, como na biologia, não há 
geração espontânea. Nada acontece por acaso ... 

Seria oportuno e muito salutar que se aproveitasse o embalo de Minas para 
chegar aos demais Legislativos. Por que não ao Congresso Nacional, às 
empreiteiras? A imprensa tem fôlego para tanto. Basta querer ... 

Por fim, tenho o dever cívico de sugerir algumas medidas, suscitadas por 
todos esses acontecimentos. E a primeira delas é a mais reclamada, 
nacionalmente, pela sociedade: transparência total. 

Cabe agora - como de resto sempre coube - à Mesa diretora desta Casa o 
dever intransferível de identificar todos os vícios e defeitos que, ao longo do 
tempo, se incrustaram nos procedimentos administrativos desta instituição. E 
extirpá-los de vez. Aqui se há de fazer somente, e tão-somente, aquilo que a 
sociedade espera de seus representantes, ainda que o preço seja o desgaste 
eleitoral. 

Urge ainda que esta Assembléia reaja, rapidamente, e clareie para a 
sociedade o seu papel fiscalizador do Executivo e defensor dos anseios do 
povo. O custo da Casa se avalia pela eficãcia ou ineficãcia de sua atuação. 
Pela sua transparência ou não. Pela sua maior ou menor estatura moral. 
Para o Presidente De Gaulle, "o político mais dispendioso, mais ruinoso, é o 
político pequeno". 

Devemos ser intransigentes e solidários na defesa e na preservação do 
Poder Legislativo, porque assim estaremos preservando a nossa democracia. 
Porém, jamais, em circunstância alguma, para acobertar atitudes pouco 
transparentes e corporativistas. 

Os Deputados são personagens transitórios nesta Casa, e disso devemos 
ter consciência. Permanente é o seu corpo administrativo, que deve ser 
competente e seguro. Não seria hora de repensarmos o processo de 
recrutamento dos servidores, inclusive a forma de provimento e duração do 
cargo de Diretor-Geral? 

A transparência exige também a elaboração de mecanismos de abertura do 
sigilo fiscal de todos os eleitos nesta Casa e a implementação do SIAFI-
Assembléia Quem elege tem o direito, ou melhor, o dever de fiscalizar o seu 
representante. 

O poder público apequena-se, e a imprensa desvia-se do seu curso, 
quando buscam apenas satisfazer os desejos, e não as necessidades da 
população. O exercício do poder tem que ser entendido como serviço em 
benefício de todos. De todos, sem exceção. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, antes de conceder aparte ao 



c 
o 
~ 

241 
Deputado Amilcar Martins, quero dizer que, apesar dos agravos sofridos, 
reconheço a importância da imprensa livre e soberana cerne tutora da 
democracia. 

Finalizo minhas considerações postando-me ao lado do Presidente 
fundador do Partido Democrático Americano, Thomas Jefferson, quando 
disse que, se tivesse de escolher entre um governo sem imprensa ou uma 
imprensa sem governo, não hesitaria em escolher a segunda opção. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Paulo Piau, 
quero, primeiramente, dizer a V. Exa. da minha satisfação em ouvir seu 
pronunciamento e cumprimentá-lo por isso nesta tarde. Gostaria de 
manifestar também a minha solidariedade pessoal. Tenho certeza de que falo 
em nome de todos os companheiros Deputados, independentemente do 
partido político. 

Registro também o nosso testemunho da sua cerreção, da sua honradez 
pessoal acima de qualquer suspeita e, mais do que isso, do seu trabalho 
cerne Deputado nesta Casa, que honra a tradição de um---Legislativo 
independente, soberano, que é a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. V. 
Exa. exerce muito bem a sua função de Deputado fiscalizador do Poder 
Executivo, exerce plena e totalmente essa função. Todos nós somos 
testemunhas disso. O seu preparo intelectual tem contribufdo enormemente 
em todas as áreas que V. Exa. acabou de elencar e em muitas outras. V. 
Exa. foi até modesto. Chamo a atenção para a sua contribuição na área de 
agropecuária, na qual V. Exa. é um especialista reconhecido em todo o 
Estado e até nacionalmente, na área de ciência e tecnologia, na área do 
cooperativismo, na área do meio ambiente, enfim, V. Exa. está de parabéns. 
Feliz é esta Casa, que pode ter o orgulho de contar com um Deputado do 
gabarito de V. Exa. Meus parabéns. 

Deixo aqui a nossa palavra de solidariedade e os meus cumprimentos. 
O Deputado Paulo Piau - Agradeço a manifestação do Deputado Amilcar 

Martins. 
Termino o meu pronunciamento dizendo que o caminho que temos para um 

Brasil diferente e mudado é o caminho da cidadania. E cidadania se faz com 
dois investimentos: investimento na educação e investimento na organização 
da sociedade, papéis que, muitas vezes, não vemos nos governos, que têm 
essa responsabilidade. Como exigir do governo, se o governo é produto do 
meio? Como exigir cidadania do empresário, se o empresário é produto do 
meio? Como exigir do trabalhador cidadania, se o trabalhador é produto do 
meio? Como exigir do professor em sua sala de aula cidadania, se o 
professor é produto do meio? Como exigir de um Juiz de Direito uma decisão 
sábia e justa, se o Juiz de Direito é produto do meio? Como exigir do 
jornalista cidadania, responsabilidade e ética, se o jornalista é produto do 
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meio? Como exigir do politico ética, responsabilidade e cidadania, se o 
politico é produto do meio? Portanto, somos todos produtos do meio, e esta 
Casa não é diferente. Temos de mudar o meio. E mudar o meio começa pela 
mudança em nossa própria casa. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. 

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

ccmo, no dia de hoje, não ccmeçarmos esse pronunciamento sem comentar, 
lamentar e protestar contra o terrorismo que tomou conta dos Estados 
Unidos, marcando indelevelmente a história daquele pais e a história 
universal como um verdadeiro genocídio, com milhares de pessoas mortas, 
vítimas da mais odiosa e covarde forma de protesto, que é o terrorismo 
anônimo e irresponsável. 

Hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, presidida de forma 
tão competente pelo Deputado Edson Rezende, foi aprovada moção de 
nossa autoria, solicitando o envio de um ofício à Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, manifestando a S. Exa. o Embaixador a solidariedade, a 
presença desta Casa neste momento tão grave. Alguns poderão dizer que tal 
decisão não terá grande repercussão neste assunto internacional. Ainda 
assim, temos o dever de fazê-lo, porque a agressão que se faz contra 
qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, num primeiro momento, 
é feita contra aquela pessoa, mas, num segundo momento, é feita contra 
cada um de nós. Ontem, cada um de nós foi vítima daquele atentado. Ontem, 
foram os Estados Unidos da América. Amanhã, poderemos ser nós. 

Pela forma irresponsável com que age o terrorismo internacional, temos de 
relatar, de sublinhar, de protestar, a fim de que conste dos anais desta Casa, 
como já constou dos anais da Comissão de Direitos Humanos, a rejeição, o 
protesto e o desconforto que atos terroristas causam em todos os Deputados 
com assento neste Legislativo. 

A partir de ontem, a história mundial terá um novo contorno. Os Estados 
Unidos terão de rever a sua politica em relação às questões internacionais, 
porque vinha decidindo muito pela sua própria vontade, pelo humor do seu 
Presidente, de forma muito isolada. Aquele país isolou-se tanto do restante 
do mundo que chegou ao cúmulo de não assinar algumas propostas de 
organismos internacionais, como as referentes ao meio ambiente. A partir de 
ontem, as atitudes do Governo americano terão de ser revistas. O que 
acontece hoje nos Estados Unidos repercute imediatamente no Brasil. O que 
acontece em Minas Gerais repercute de imediato em um país do outro lado 
do globo terrestre. É uma aldeia global. Temos de respeitar os adversários e 
os outros países. A partir de agora, haverá grandes alterações. Portanto, 
prestamos a nossa solidariedade ao povo americano, que, apesar de 
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inocente, sofre por atitudes irresponsáveis de alguns de seus dirigentes. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto principal que me traz a esta 
tribuna é uma questão repisada por todos nós, que exercemos tarefa política 
e administrativa no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha. Temos de 
falar novamente sobre a questão da seca. Lamentavelmente, nos últimos 20 
anos a situação piorou. Quando, por duas vezes, este Pais teve Presidentes 
nordestinos - José Samey e Collor de Melo -, imaginamos que o Nordeste 
seria redimido, incluindo a região mineira da SUDENE, que integra o 
chamado Polígono das Secas. A nossa expectativa cresceu quando aqueles 
dois Presidentes nordestinos, cada um à sua época, assumiram o poder. A 
situação piorou. Agora, com um Presidente paulista, num primeiro mandato e 
depois reeleito, não podemos ter mesmo grandes esperanças. 

O Norte de Minas e o Jequitinhonha estão cansados de soluções paliativas, 
de cestas básicas, de alguns poços tubulares, como se fossem solução para 
o problema. Chega de dizer e de ouvirmos - porque isso também já virou 
repetitivo - que o Nordeste e o Norte de Minas têm de aprende• a conviver 
com a seca. Já aprendemos, até pela falta de apoio e pela falta de recursos. 
Mas e daí? Conviver com a seca resolveu o nosso problema em quê? 

O desemprego e a fome batem às portas dos Norte-mineiros em Montes 
Claros. Pirapora. Várzea da Palma, Januária, Janaúba - refiro-me às 
principais cidades daquela região -, Bocaiúva, Almenara, Pedra Azul, da 
própria cidade de Jequitinhonha, e lá vem o Governo com o mesmo discurso 
- é preciso conviver com a seca - e manda caminhões de cestas básicas, três 
ou quatro poços tubulares para uma ou outra cidade. Perfura-se o poço, mas 
ele não é equipado. Na seca do ano seguinte, o mesmo Governo resolve 
equipar os poços que foram perfurados durante a seca anterior. 

Não dá mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não é possível passarmos a 
vida inteira vendo, a cada dia que passa, nos últimos 20 anos, a seca e a 
agonia que ela traz. Em frente à cidade de ltacarambi, vi a balsa que 
atravessa veículos no rio São Francisco ficar encalhada num banco de areia. 
Se o São Francisco está nessas condições, o que dizer dos demais rios das 
regiões do Norte de Minas e do Jequitinhonha? Todos estão secos. Muitos 
deles, a cada período de seca, vão secando mais. Na confluência do rio 
Peruaçu com o rio São Francisco, uma lagoa que jamais secou está, este 
ano, inteiramente seca. E vem o Governo Federal com discursos, com 
promessas, com cestas básicas, com frentes produtivas de trabalho, que 
agora estão sendo substituídas por outra fórmula, que, no fim, é a mesma 
coisa: um dinheirinho para contentar alguns desavisados. 

Nesse ponto, Sr. Presidente, o Governo Federal tem sido omisso para com 
o Nordeste brasileiro, para com o Norte de Minas. Se tivemos dois 
Presidentes nordestinos que não fizeram melhoria, não devemos esperar que 
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um Presidente paulista, que fez um governo voltado exclusivamente para 
São Paulo, seja sensível à realidade de Minas Gerais e do Nordeste 
brasileiro. 

E digo mais: o Governo de Minas, também pela falta de verbas e de 
condições financeiras, infelizmente, não está podendo oferecer o apoio de 
que a região precisa. Nós, que somos movidos a esperança e que apoiamos 
o Governador Itamar Franco e seu Vice Newton Cardoso nas últimas 
eleições, temos esperança de que o Norte de Minas e o Jequitinhonha ainda 
recebam um grande volume de obras, um apoio desse Govemo, que ainda 
tem mais de um ano pela frente. 

Essa é a única forma que vemos de uma atenção mais decidida. Agua 
existe no subsolo do Norte de Minas. Mas não são três ou quatro poçcs que 
vão resolver o problema. É preciso termos a perfuração de poçcs na 
quantidade necessária, para que o cidadão, querendo, possa trazer água 
para a superfície, para abastecer a lavoura, para atender às necessidades do 
gado e a suas próprias. Não é possível não termos uma solução, ..algum dia, 
em relação à grave questão da seca que estamos verificando. 

Agora mesmo, esta Casa recebe a visita de produtores de leite. Acho que 
sou um microprodutor de leite, ccnheço a realidade vivida em Minas Gerais e, 
em especial, no Norte de Minas. Lá a situação é mais grave, porque, em 
Montes Claros, instalou-se a fábrica da Nestlé, que, ao que parece, hoje está 
controlando o preço de tal maneira que só paga o que quer pagar, da forma 
que desejar pagar. Assim, ela controla os demais compradores do leite, e o 
preçc caiu. Não há estimulo para a sua produção. 

Apóio as reivindicações dos produtores de leite do Estado, porque sei a 
grave situação em que vivem e sei que, hoje, para continuarem produzindo, 
sofre o homem do campo em nossa região do Norte de Minas, no 
Jequitinhonha e em toda a Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no último domingo estivemos participando, 
em Brasflia, da convenção nacional em que se elegeu uma chapa liderada 
pelo Deputado Michel Temer, derrotando a chapa liderada pelo Senador 
Maguito Vilela. Integrei a chapa do Senador Maguito Vilela, estive 
participando e votando. Tiro algumas ccnclusões daquela convenção. Em 
primeiro lugar, se é possível tirar proveito de uma derrota, tem que ser um 
proveito positivo, porque o PMDB, representado por uma oposição ao 
Governo Federal, conseguiu 38% dos votos. Isso garante presença nessa 
chapa, dentro do diretório nacional. Em segundo lugar, ficcu clara a 
insatisfação da base do PMDB, nosso partido, em relação ao Governo 
Federal. O peemedebista está de bronca cem o Govemo Federal, e isso ficou 
claro na decisão de lançamento de candidatura própria à Presidência da 
República. E mais: ficou também claro para mim que, infelizmente, tenho que 
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admitir: sou do PMDB desde 1974, fiz minha vida pública humilde e 
modesta toda dentro do MDB e do PMDB, mas, infelizmente, sou obrigado a 
reconhecer que o Governo Fernando Henrique Cardoso, hoje, manda no 
PMDB, pelo menos na sua maioria. E se o Governador Itamar Franco quiser 
mesmo ser candidato a Presidente da República, infelizmente terá que 
procurar outro partido, porque o nosso, PMDB, não vai garantir a ele uma 
legenda para ser candidato, porque o Sr. Fernando Henrique Cardoso não 
deseja que isso aconteça. E Fernando Henrique, infelizmente, manda na 
maioria do PMDB nacional, com o nosso protesto, com o escãndalo que 
pudermos fazer. Mas, infelizmente, essa é a verdade, e assim ficou 
demonstrado. O Governador Itamar Franco, seja para que partido for, terá 
nosso apoio, porque reconhecemos que é a melhor candidatura, hoje, para o 
Brasil, e as bases do PMDB concordam. Mas quem manda não são as 
bases, mas a cúpula, que gosta de verbas e de manter cargos. Podem até 
tentar engabelar o Governador Itamar Franco até o dia 5, que é o seu prazo 
final de decisão sobre o partido em que permanecerá, sob pena de .. não poder 
sair do partido para ser candidato. Podem até tentar manter a imagem de que 
teria chance de ser candidato, mas o Governador Itamar Franco, experiente 
como é, sabe que não pode confiar nessa ala de peemedebistas que vivem 
de cargos e verbas, que não estão pensando no partido nem na sua 
ideologia, mas na forma de obter verbas e apoio para atender a interesses 
muitas vezes inconfessáveis. Infelizmente, essa é a verdade. O Governador 
Itamar Franco foi o grande vitorioso na convenção de domingo passado, em 
Brasília, porque foi recebido com o mais alto nível de aplausos e apoio, 
quando chegou á convenção. 

Todos, do Brasil inteiro e do PMDB, respeitam a posição de Itamar Franco, 
sabem que está numa luta a favor do Brasil, de um nacionalismo sem jaça, 
de uma capacidade de trabalho inconfessável. É importante que isso fique 
registrado nos anais do nosso partido. Se alguns mandam no PMDB, se 
alguns controlam sua cúpula, suas bases, sintonizadas com o povo, estão 
querendo um candidato como Itamar Franco. Se dentro do PMDB, ao que 
parece, não terá seu espaço para ser candidato, é preciso que busque outro 
partido. E estaremos juntos, porque, acima dos interesses partidários, está o 
interesse nacional. E hoje o Brasil precisa de alguém com capacidade de 
colocar na cadeia aqueles que estão acabando com as finanças e 
extinguindo as divisas do Brasil, que estão no atual Governo Federal. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende• - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero 

tratar do extenso trabalho que teve a CPI da Saúde, cujo relatório será 
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apreciado amanhã, às 9 horas. Na verdade, o levantamento que fizemos 
é um recorte na administração pública do Executivo, especialmente da 
FUNED, da FHEMIG e em parte da Secretaria da Saúde. Amanhã teremos 
oportunidade de fazer um debate, quando a CPI, possivelmente na sua última 
reunião, poderá apreciar o relatório final. 

A CPI da Saúde colheu provas e preparou material farto, rico e 
pormenorizado para ser encaminhado ao Ministério Público, que poderá 
oferecer ou não denúncia ao Judiciário. A este caberá julgar os atos 
cometidos, infracionais ou não, durante gestão na FUNED, na FHEMIG e na 
Secretaria da Saúde. A CPI não tem capacidade para julgar ou para tipificar 
os crimes, simplesmente colher provas e apresentá-las ao Ministério Público. 
Um jornal publicou que a CPI da Saúde teria terminado em "pizza". Esse 
comentário é maldoso, injusto e extremamente depreciativo em relação a um 
ano de intenso trabalho de investigação, quando foram examinadas quase 19 
mil páginas e tiradas conclusões, reunidas em 250 páginas do relatório final. 
A sociedade deve saber interpretar os fatos. 

Vamos encaminhar essa denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de 
Contas do Estado, ao Gover~ador e a outras instâncias, para que se tomem 
as providências devidas. 

Percebemos que falta ao Estado planejamento para um gasto adequado de 
seus recursos, falta controle interno, uma auditoria interna permanente e 
preventiva, que não existe. As auditorias, quando feitas, são realizadas após 
o fato consumado. É necessário que o controle externo e as auditorias 
externas feitas, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, possam ser realizadas 
em conjunto com a ESCAL e a Auditoria-Geral do Estado, no sentido 
preventivo mas também no sentido investigativo mais apurado. 

É necessário dizer ainda que, diante dos fatos levantados pela CPI da 
Saúde, terão o Legislativo e o Executivo farto material para iniciar o processo 
de um novo modelo de Estado. Na verdade, percebemos que a Lei n• 8.666, 
que trata das licitações, foi a grande perdedora nesse processo de 
investigação. 

No momento da licitação arranjam-se subterfúgios para fugir citando a 
inexigibilidade, quando não há somente uma empresa para disputar a venda. 
Normalmente, há outras empresas que podem participar da licitação. 
Constatamos ainda dispensa de licitação quando não há urgência ou 
emergência para compra de materiais e insumos ou contratação de 
empresas. 

Enfim, a CPI da Saúde, amanhã, terá um momento para um debate maior. 
A Casa, o Executivo, o Judiciário e o Ministério vão ter em mãos um material 
de primeira grandeza construido pelos Consultores, por membros da CPI e 
por dois membros do Tribunal de Contas do Estado, a quem de público 
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agradecemos, porque deram contribuição extremamente importante para 
a construção da CPI. Muito obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - A Presidência vai designar 

os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 64/2001, do Deputado Doutor Viana e outros. Pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado José 
Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado 
Amilcar Martins; pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon Melo; suplente -
Deputado João Pinto Ribeiro; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; 
suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério 
Correia; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta' reunião pelo Deputado Pastor George - indicando o 
Deputado Dinis Pinheiro para Vice-Líder do PL (Ciente. Cópia à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

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

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado João 
Leite, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n• 1.744/2001 
(Arquive-se o projeto.); e nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno, reuerimento do Deputado Bené Guedes, em que solicita a inclusão 
em ordem do dia do Projeto de Lei n• 782/99. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em que 

solicita seja encaminhado ofício ao Sr. José Élcio Santos Montese, Chefe do 
DNER-MG, solicitando informações sobre a situação das obras de 
pavimentação, recuperação e restauração das rodovias de competência do 
Governo Federal no Estado de Minas Gerais, já contratadas, em andamento 
ou paralisadas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
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permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado 
oficio ao Sr. Eduardo César Moreira, oficial do Cartório de Registro Civil das 
pessoas naturais de ltamarandiba, para que envie a essa Comissão cópia da 
Certidão de Óbito do Sr. Jorge Bispo Meira. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam pemnaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão Especial de Ensino Superior, em que solicita a 
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da Comissão. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n• 1.963/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando 
se peçam ao Comandante-Geral da PMMG informações acerca da situação 
do loteamento Nova Benfica, no Município de Juiz de Fora. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n• 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam pemnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n• 1. 963/2001 com a Emenda n' 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n• 2.005/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja pedido ao Comandante-Geral da PMMG que envie à 
Comissão cópias dos autos da sindicància realizada na Comarca de Pedra 
Azul e de toda a documentação enviada pela PMMG às autoridades. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n' 2.005/2001 na forma 
do Substitutivo n' 1. Oficie-se. 

Requerimento n' 2.131/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando 
sejam pedidas ao Presidente da COPASA-MG infomnações detalhadas a 
respeito dos índices de aumento praticados durante os exercícios de 2000 e 
2001, com o envio das planilhas de estudos prévios e justificativas dos 
aumentos praticados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda n• 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n' 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam pemnaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n' 2.131/2001 com a Emenda n' 1. Oficie-se. 
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Requerimento n• 2.132/2001, do Deputado Miguel Martini, em que 

solicita sejam pedidas ao Presidente da CEMIG informações detalhadas a 
respeito dos índices de aumento praticados durante os exercícios de 2000 e 
2001, com o envio das planilhas de estudos prévios e justificativas dos 
aumentos praticados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda n• 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaç!lo, a Emenda n• 1, que 
recebeu parecer pela aprovaç!lo. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n• 2.132/2001 com a Emenda n• 1. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.139/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando sejam 
pedidas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a pavimentação do 
Aeroporto Melo Viana, do Município de Três Corações. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n• 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votaç!lo, a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n• 2.139/2001 com a Emenda n• 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n• 2.140/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando seja pedido ao Presidente da FEAM o envio de cópia do processo 
referente à Lavra Santa Cruz, da Mineraç!lo Morro Velho, no Municlpio de 
Raposos. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaç!lo do requerimento na 
forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votaç!lo, o Substitutivo n• 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n• 2.140/2001 na forma 
do Substitutivo n• 1. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.152/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
solicitando sejam pedidas ao Presidente da CEMIG as informações que 
menciona, referentes a consumo de energia. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovaç!lo do requerimento com a Emenda n• 1, que apresenta. Em 
votaç!lo, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovaç!lo. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n• 2.152/2001 com a Emenda n• 1. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.195/2001, do Deputado Márcio Cunha, em que solicita 
sejam pedidas ao Presidente do IPSEMG informações referentes à 
administraç!lo do Instituto, com as especificações que menciona. A Mesa da 



250 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n• 1, 
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n• 2.195/2001 com a Emenda n• 1. 
Oficie-se 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, apresentei uma questão de 

ordem, na semana passada, relativa a 12 requerimentos de minha autoria 
que não foram para a pauta. Agora, vejo que dois deles constam da pauta, 
mas não tenho informações referentes aos outros dez. Não fui informado 
sobre o encaminhamento dado a eles. As informações que solicitamos não 
chegaram, as audiências que pedimos não aconteceram, as autoridades 
convocadas não compareceram. Refazemos a questão de ordem, 
aguardando que a Mesa nos informe a respeito do assunto. Uma vez que 
estamos vivendo um novo momento, cabe-nos insistir no fato de que os 
requerimentos têm de ter resposta por parte das autoridades questionadas. 
Por exemplo, para o próprio Ministério Público, já fizemos requerimento 
solicitando informações relativas a denúncias graves, à licitação da Lagoa da 
Pampulha, e, até hoje, não temos noticia. 

Gostaríamos que a Mesa Diretora encontrasse um caminho que desse 
mais agilidade à questão dos requerimentos. Às vezes, levamos três ou 
quatro meses para aprovar um requerimento. E, após aprovado, ficamos seis, 
oito, dez meses oo um ano sem o seu resultado. Manifestamos nosso 
descontentamento mais de uma vez, e a Presidência anterior, sensível ao 
problema, dispôs-se a modificar a situação, mas não o fez. Temos um 
Regimento Interno que favorece apenas o Poder Executivo, porque basta que 
influa na escolha do Presidente desta Casa para que fique protegido, pois o 
requerimento depende sempre da Mesa Diretora, que, por sua vez, depende 
do Presidente, e nós, que não somos da base governista, solicitamos 
informações, e não conseguimos obtê-las. Portanto, refaço a questão de 
ordem. 

O Sr Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que 
os demais requerimentos de sua autoria já estão com os relatores para a 
emissão de parecer. 

Requerimento n• 2.214/2001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e aos 
Secretários da Segurança Pública e da Justiça informações sobre as 
medidas de segurança que serão adotadas no Estado em decorrência do 
racionamento de energia elétrica. A Mesa da Assembléia opina pela 
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aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento n• 2.27312001, da Comissão de Transporte, solicitando ao 
Presidente e a Diretores da COPASA o envio a esta Casa da lista de 
prioridades definidas pela empresa para atendimento às cidades do Norte de 
Minas e Vale do Jequitinhonha. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo n• 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n• 
2.27312001 na forma do Substitutivo n• 1. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Amilcar Martins, Vice-Líder do 
PSDB, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos 
termos do seu § 1°, transferi-la à Deputada Elbe Brandão. A Presidência 
defere o requerimento e fixa para a oradora o prazo de 15 minutos. Com a 
palavra, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão• - Agradeço ao Presidente e ao meu Líder e 
Vice-Líder do PSDB, que me concede a palavra pelo art. 70. 

Três motivos me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro é para fazer a 
leitura de uma situação colocada pelo candidato à Presidência da República 
Ciro Gomes, que vai assinada por mim e pela Deputada Maria Olívia. Deixa-
nos estarrecidas a postura tomada pelo candidato à Presidência do Brasil 
pelo PPS, o Sr. Ciro Gomes, em matéria publicada no jornal ·o Tempo" de 
121912001. 

Já não bastasse ser uma data que marca a história do mundo quando 
milhares de cidadãos americanos foram covardemente mortos, Ciro fala que 
a candidatura da Governadora do Maranhão à Presidência da República é 
um "pseudofato e teatral". 

Ora, questionar a ideologia do PFL, do PT, do PSB, do PSDB e de outros 
partidos é legítimo e direito garantido a todo e qualquer cidadão brasileiro, jà 
que vivemos num país democrático. 

Não temos a pretensão de estabelecer o gênero feminino como parâmetro 
de escolha do eleitor: as pessoas votam nas propostas e no perfil do 
candidato, e não no gênero. Entretanto, não podemos admitir que a mulher 
seja discriminada. t: por mérito que hoje a mulher exerce a cidadania com 
plenitude, constitui a maior parte da população economicamente ativa e o 
maior contingente eleitoral no País. Será que o fato de ser mulher a 
descredencia? t: essa interrogação que fica, principalmente em nós, 
mulheres. 

A Governadora, que, no segundo mandato, tem mais de 80% de 
aprovação, viveu de perto erros e acertos na condução da Nação brasileira 
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Convidamos a Governadora a estar em Minas e falar ao povo mineiro, e 
não aos partidos. Esperamos que esse ato não seja interpretado como 
"pseudofato", como coloca o candidato Ciro Gomes, mas como um 
chamamento de nosso Estado para uma ampla discussão das questões 
nacionais, já que Minas é o berço da liberdade. Se o presidenciável Ciro 
Gomes a despreza, nós, mineiros, queremos conhecê-la. É preciso que as 
discussões não passem pelas diferenças ideológicas, tampouco pelo sexo, 
mas, sim, pelo debate de idéias como instrumento legitimo representativo na 
construção de um Brasil justo. A mulher, tanto quanto o homem, nem mais 
nem menos, é imprescindível em todo e qualquer processo de evolução da 
espécie humana. 

A poesia é a mais dura versão dos fatos, e diz: para fazer brilhar a nossa 
estrela, não precisamos apagar a do próximo. Ciro precisa fazer sua estrela 
brilhar. Cremos que está faltando-lhe discutir o Brasil viável, __ e não as 
pessoas que se colocam como alternativa ao Pais. Esperamos que o nobre 
candidato não se esqueça de que vivemos ern uma democracia. 

Enquanto isso, parabéns, Roseane, por ser uma estrela que brilha e traz 
esperança, força e trabalho para um Brasil justo e real. Minas a espera. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Nós, mulheres da política, sentimos, 
na pele, a discriminação, o que é muito difícil para nós. Quando uma mulher 
como a Governadora Roseana Sarney destaca-se, é logo criticada e tolhida, 
porque o homem ainda não acredita que a mulher seja tão capaz quanto ele. 

E nós, mulheres, temos muito mais obrigações que o homem da política, já 
que somos mães e temos que participar da educação de nossos filhos; 
somos donas de casa e temos que administrar nossos empregados; enfim, 
temos que participar 24 horas, como mãe, dona de casa e política. 

Não foi muito feliz esse momento em que o presidenciável Ciro Gomes 
tentou denegrir a imagem de uma mulher que está impondo-se, pois teve 
mais de 80% de aprovação e foi reeleita. Choca-nos a constatação de que 
ainda não podemos ir muito alto. Nesta Casa, temos um exemplo: somos 
apenas 4 mulheres, e há 73 homens. Há uma grande diferença, mas, aos 
poucos, vamos nos impondo. 

Assinamos esse documento porque nos sentimos humilhadas por um 
homem que quer ser Presidente do Pais. Talvez, não queira o voto feminino, 
que é muito mais numeroso que o masculino. Lamentamos os fatos que 
circulam na imprensa, no jornal "O Tempo", pois uma mulher foi atingida por 
um homem que quer ser o Presidente da República. Será que ele nomeará 
alguma Ministra? Isso é lamentável para nós, mulheres da política! Muito 
obrigada. 
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A Deputada Elbe Brandão* -Agradeço à nobre colega e lembro que, se 

fizermos chegar o pensamento desse presidenciável a todas as mulheres 
brasileiras, sua situação complicar-se-á a cada minuto. 

O segundo assunto relaciona-se à fala do Deputado Luiz Tadeu Leite, no 
que se refere à questão da seca do sertão mineiro. Ele citou os dois 
nordestinos que passaram pela Presidência do País, mas esqueceu-se de 
citar que também tivemos, recentemente, um Presidente mineiro em Brasília, 
o então Governador Itamar Franco. Será que se esqueceu de que Minas faz 
parte desse sertão? 

O sertão Norte-mineiro pode ser um manancial de problemas que a história 
relata em prosa e verso. Mas é, também, um colosso entrincheirado, com 
suas tradições de luta e de eterna sensibilidade, que faz tremer até a terra 
que nem sempre está em transe. O sol bate forte, a água cai pouco, a fome 
ronda e assume aspectos de rudeza inimaginável, mas essa gente supera e 
oferece alternativas que deixam Minas em estado de alerta. 

A pequenos passos, entretanto firmes, estamos abrindo camirúlos para o 
Norte de Minas desenvolver todo o seu potencial. Nesse sentido, a Agência 
Nacional de Águas - ANA -, elegeu a bacia hidrográfica do rio Verde Grande 
como uma das bacias prioritárias para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos. 

Toda a região, sob influência do rio Verde Grande, sofre, durante o período 
de estiagem, com a falta de água para o consumo humano, animal e para a 
agricultura. Uma das metas da ANA também é a criação da barragem 
Viamão, que tem por finalidade a perenização do rio Viamão, no Município de 
Mato Verde, o abastecimento humano e animal, o desenvolvimento da 
agricultura irrigada, a piscicultura, a recreação e o lazer. Ou seja, o período 
de estiagem deixa de ser problema para aquela região. A agricultura será 
realmente irrigada, e o crescimento de emprego e renda será conseqüência 
natural desse processo. 

A bacia do rio Verde Grande, que fica no Norte de Minas e Sudoeste da 
Bahia, abrange uma superfície de 31.000krrf e conta cerca de 775 mil 
habitantes, distribuídos em 35 municípios, 27 em Minas e 8 na Bahia. 

Conhecida como uma importante região produtora de frutas, a bacia do rio 
Verde Grande vem sofrendo uma degradação desordenada ao longo dos 
anos. A retirada desastrosa de água tem levado a um quadro de crise de 
escassez que tem provocado sérios conflitos entre os mais diversos tipos de 
usuários. 

Como forma de canalizar a demanda e estar perto do problema, a ANA 
instalou um escritório técnico no Município de Janaúba. Medida essa que 
sempre contou com meu incondicional apoio. A criação desse escritório é de 
fundamental importáncia para o planejamento de ação efetiva que conduza o 
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processo de revitalização dos nossos rios e, principalmente, para a 
conscientização da nossa população com relação à questão de que a água 
representa sobrevivência. 

Como mobilização de todos os setores da nossa sociedade, está sendo 
preparada a primeira expedição da bacia do rio Verde Grande, que irá 
acontecer entre os dias 14 e 25 de setembro. Essa ampla mobilização visa a 
organização do Sistema de Gestão e a busca do conhecimento dos principais 
problemas que demandam soluções por parte dos Governos Municipais e 
Estaduais, incluindo seus órgãos gestores de recursos hídricos e diversas 
instituições que atuam na bacia. 

Temos um programa pelo qual visitaremos desde a nascente à foz da bacia 
do rio Verde Grande. Nos dias 14 e 15, estaremos no Município de Bocaiúva. 
No dia 16 e 17, passaremos por Montes Claros. Estaremos em Janaúba no 
dia 18; na Jaiba, nos dias 20 e 21; em Espinosa, no dia21; e chegaremos a 
Orandi, Bahia, nos dias 22 e 23 de setembro. Finalizaremos a nossa 
expedição, no dia 24, em Malhada, Bahia. Haverá uma audiência pública 
para encerrar essa expedição no dia 25. Participaremos divulgando nossos 
municípios e buscando uma forma racional, partilhada e participativa, com a 
co-responsabilidade, porque a solução do problema da seca não depende 
apenas dos Governos Federal e Estadual, mas da articulação, da 
coordenação e da conscientização da nossa própria população sertaneja 
que, nesta Casa, faz-se representar por quase 15% dos Deputados. 

Agradeço aos colegas que aprovaram, no semestre passado, meu projeto 
de lei, que visa à redução do ICMS da energia rural na área do IDENE, antiga 
SUDENE. Esse projeto foi vetado pelo Governador. Tive a grata surpresa de 
contar com a parceria e a consciência dos nossos colegas Deputados, que, 
como a Comissão que fez a análise do veto, posicionaram-se pela sua 
derrubada. 

Esperamos que, nesta tarde, os Norte-mineiros, os cidadãos dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, municípios hoje também integrantes da área do 
IDENE, possam ser beneficiados de modo a terem um instrumento a mais na 
busca das soluções para os nossos graves e difíceis problemas. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, Líder do PT, que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento 
Interno para, nos termos do seu§ 1°, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. 
A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 O 
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, o problema fiscal hoje, neste Pais, é muito sério e grave. Se, de 
um lado, temos uma alta carga tributária distribuída de forma desigual, por 
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outro lado, temos, também, uma sonegação violenta. E, enquanto vemos 
a desoneração, por parte do Governo Federal, das aplicações financeiras nas 
bolsas de valores do imposto de renda e de outros impostos, vemos, 
também, o setor produtivo cada vez mais onerado com altos impostos. E a 
sonegação acaba sendo um outro problema que aflige a sociedade. Há 
informações da própria Receita de que a sonegação fiscal hoje ultrapassa 
50%. 

As noticias que trago já são de conhecimento público, divulgadas por meio 
dos jornais da região de Campinas. Faço parênteses, para registrar o bárbaro 
assassinato acontecido anteontem, do Prefeito Toninha, do PT, companheiro 
que conhecíamos, pessoa muito boa, homem público excepcional, 
comprometido com os pobres. 

É triste fazer essa denúncia de sonegação fiscal, em virtude de um fato 
ocorrido na região de Campinas e que hoje tem ramificações em Contagem e 
no Espírito Santo, duas regiões com as quais temos muita afinidade. Mas, 
lembrando o companheiro Toninha, o grande homem público que- foi, li hoje 
um artigo belíssimo, na "Folha de S. Paulo", do educador Rubem Alves. 
Qualquer um de nós, parlamentares, que lêssemos aquele artigo, com toda a 
certeza, encontraríamos as razões para o exercício do nosso "munus" 
público. Rubem Alves, poeta, educador, pastor, contador de histórias, faz um 
registro belíssimo da relação de amizade que tinha com o Toninha. Esse 
artigo merece ser destacado, é uma das páginas mais belas com que tive 
contato nos últimos tempos. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, 
gostaria de manifestar a minha solidariedade à família do Prefeito, a todos os 
membros do PT, a todos que com ele conviveram. Não tive o privilégio de 
conhecê-lo, mas tenho informações da sua honradez, da sua seriedade, da 
sua correção como homem público. Há suspeição de que teria sido um crime 
político, por ter contrariado interesses escusos na administração da cidade de 
Campinas. Deixo registrado, portanto, o meu repúdio a mais esse gesto de 
violência na política brasileira. Todos nós, políticos, perdemos uma liderança 
emergente, séria e honrada. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - Obrigado, Deputado. Todos nós, 
parlamentares, nos entristecemos com a família neste momento. 

Rubem Alves, em seu artigo, compara o Toninha com o bom pastor, aquele 
que dá a vida por suas ovelhas. E termina o artigo dizendo que a sua tristeza 
maior não era pela morte do Toninha, mas pela crise de esperança que 
estava vivendo, por ver a barbárie, por ver os maus estenderem os seus 
tentáculos sobre o lado bom da sociedade. 

Eu trago notícia de Campinas. No ano passado, em um depósito 
clandestino, houve uma grande apreensão de bebidas. Esse depósito tinha 
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ramificações no Estado de São Paulo. Ao se observarem os documentos 
fiscais dessas empresas clandestinas, foi verificado que a empresa tirava 
nota fiscal como se estivesse adquirindo os produtos para vender no Espírito 
Santo, onde a alíquota de ICMS é 7%. Em São Paulo, a alíquota era de 18%. 
Então, a empresa tinha um crédito tributário. 

Essa bebida era vendida no Estado de São Paulo e até em outros Estados. 
Essas firmas tinham filiais no Espírito Santo e em Contagem. São duas 
distribuidoras, dois nomes, mas os proprietários são os mesmos. Uma se 
chama São Mateus, e a outra, Beira-Mar. Elas tinham contrato com uma 
outra distribuidora, a Cervejaria Cintra, para a distribuição da bebida. 

Acredita-se que a sonegação, nesses anos todos, dessas duas firmas, que, 
também, tinham conexão em Sumaré e Jundiai, seja vultosa. Segundo se 
fala, cerca de R$300.000.000,00. Essa é uma operação grave, uma operação 
fraudulenta, que burlava tanto o Fisco do Espírito Santo quanto o de São 
Paulo. Na reportagem, havia, também, denúncias de remessa de dinheiro 
para o interior do Estado. 

Esses fatos são graves. Hoje, não sei se essas firmas desativaram a sua 
sede em Sumaré e Jundiai e estão estabelecidas só no Espírito Santo e em 
Contagem. Com toda a certeza, é necessária uma ação do Fisco para 
analisar e investigar essas duas empresas. Se tais delitos aconteceram em 
Campinas, Sumaré e Jundiai, com certeza, pode estar acontecendo em 
Contagem. 

Nos próximos dias, encaminharei esses documentos ao Fisco Estadual. 
Temos acesso a uma ampla documentação, que evidencia a fraude dessas 
operações. Por trás disso, está a ausência de uma alíquota única de ICMS; 
por trás disso, está a postura de morosidade do Governo, que não fez a 
reforma fiscal de que este Brasil precisa para praticar a justiça fiscal, crescer 
e ter recursos para investir em áreas sociais e prioritárias. Hoje, essa 
diferenciação de alíquota acaba gerando guerra fiscal entre os Estados. 

Com toda a certeza, nos próximos dias, alertaremos o Fisco Estadual sobre 
as distribuidoras São Mateus e Beira-Mar, pois o Estado precisa arrecadar, a 
fim de investir em segurança pública, em saúde, em educação, em 
pagamento de servidores. Não podemos permitir que a irresponsabilidade 
fiscal de alguns poucos empresários acabe contagiando, impedindo ou 
prejudicando as ações do Governo. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2" Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 1" Fase, a Presidência 
passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

o veto à Proposição de Lei n• 14.838, em virtude da sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estava em 

meu gabinete ouvindo as palavras da brilhante e competente Deputada Elbe 
Brandão e não poderia deixar de vir a este Plenário para manifestar a minha 
estranheza, já que a Deputada usa uma notícia veiculada pelo jornal "O 
Tempo", em que o ex-Ministro e futuro Presidente da República Ciro Gomes 
tece algumas críticas sobre os políticos de um modo geral e sobre a nova 
garota-propaganda do PFL, a Roseane Sarney. A nossa colega Deputada 
procurou generalizar, como se ele estivesse desmerecendo todas as 
mulheres, o que não é verdade, pois apenas teceu algumas críticas à 
possível candidata do PFL. 

Todos nós, principalmente o futuro Presidente da República Ciro Gomes, 
temos consciência da importância da mulher para todo o País. Não seria ele 
a vir a público dizer qualquer coisa que não fosse para engrandecer a mulher 
brasileira. É isso o que o PPS e o candidato a Presidente da República Ciro 
Gomes pensam sobre a mulher, ou seja, que é de fundamental importância 
para a qualidade de vida do povo, para o desenvolvimento, enfim, para que a 
cidadania seja exercida em toda a plenitude, é necessária a participação da 
mulher. 

Lamento o equívoco cometido pela Deputada Elbe Brandão ao generalizar 
uma crítica política, tentando desviá-la para uma crítica a todas as mulheres. 
Possivelmente, isso já faz parte de uma estratégia, porque o ex-Ministro Ciro 
Gomes tem crescido nas pesquisas, solidificado a sua candidatura e terá o 
apoio da maioria do povo brasileiro, que o elegerá para Presidente da 
República. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, contesto as 
palavras do Deputado Márcio Kangussu, a quem muito respeito, porque o 
PFL não precisa fazer propaganda neste momento. Além disso, como usar o 
termo garota-propaganda para uma Governadora que tem 80% de aprovação 
no seu Estado? É uma pessoa que tem conteúdo, gabarito e pode, como 
qualquer cidadão brasileiro, concorrer à eleição presidencial. Então, não me 
parece que se trata de alguém desocupado, que está percorrendo o Brasil de 
norte a sul e, até mesmo, o exterior. É uma pessoa que está cumprindo o seu 
segundo mandato no Maranhão e não merece ter esse titulo. O PFL precisa 
de alguém que divulgue, leve a sua mensagem, mas não tem a Governadora 
com esse perfil. Ao contrário, tem todo o respeito por uma Governadora que 
não apenas foi reeleita, mas também conta hoje com 80% de aprovação dos 
seus co-estaduanos. É diferente de outros candidatos que, de norte a sul, 
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vivem perambulando, divulgando, se auto-promovendo. 

No horário eleitoral gratuito, claro e evidente, o PFL tem o dever de mostrar 
os seus filiados e, naturalmente, levará a Governadora do Maranhão, o 
Governador do Paraná, Governadores de outros Estados e qualquer outro 
filiado. É um direito que tem e continuará a exercer. 

Não aceito a pecha e o titulo dado de garota-propaganda. Pelo contrário, o 
PFL tem o maior respeito pelos outros candidatos e exige respeito por seus 
filiados. E virei ao microfone todas as vezes que o partido ou qualquer 
companheiro for enxovalhado ou atacado. 

O Deputado Márcio Kangussu - O Deputado Sebastião Costa, com muita 
propriedade, vem defender a futura candidata a Vice-Presidente na chapa 
com o PSDB. Acho que é natural que o faça. Mas, se diz que o partido não 
precisa fazer propaganda, por que utiliza o horário gratuito da televisão? 
Além disso, esqueceu-se de que, além de todas as qualidades, a Roseana 
tem tradição, pois é filha do José Sarney, que implantou o Plano Cruzado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero voltar a esclarecer: o 
Deputado Márcio Kangussu está preocupado, e isto é natural. O candidato do 
seu partido está em campanha há oito anos. Foi candidato na eleição 
passada e teve 10% dos votos. Está em campanha há 4 anos e chega, 
agora, a 14% dos votos. Portanto, está incomodado com os 14% dos votos 
que a Governadora Roseana Sarney alcançou nas últimas pesquisas. 

Não estamos preocupados em ser Vice ou Presidente, mas estamos 
preocupados com o Brasil. Por isso, se for preciso sermos Vice, não nos 
envergonharemos; se for preciso sermos Presidente, temos 
responsabilidade. Repito: se a Governadora é filha do Presidente José 
Sarney, isso também não envergonha a nenhum de nós. Nada disso nos 
envergonha. 

Vale dizer que, em nenhum momento, Deputado, disse que o seu 
candidato fora Ministro de determinado Governo, e, depois, tornou-se 
candidato muito mais em revanche ao Presidente Fernando Henrique do que 
propriamente pela conveniência de se candidatar naquele momento. Tenho o 
maior respeito pelo ex-Ministro Ciro Gomes, como tenho por candidatos de 
outros partidos. 

O PFL não precisa ter garota-propaganda, porque tem programa, estatuto e 
experiência administrativa. O que a Governadora está fazendo é mostrar 
aquilo de que é capaz. E que mal há nisso? O horário é do partido, está 
reservado a ele e pemnite que seus filiados se manifestem, se pronunciem. 

Mas não queríamos polemizar. 
O Deputado Márcio Kangussu - Ficou clara agora a dobradinha: o Toninha 

Andrada soprou para o Deputado Sebastião Costa. Então, já está 
sacramentado. 
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O Deputado Sebastião Costa - Não queria, em nenhum momento, 

Deputado, fazer algum comentário. Quem anda se inspirando em alguém 
para promoção não é a Roseana. Pelo contrário, V. Exa. sabe bem quem é. 
Não quero mencionar isso. Não gosto de descer a esse nível e não vejo 
razão para fazê-lo. Volto a dizer: em nenhum momento, vou aceitar que 
sejam atacadas pessoas do meu partido. 

Quero crer que a reportagem de "O Tempo" não foi indução jornalística. 
Pela manifestação do Deputado Márcio Kangussu, é mesmo esse o 
pensamento do PPS, e saberemos, naturalmente, devolver o tratamento que 
estão nos dando. 

O Sr. Presidente -A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n• 7, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, na mesma data, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 180" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 12/9/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
quórum; inexistência de número regimental para votação; chamada para 
recomposição de quórum; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Fábio Avelar; aprovação - Votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.838; manutenção -
Existência de quórum para discussão - Discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei n• 14.818; designação de relator; emissão de 
parecer pelo relator; encerramento da discussão- Encerramento. 

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

Wanderley Ávila -Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -Agostinho Patrús 
- Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto- Amilcar Martins- Anderson Adauto -Antônio Andrade- Antônio Carlos 
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Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hemneto- Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Leite -João Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga -José Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Olivia- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, 

para entendimento 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 trabalhos. A Presidência, nos termos 

da Decisão Normativa n• 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a verificação de quórum. 

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

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

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados; há 8 

Deputados em comissões, perfazendo o total de 42 Deputados, número 
suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar, 

em que solicita a inversão da pauta da reunião de forma que o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n• 14.838 seja apreciado em primeiro lugar entre as 
matérias constantes na pauta. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.838, 
que altera dispositivos da Lei n• 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o 
IPSM. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Srs. 
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim"; os que desejarem 
rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai proceder à votação secreta, nos 
termos do inciso li do art. 263 do Regimento Interno. Convido para atuarem 
como escrutinadores os Deputados Gil Pereira e Márcio Cunha. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para 
votação secreta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila-

Alvaro Antônio -Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior-
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely Tarqüinio- lvair 
Nogueira -João Paulo- João Pinto Ribeiro -José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Paulo Piau - Pinduca Ferreira- Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Recomendo aos escrutinadores 
que procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes. 
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas na urna 41 

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escnutinadores 
que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados, votaram "não" 4 
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Deputados, houve 2 votos em branco e um voto nulo. Está, portanto, 
mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.838. 
Oficie-se ao Governador do Estado 

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que 
o há para a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.818, 
que dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito do conteúdo 
das decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou judiciais sobre os 
feitos relativos a infrações de leis de trânsito e dá outras providências. A 
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator da 
matéria, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou o prazo regimental para 
emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a 
Presidência designa como novo relator da matéria o Deputado Agostinho 
Patrús. Com a palavra, o relator, para emitir seu parecer. 

O Deputado Agostinho Patrús- Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

14.818/2001 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
inciso 11, da Constituição Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei n° 
14.818/2001, que dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito 
do conteúdo das decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou 
judiciais sobre os feitos relativos a infrações às leis de trânsito e dá outras 
providências. 

Expirado o prazo regimental da comissão especial constituída para a 
emissão do parecer, cumpre-nos proceder à análise da matéria, o que 
passamos a fazer nos seguintes termos. 

Fundamentação 
Consoante as razões do veto, o Estado-membro não se reveste de 

competência legislativa para dispor sobre fiscalização de trânsito, visto tratar-
se de matéria de competência exclusiva da União, nos termos do disposto no 
art. 22, XI, da Constituição da República, matéria essa que foi objeto de 
tratamento legislativo por meio do Código de Trânsito Brasileiro. 

Tal argumento não procede, porquanto o referido dispositivo constitucional 
atribui competência legislativa exclusiva à União para legislar sobre trânsito e 
transporte, matéria que não é tratada na proposição de lei, a qual se limita a 
ditar procedimentos administrativos referentes a autuações de trânsito, o que 
se inclui no âmbito de competência do Estado. 

Ainda consoante as razões do veto, não é licito ao Legislativo impor norma 
endereçada ao Judiciário, à maneira do disposto no art. 2° da proposição de 
lei, segundo o qual, "quando se tratar de decisão judicial transitada em 
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julgado, o Poder Judiciário, por meio de mandado, intimará o órgão 
executivo de trãnsito sobre o teor das decisões proferidas". Na ótica 
governamental, haveria violação do principio constitucional da separação dos 
Poderes, inscrito no art. 6° da Lei Maior. Também aqui não assiste razão ao 
Executivo, pois o mencionado art. 2• da proposição de lei tão-somente prevê 
que o Judiciário comunique ao órgão executivo de trânsito o teor de decisão 
proferida em processo já concluído, o que, de modo algum, caracterizaria 
ingerência indevida no domínio institucional daquele Poder. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto oposto á Proposição de 

Lei n• 14.818/2001. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de número regimental para votação e 
tendo em vista que os vetos se encontram na faixa coRstitucional, 
sobrestando as demais matérias da pauta, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÚES DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE SAÚDE 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de maio de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado 
Agostinho Patrús, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão de Defesa do Consumidor; Marco Régis, Adelmo Carneiro Leão e 
Carlos Pimenta, membros da Comissão de Saúde. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião conjunta dessas Comissões, a qual se destina á realização de 
audiência pública para discutir o uso de medicamentos que causam riscos á 
saúde e lesam os direitos dos consumidores. Após, a Presidente comunica 
que serão ouvidos na reunião os Srs. Márcio Coelho, Professor de 
Famnacologia da UFMG; Rilke Novato Públio, Diretor do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas e Secretário-Geral do SENAFAR; Fernando de 
Almeida Martins, Procurador da República do Ministério Público Federal; 
Alneir Fernando Santos Maia, Assessor Jurídico do PROCON Municipal, 
representando a coordenadoria desse órgão, e Gláucia Bráulio de Melo 
Matos, jornalista vitima do uso indevido de medicamento. A Presidenta tece 
considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra ao Deputado 
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Adelmo Carneiro Leão, que explica o objetivo da reunião. Ato contínuo, a 
Presidência passa a palavra a cada um dos convidados, que fazem suas 
explanações. Logo após, são abertos os debates, 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, 12 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Adelmo Carneiro Leão -

Marco Régis - Bené Guedes. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 

As quinze horas e quinze minutos do dia oito de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Edson 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. e subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade'da reunião é discutir e votar 
proposições da Comissão. O Deputado Edson Rezende apresenta 
requerimento em que solicita sejam suspensos os trabalhos por até 30 dias 
para a elaboração do relatório final da Comissão. 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, 11 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Marco Régis. 
ATA DA 428 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, 
Eduardo Brandão e João Paulo (substituindo os dois últimos aos Deputados 
Paulo Pettersen e Djalma Diniz, por indicação das Lideranças do PMDB e do 
PSD, respectivamente), membros da supracitada Comissão. Na ausência do 
Presidente, o Deputado Amilcar Martins assume a direção dos trabalhos e, 
havendo número regimental, declara aberta a reunião 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 presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao 

. 
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Deputado Eduardo Brandão os Projetos de Lei n•s 289/99, 940/2000, 
1.414 e 1.41512001, 769199, 1.029 e 1.331/2000, 1.446, 1.475 e 1.493/2001; 
e ao Deputado João Paulo, os Projetos de Lei n•s 1.503, 1.508, 1.525, 1.530, 
1.531, 1.535 a 1.537, 1.551, 1.561 e 1.563/2001. Encerrada a 1" Parte dos 
trabalhos, passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n•s 289/99, 94012000, 1.414 e 1.415/2001 (relator: 
Deputado Eduardo Brandão). Passa-se á 2" Parte da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação de pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva 
das comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 769199, 1.029 e 
1.331/2000, 1.446, 1.475 e 1.493/2001 (relator: Deputado Eduardo Brandão); 
1.503, 1.508, 1.525, 1.530, 1.531, 1.535 a 1.537, 1.551, 1.561 e 1.563/2001 
(relator: Deputado João Paulo). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente -Gil Pereira- Márcio Cunha. 

ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
A velar, Maria José Haueisen, Antônio Andrade e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Edson Rezende. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Antônio Andrade, 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 apreciar a matéria constante na pauta. Esta 
Presidência comunica que avocou a si a relataria do Projeto de Lei n• 451/99 
e designou os relatores a seguir citados para as seguintes proposições: 
Projeto de Lei n• 1.612/2001 (relator: Deputado Fábio Avelar); 1.214/2000 
(relatora: Deputada Maria José Haueisen); 1.392/2001 (relator: Deputado 
Antônio Andrade). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que na reunião anterior foi concedida vista 
do parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.488/2001, no 1° turno, ao Deputado 
Fábio A velar, que conclui pela aprovação da matéria na fonma do Substitutivo 
n• 1, com a Emenda n' 1. Colocado em votação, é aprovado o parecer. 
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Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado José Milton passa a Presidência ao 
Deputado Fábio A velar e apresenta requerimentos de sua autoria solicitando 
a realização de audiência pública desta Comissão na cidade de Conselheiro 
Lafaiete, com a finalidade de esclarecer aos produtores rurais do Alto 
Paraopeba e vale do Piranga a política de licenciamento e fiscalização do 
IEF, quanto ao uso econõmico da cobertura vegetal no Estado; e realizar 
visita desta Comissão à cidade de lguatama para verificar a situação 
ambiental do rio São Francisco no trecho compreendido entre lguatama e a 
nascente do rio. Colocados em votação, são aprovados os requerimentos, 
cada um por sua vez. O Presidente José Milton reassume a Presidência e, 
cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Maria José Haueisen- Antõnio Andrade. 

ATA DA 71• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Kemil 
Kumaira e Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Chico Rafael, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Di mas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir medidas preventivas 
contra a sigatoka negra, praga que constitui a maior ameaça à produção de 
banana dos projetos irrigados do Norte de Minas. Logo após, procede à 
leitura do Oficio n• 2.184/2001, do Chefe da Assessoria Parlamentar do 
Banco Central do Brasil, e de oficio do Chefe do Gabinete do Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento, publicados no "Diário do Legislativo" de 
1°/9/2001. A Presidência registra as presenças dos Srs. Airton Rigueira 
Bezerra, Chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do IMA e 
representante do Secretário da Agricultura; João Augusto de Avelar Filho, 
Coordenador Técnico da EMATER-MG em Sete Lagoas; Marcos Reis Araújo, 
Diretor de Operações Técnicas da EPAMIG; Cláudio Egon Facion e Mário 
Sérgio Carvalho Dias, da EPAMIG, Regional do Norte de Minas. A 
Presidência registra, também, as presenças dos Srs. Geraldo Francisco 
Lacerda Filho e José Antõnio Saib Chequer, Prefeito e Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Luisburgo, respectivamente; e Jailson Pereira, 
jornalista da Rádio Aranans, de Capelinha. O Deputado Dimas Rodrigues, 
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autor do requerimento que deu origem à reunião, fala de sua preocupação 
com a possível chegada da sigatoka negra ao Norte de Minas. A seguir, os 
exposistores discorrem sobre a questão e se envolvem em amplo debate 
com os demais participantes, confomne consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 1.029/2000, que é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunuião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil 

Kumaira- Paulo Piau. 
ATA DA 1" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO ENSINO 

SUPERIOR 
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Sebastião 
Costa, Sargento Rodrigues, Mauro Lobo e Maria José Haueisen. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro 
Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Encontram-se 
presentes também os Deputados Doutor Viana e José Braga. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir assuntos de interesse da 
Comissão e registra a presença dos Srs. José Antônio, Reitor Interino da 
UEMG; Paulo César, Vice-Reitor da UNIMONTES; Otacir Geraldo Morais, 
Assessor Jurídico da UEMG; José Gama Dias, Pró-Reitor de Administração e 
Finanças da UEMG; e Ana Adelina Lins, Pró-Reitora de Planejamento da 
UEMG. Tem inicio, então, a fase de debates, quando a palavra é concedida 
ao Prol. José Antônio, Reitor Interino da UEMG, aos demais convidados e 
aos parlamentares presentes, confomne consta nas notas taquigráficas. 
Passa-se, em seguida, à fase de apreciação de proposições da Comissão. 
São aprovados requerimentos da Comissão solicitando seja enviado ao 
Ministro da Educação moção de repúdio pelo questionamento judicial acerca 
da legalidade da criação da UEMG e da UNIMONTES; do Deputado 
Sargento Rodrigues, solicitando seja encaminhado oficio ao Governador do 
Estado com vistas ao efetivo cumprimento da Lei n° 13.688 de 28/7/2000; do 
Deputado Doutor Viana, solicitando seja constituído um grupo de Deputados 
para comparecer à presença do Ministro da Educação para discutir a ação 
direta de inconstitucionalidade que arguiu a legalidade da criação da UEMG e 
da UNI MONTES. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente- Mauro Lobo- Paulo Piau. 

ATA DA 14• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüinio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Marco Régis, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião 
é apreciar o relatório final, de autoria do Deputado Edson Rezende. O relator 
distribui cópia do relatório para os membros e, com a palavra, faz a leitura 
das suas conclusões. Devido á extensão do relatório final e para que os 
membros tenham tempo de analisá-lo, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 13 de setembro, ás 9 horas, com a 
finalidade de discutir e votar o relatório final, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Marcelo Gonçalves -

Doutor Viana- Edson Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.261/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, a proposição em exame visa 
declarar de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam, com sede no Município 
de Barbacena. 

Após a sua publicação, foi a matéria encaminhada á Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão mantém serviços e instalações destinados a abrigar 

pessoas idosas, carentes ou não, sem perseguir retorno financeiro. Em 
cumprimento a seus objetivos, oferece-lhes assistência médica e material, 
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desenvolve atividades sociais e recreativas, proporcionando-lhes lazer e 
bem-estar. 

Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do título de utilidade 
pública que ora se pleiteia. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.261/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.560/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Amilcar Martins, objetiva declarar 
de utilidade pública a Sociedade do Santo Rosário, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão tem por finalidade assistir crianças e idosos 

carentes, bem como as famílias que necessitem de sua ajuda. Para tanto, 
oferece-lhes atendimento médico, ensino profissionalizante e outras 
possibilidades de educação. 

Assim sendo, meritório se torna outorgar-lhe o titulo de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.560/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.646/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n• 1.646/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Idoso 
Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAFG-, com sede no 
Município de Chalé. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, em turno 
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único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação mencionada desenvolve ações junto à comunidade, buscando 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes. Para a 
consecução dos seus objetivos, coordena recursos pessoais e institucionais, 
a fim de encontrar soluções adequadas para os problemas comunitários, e 
promove atividades sociais, culturais e educativas. 

Além disso, a entidade procura custear obras de eletrificação em pequenas 
propriedades rurais, visando à fixação do homem no campo e à melhoria das 
suas condições de vida. 

Pelas atividades de eminente relevãncia que desempenha, somos 
favoráveis a que lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.646/2001, 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.701/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Sebastião Costa e tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Artesãos, 
Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e Região - CA T ART 
-, com sede nesse município. 

Após haver sido a matéria publicada em 24/8/2001, foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
segundo os ditames do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n• 12.972, de 27/7/98, determina que as sociedades CIVIS, as 

associações e fundações, constituídas ou em funcionamento no Estado, 
dotadas de personalidade jurídica e servindo desinteressadamente à 
coletividade podem ser declaradas de utilidade pública, desde que estejam 
em funcionamento há mais de dois anos e seus Diretores sejam pessoas 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas 
neste caso, portanto não há óbice à aprovação do projeto de lei. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.701/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator- Dilzon Melo -

Ermano Batista- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 694/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em exame 
dispõe sobre sanções ás práticas discriminatórias contra pessoas em virtude 
de sua orientação sexual. Publicada em 25/11/99, foi a proposição distribuída 
á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade. Em 3/7/2001, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça foi rejeitado pelo Plenário da Casa, e o projeto foi 
encaminhado a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, e à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação 
A discussão da matéria pode ser dividida em dois pontos de vista, com as 

considerações que se seguem. 
Numa abordagem estritamente jurídica, deve-se considerar o raciocínio da 

Comissão de Constituição e Justiça. Se a Lei Federal n° 7.437, de 20/12/85, 
já tipificou como contravenção penal as condutas discriminatórias em razão 
de sexo e a Constituição da República garante ser reservada privativamente 
á União a competência para legislar sobre direito penal, não cabe aos 
Estados membros instituir diplomas legais sobre a matéria. Também os arts. 
3°, IV, e 5°, XLI, da Constituição, ao estabelecer, respectivamente, que 
constitui objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, 
sem preconceito de' origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação e que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e das liberdades fundamentais, reservam, de forma implícita para a 
União a competência para dispor sobre a matéria. 

O autor da proposição em exame antepõe à posição da Comissão de 
Constituição e Justiça um argumento, a nosso ver, decisivo. Todas as 
normas jurídicas federais que disciplinaram a matéria, inclusive a própria 
Constituição da República, ativeram-se à possibilidade de conduta 
discriminatória em razão do sexo. Não foi prevista, no ãmbito do 
ordenamento jurídico federal, a possibilidade de conduta discriminatória em 
razão da orientação sexual. Ora, é notório que as duas formas de 
discriminação partem de preconceitos distintos, ainda que situados no campo 
da sexualidade humana. No caso da discriminação por sexo, está-se tratando 
de condutas que separam homens e mulheres, sejam quais forem as suas 
orientaÇóes ou preferências sexuais, em termos dos direitos e das obrigações 
juridicamente instituídos. No caso da discriminação por orientação sexual, 
trata-se de distinguir as pessoas juridicamente, segundo sua orientação e 
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preferência sexual, tratando-as diferentemente, por serem heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. Se, portanto, o ordenamento 
jurídico federal não previu a possibilidade de conduta discriminatória em 
razão da orientação sexual, pode o Estado membro tratar essa conduta como 
delito de natureza administrativa e para ele instituir sanção. 

O Estado membro estaria, assim, suprindo uma lacuna deixada pelo 
ordenamento jurídico federal, que, ao tratar, no caso, apenas da possibilidade 
de discriminação em razão do sexo, ou dos gêneros sexuais masculino e 
feminino em que se divide a espécie humana, não previu a possibilidade de 
discriminação em razão da orientação sexual, que pode abrigar diversos tipos 
de conduta e de preferência, todos eles possibilitados pela multiplicidade de 
opções e comportamentos que caracteriza o mundo humano. 

Dois fatos podem levar-nos a corroborar esse argumento. Em primeiro 
lugar, não se encontrou, nos banccs de dados de jurisprudência dos tribunais 
superiores - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e 
Tribunal Federal de Recursos -, decisão alguma em que a Lei _Federal n• 
7.437 tenha sido utilizada como base para argumentação jurídica envolvendo 
a prática de discriminaçã'l por orientação sexual. Essa lei é utilizada, tão-
somente, como fundamento para a caracterização de contravenção penal por 
discriminação em razão do sexo, ou gênero sexual. É o caso. por exemplo, 
das decisões que convalidam ou invalidam concursos públicos em que não 
se penmitiu a inscrição de um dos dois gêneros sexuais, em razão das 
características do cargo que se queria prover. 

Em segundo lugar, em, pelo menos, três casos, entre os que foram por nós 
pesquisados, ordenamentos jurídicos não federais distinguiram entre 
discriminação por sexo e discriminação por orientação sexual. Um deles é o 
da Constituição do Estado de Sergipe, que estabelece o seguinte: 

"Art. 3°- O Estado assegura por suas leis e pelos atos dos seus agentes, 
além dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal e 
decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, ainda os seguintes: 

11 - proteção ccntra discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, 
classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, 
convicção políticc-ideológica, crença em manifestação religiosa, sendo os 
infratores passíveis de punição por lei". 

Outro caso constitui o da Lei n• 13.088, de 11/1/99, do Estado de Minas 
Gerais, que institui o seguinte: 

"Art. 1 • - É proibida a exigência, em concurso ou processo de seleção de 
pessoal, de requis~o relacionado cem aparência, origem, raça, etnia, sexo, 
cor, credo religioso, convicção política, orientação sexual ou qualquer outra 
fonma de discriminação, bem ccmo sua divulgação nos respectivos editais e 
anúncios publicitários". 
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E o terceiro caso é o da Lei n° 8.176, de 30/1/2001, instituída pelo 

Município de Belo Horizonte: 
"Art. 1 o- Esta lei estabelece penalidade para estabelecimento localizado no 

Município que discriminar pessoa em virtude de sua orientação sexual. 
Art. 2° - O Executivo imporá penalidade para o estabelecimento comercial, 

para o industrial, para entidades, representações, associações, sociedades 
civis ou de prestação de serviços que, por atos de seus proprietários ou 
prepostos, discriminarem pessoas em função de sua orientação sexual ou 
contra elas adotarem atos de coação ou de violência". 

Do ponto de vista social, é indubitável, a nosso ver, que a proposição em 
exame incide sobre questão das mais preocupantes no mundo 
contemporâneo. A liberdade de opção e de comportamento sexual, limitada 
apenas pelos parâmetros das obrigações e dos deveres juridicamente 
instituídos, constitui conquista ainda tênue nas sociedades democráticas 
modernas. Em países como o Brasil, onde uma cultura de violêr.cia, 
transgressão e preconceito incentiva constantemente o descumprimento de 
normas jurídicas legitimamente produzidas, a pessoa que manifesta uma 
opção sexual diferente daquelas aceitas pela moral sexual vigente torna-se 
alvo fácil de ataques de toda a ordem. Da preterição no mercado de trabalho 
à agressão física, do desdém social ao homicídio praticado em razão de forte 
preconceito moral, a pessoa de orientação sexual diferente da maioria dos 
cidadãos sofre frequentemente o peso da sua opção. 

Assim, é aplausivel que o Estado, nas suas diversas esferas 
administrativas, fortaleça a cultura do respeito à liberdade de opção e de 
comportamento sexual, coibindo a conduta discriminatória. 

Levantamentos feitos por grupos de defesa do direito à livre opção sexual 
dão conta de que, pelo menos, três Estados, o Distrito Federal e 66 
mumc1p1os brasileiros instituíram nonmas jurídicas penalizantes de 
discriminação por orientação sexual. Estados membros e municípios têm 
criado, na esfera de sua competência constitucional, diversas sanções 
administrativas para empresas, entidades civis e órgãos públicos que, por 
atos de seus proprietários ou prepostos, pratiquem atos discriminatórios ou 
violentos contra pessoas em razão de sua orientação sexual. O tema da 
liberdade de orientação sexual chegou, mesmo, ao texto constitucional de, 
pelo menos, um dos Estados membros. 

Agindo assim, essas administrações brasileiras caminham no mesmo rumo 
que o das democracias mais avançadas, que há muito ultrapassaram, no 
campo da ciência natural, a noção preconceituosa de que o 
homossexualismo constitui distúrbio mental ou psicológico e a luta pelos 
direitos civis de pessoas de orientação sexual diversa da tendência 
majoritária tem dado largos passos rumo à efetiva ausência de discriminação 
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não só perante o ordenamento jurídico, mas também no exercício da vida 
social. 

Somos, dessa forma, definitivamente favoráveis à clara análise feita pelo 
psicólogo Elber Silva Valadares em recente artigo de jornal: 

"A conduta homossexual é tão-somente uma forma alternativa de 
expressão sexual. O amor entre as pessoas do mesmo sexo não é um 
comportamento que ameaça ou põe em risco as demais. São unicamente 
pessoas que devem ser tomadas em suas indivisíveis totalidades 
psicológicas, sociais e culturais que as levaram ao homoerotismo. Ser 
homossexual não significa ser mais ou menos gente, mais ou menos homem 
ou mulher". 

Houvemos, ainda, por bem aduzir à proposição em análise a emenda 
substitutiva a seguir apresentada, com a intenção de contribuir para o 
aprimoramento técnico da matéria, ampliando o seu espectro de aplicação e 
definindo, de forma mais detalhada, as sanções previstas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 694/99 na forma 

do Substitutivo n° 1, ·a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI NO 694/99 

Dispõe sobre sanções para as práticas dil?Criminatórias contra pessoas em 
virtude de sua orientação sexual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Poder Executivo imporá, no limite da sua competência, sanções 

às pessoas jurídicas que, por ato de seus proprietários, dirigentes, prepostos 
ou empregados no efetivo exercício de suas atividades profissionais, 
discriminem, coajam ou atentem contra os direitos da pessoa em razão de 
sua orientação sexual. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se discriminação, coação e 
atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que 
comprovadamente praticados em razão da orientação sexual da vítima: 

I -constrangimento de ordem física, psicológica ou moral; 
li - proibição de ingresso ou permanência em estabelecimento aberto ao 

público, inclusive o de propriedade de ente privado; 
111 - preterição ou tratamento diferenciado em estabelecimento aberto ao 

público, inclusive o de propriedade de ente privado; 
IV - coibição da manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao 

público, inclusive o de propriedade de ente privado. 
V - impedimento, preterição ou tratamento diferenciado nas relações que 

envolvem a aquisição, locação, arrendamento ou empréstimo de bens móveis 
ou imóveis, para qualquer finalidade; 

VI - demissão, punição, impedimento de acesso, preterição ou tratamento 
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diferenciado nas relações que envolvem o acesso ao emprego e o 
exercício da atividade profissional. 

Art. 3° - As pessoas jurídicas de direito privado que, por ação de seus 
proprietários, prepostos ou empregados no efetivo exercício de suas 
atividades profissionais, incorrerem em algum dos atos previstos no art. 2° 
ficam sujeitas a: 

I - advertência; 
11 - multa de valor entre R$1.000,00 (um mil reais) e R$50.000,00 

(cinqüenta mil reais), atualizados por índice oficial de correção monetária, a 
ser definido na regulamentação desta lei; 

111 -suspensão do funcionamento do estabelecimento; 
IV- interdição do estabelecimento; 
V- inabilitação para acesso a crêditos estaduais; 
VI - rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade da administração 

pública estadual; 
VIl - inabilitação para concessão de isenção, remissão, anistia ou quaisquer 

outros beneficios de natureza tributária. 
Parágrafo único - Os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso 11 

deste artigo serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de Promoção 
dos Direitos Humanos. 

Art. 4° - As pessoas jurídicas de direito público que, por ação de seus 
dirigentes, prepostos ou empregados no efetivo exercício de suas atividades 
profissionais, praticarem algum dos atos previstos no art. 2° desta lei ficam 
sujeitas, no que couber, ás sanções previstas no seu art. 3°. 

Parágrafo único - O infrator, quando agente do poder público, terá a 
conduta averiguada por meio de procedimento apuratório, instaurado por 
órgão competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da 
administração pública estadual, um centro de referência voltado para a 
defesa do direito à liberdade de orientação sexual. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data de sua publicação, por meio de ato em que 
se observarão, entre outros, os seguintes aspectos: 

I - mecanismo de recebimento de denúncias ou representações fundadas 
nesta lei; 

li- formas de apuração das denúncias ou representações; 
111 -graduação das infrações e as respectivas sanções; 
IV - garantia de ampla defesa dos denunciados. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
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Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Durval Ângelo -

Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.039/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe institui o 
Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de Fogos de 
Artifício e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n•s 1 a 4. 

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio também manifestou-se 
favoravelmente ao projeto, acolhendo as Emendas n•s 1 a 4. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, bem como os aspectos tributários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela institui na região Oeste do Estado um pólo de 

desenvolvimento para o setor da indústria e comércio de fogos de artifício, 
produtos que são taxados com aliquota de ICMS de 25%, confonme o 
disposto no art. 12, inciso I, "a", e a Tabela F anexa à Lei n• 6.763, de 1975, 
que consolida a legislação tributária estadual. 

Entre os incentivos concedidos pela proposição, encontram-se beneficios 
fiscais que importam em renúncia de receita tributária, notadamente em 
redução de carga tributária, isenção e suspensão do pagamento do ICMS. 

Assim, de modo a adequar o projeto à técnica tributária, bem como ao 
disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal n• 101, de 2000, a chamada 
Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentamos o Substitutivo n• 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.039/2000 no 1• turno, na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado, 
e pela rejeição das Emendas n•s 1 e 4. A aprovação do Substitutivo n• 1 
prejudica as Emendas n•s 2 e 3, cujo teor foi nele contemplado. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - lvair Nogueira - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de 
Fogos de Artifício e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica instituído o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e 

Comércio de Fogos de Artifício na região Oeste do Estado. 
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Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento previsto no 

"caput" deste artigo os Municípios de Araújos, Arcos, ltapecerica, Japaraiba, 
Lagoa da Prata, Moema, Pedra do lndaiá, Santo Antônio do Monte e São 
Sebastião do Oeste. 

Art. 2' - As empresas industriais e comerciais situadas nos municípios 
integrantes do pólo, desde que venham a expandir suas atividades, ou as 
novas indústrias e empresas que venham a se instalar na região do pólo 
oeste receberão incentivos e beneficios fiscais destinados a estimular o 
desenvolvimento econômico e social da região, na forma prevista nesta lei. 

Art. 3' - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas 
integrantes do pólo de desenvolvimento de que trata esta lei: 

I - elaboração de projetos sob a coordenação do órgão estadual 
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem, de redes de 
energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e drenagem; 

11 - prestação de serviços e execução de obras de infra-estrutura, pelos 
diversos órgãos da administração pública estadual, direta e indireta, com a 
execução dos projetos referidos no inciso anterior; 

111 - linhas de crédito a serem disponibilizadas pelo Estado em condições 
especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas relacionadas à 
produção de fogos de artifício. 

Art. 4' - Constituem beneficios fiscais às empresas integrantes do pólo de 
desenvolvimento de que trata esta lei: 

I- redução da carga tributária do ICMS para até 12% (doze por cento) nas 
operações internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos 
utilizados nas fases de produção e industrialização dos produtos de fogos de 
artifício, observados os prazos, formas e condições estabelecidos em 
regulamento; 

11 - concessão de um período de carência de dois anos, contados do inicio 
das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas empresas 
participantes do pólo de que trata esta lei, findo o qual o pagamento será 
efetuado em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem encargos, 
devendo a empresa, a partir do terceiro ano, recolher o imposto nos prazos e 
condições normais; 

111 - concessão de incentivos fiscais, mediante convênio do Estado com a 
União, em tributos de competência federal. 

Art. 5' - Os municípios referidos no parágrafo único do art. 1' poderão, a 
seu critério, mediante lei municipal, conceder beneficios fiscais a empresas 
que implantarem projetos industriais em seus respectivos territórios. 

Art. 6' - Os beneficios fiscais previstos nesta lei serão concedidos mediante 
cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no art. 14 
da Lei Complementar Federal n' 101, de 4 de maio de 2000. 
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Art. 7' - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, 

semestralmente, os dados estatísticos relacionados ao programa instituído 
por esta lei, inclusive quanto ao número de empresas atendidas e ao 
montante de recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais. 

Art. 8° - As empresas beneficiadas com a concessão de incentivos e 
benefícios fiscais previstos nesta lei obrigam-se a remeter ao Governo do 
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral. 

Art. 9'- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no exercício financeiro imediatamente subseqüente ao de sua 
publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.351/2001 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n.• 1.351/2001 visa 
autorizar o Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos 
Culturais e Turísticos. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/2001, o projeto foi distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e constitucionalidade. 

Cabe-nos, agora, apreciar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos 
arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A presente proposição visa autorizar o Poder Executivo a estabelecer o 

nosso calendário estadual de eventos culturais e turísticos. Tal medida vem 
criar para o Executivo a obrigação de organizar um trabalho de coleta de 
dados e informações sobre os eventos mais importantes de cada município, 
com vistas a estabelecer aqueles que são mais relevantes, para fazer parte 
do calendário único do Estado. 

Dessa forma, estaremos criando garantias para que datas de importância 
histórica e cultural do nosso povo não caiam no esquecimento, dando às 
gerações futuras a oportunidade de vivenciar essas festividades, que fazem 
parte da tradição de nossos antepassados. 

Porém, buscando adequar o projeto à legislação já existente, que trata da 
política cultural do estado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o 
Substitutivo n' 1. 

Entretanto, por _entendermos que deverá estar explicito na proposição que 
órgão terá a competência para organizar o calendário de eventos proposto, 
apresentamos neste parecer a Emenda n.' 1, que vem preencher essa 
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lacuna, estabelecendo que tal competência caberá à Secretaria de Estado 
do Turismo. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.351/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 3° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 3°- O Plano Estadual de Cultura, elaborado pela Secretaria de Estado 

do Turismo, conterá calendário de eventos culturais e turísticos.". 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Maria Olivia, Presidente e relatora- Márcio Cunha - Fábio Avelar. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.595/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem n° 

197/2001, o projeto de lei em exame, que visa alterar a redação do parágrafo 
único do art. 1° da Lei n° 12.611, de 16/9/97, que autoriza o Poder Executivo 
a doar ao Município de Catas Altas o imóvel que especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou legal à sua tramitação, 
vem ela agora a este órgão colegiado, para ser apreciada sob a ótica da 
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo alterar a Lei n° 12.611, de 16/9/97, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Catas Altas o imóvel 
localizado no lugar denominado Lavrado, constituído de terreno com área de 
2.000m2

, o qual foi doado com o encargo de lá se construir um posto de 
saúde. 

Com a alteração, pretende a administração de Catas Altas aproveitar o 
imóvel não só para construção de um posto de saúde, mas também para 
edificação de instalações destinadas a serviços educacionais e culturais. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei Federal n° 
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no § 2° de seu art. 105, 
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há que se notar, ainda, 
que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado. Representa, a bem da 



verdade, uma redução do ativo permanente do Tesouro que será 
amplamente compensada pelo atendimento ao interesse público. 

Conclusão 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.59512001 
no 1 o turno, na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.62812001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 202, de 2001, o Governador do Estado 
encaminhou á Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.62812001, que 
dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública 
estadual. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31812001, o projeto foi encaminhado 
ás Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Nos 
termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 188 dQ Regimento Interno, vem a 
proposição a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise estabelece normas gerais para o processo 

administrativo no âmbito da administração direta, das autarquias e das 
fundações estaduais, estendendo sua aplicabilidade aos Poderes Legislativo 
e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, quando 
no exercicio de funções administrativas, e, subsidiariamente, aos processos 
administrativos específicos, regidos por lei própria, como é o caso do 
processo disciplinar e de licitação. 

O processo administrativo consiste em uma sucessão encadeada de atos 
administrativos, visando a um ato derradeiro relativo a um determinado 
assunto que envolva a administração pública e seus administrados. É uma 
garantia para os cidadãos de que o poder público está vinculado não só à 
busca da finalidade prevista na lei, mas também aos meios, às formas e às 
condições de alcançá-la. Isso significa, em suma, a observância do devido 
processo legal, assim como do disposto no inciso LV do art. 5° da 
Constituição da República, que assegura o contraditório e a ampla defesa 
aos litigantes em processo judicial ou administrativo. 

Note-se, por oportuno, que tanto a elaboração da lei pelo Poder Legislativo 
quanto a prolação da sentença pelo Judiciário estão vinculadas, 
respectivamente, ao processo legislativo e ao judicial, o que permite 
segurança jurídica e controle no processo de formação desses atos 



z 
õ 

emanados do poder público. O mesmo papel cumprirá o processo 
administrativo em relação a determinados atos da administração. 
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O tema tornou-se objeto de discussão em nível nacional a partir da edição 
da Lei n• 9.784, de 29/1/99, que regula o processo administrativo na esfera 
da administração pública federal. Esta lei, elaborada por um grupo composto 
pelos mais ilustres administrativistas do País, tendo como relatora a Prof. 
Odete Medauar, dispôs, de forma sistemática, sobre o processo 
administrativo a ser seguido no ãmbito federal. Trata-se de uma legislação 
complexa, e não podemos deixar de mencionar que, ao examinar o projeto 
de lei estadual, tomamos como base comparativa a referida lei federal. Tal 
comparação nos possibilitou a adequação do projeto aos imperativos da 
administração pública estadual, assim como uma análise crítica de alguns 
dispositivos de ambas as proposições. 

No tocante à competência legislativa para tratar da matéria, é importante 
destacar que, embora exista uma lei federal sobre o assunto, não é 
competência da União a unificação do processo a ser adotado por todos os 
entes da Federação. Como bem aponta em sua obra o eminente doutrinador 
Diógenes Gasparini', este processo ê matéria administrativa, e qualquer das 
pessoas polfticas possui competência para dispor sobre ele, pois, caso 
contrário, haveria quebra do princípio da autonomia de seus serviçcs. Essa 
autonomia está prevista no art. 18 da Constituição da República, que 
estabelece a base da organização político-administrativa do País, e constitui-
se na capacidade de auto-organização e normatização, autogoverno e auto-
administração de cada ente federado. Daí, aponta o referido autor, a cautela 
da União em restringir expressamente a abrangência da Lei Federal n• 9.784, 
de 1999, ao ãmbito da administração federal. 

Outra questão de interesse diz respeito ao ãmbito de incidência do projeto 
de lei em exame, que se restringe à administração direta e às autarquias e 
fundações. Este é um ponto em que o projeto se diferencia da lei federal, que 
impõe também às empresas públicas e sociedades de economia mista a 
observãncia do processo administrativo. Entendemos acertada a previsão do 
projeto em apreçc, uma vez que tais entidades estão sob o regime do direito 
privado, sendo criadas para desempenhar atividades econômicas próprias da 
iniciativa privada ou serviços públicos, conforme dispõe os arts. 173 e 175 da 
Constituição da República. Assim, embora tenham a obrigatoriedade de 
registrar seus atos e decidir sobre controvérsias administrativas, não hà 
necessidade de serem vinculadas a procedimento específico determinado em 
lei. 

Após este relato geral a respeito das implicações do projeto e sua inserção 
no ordenamento jurídico vigente, passemos à análise constitucional de 
alguns pontos do projeto que merecem reparos, seja por infringência a 
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dispositivos constitucionais e legais, seja para melhor adequá-los aos 
princípios norteadores da administração pública e aos padrões da técnica 
legislativa. 

Primeiramente, cumpre observar que o art. 2° do projeto enumera os 
princípios que deverão orientar a administração pública no desempenho de 
suas funções. Ressalte-se que, além dos princípios especificados nesse 
dispositivo, outros, como os da segurança jurídica, da proporcionalidade, da 
motivação e da oficialidade, também orientam o processo administrativo, 
mesmo à falta de lei que os enuncie. Tais princípios são citados pela doutrina 
como informadores do processo administrativo, quer por serem decorrência 
de previsões constitucionais explicitas, quer por serem projeções naturais 
dos princípios norteadores da Constituição da República. Assim, 
apresentamos a Emenda n° 1, que modifica o art. 2° de modo que o seu tex1o 
não delimite de forma taxativa os princípios a serem seguidos em detrimento 
de outros de igual importância, para a correta aplicação da lei. 

As Emendas n°s 2 e 3 incidem sobre os incisos 11 e X do art. 5°, . .que dispõe 
sobre os critérios a serem observados no procedimento administrativo. A 
Emenda n° 2 tem como objetivo esclarecer que a vedação abrange a 
renúncia total ou parcial de poder ou competência. Na Emenda n° 3, a 
substituição do termo "inicio" por "impulsão" possibilita à administração 
pública não apenas a iniciativa do processo, mas a adoção de todas as 
medidas necessária à sua adequada instrução, ações asseguradas pelo 
princípio da oficialidade. A iniciativa de ofício ainda está prevista no art. 11 da 
proposição e, da mesma forma, a realização da instrução do processo, no art. 
22. 

A fim de aperfeiçoar a redação do art. 12, apresentamos a Emenda n° 4, 
substituindo o termo "requerente" por"interessado". 

Com o objetivo de proteger a administração, a Emenda n° 5 inclui no art. 17 
a possibilidade de ser exigido reconhecimento de firma quando houver 
dúvidas sobre a autenticidade do documento. 

A exemplo da Lei Federal n° 9.784, de 1999, a Emenda n° 6 acrescenta ao 
projeto em tela o art. 22, que estabelece o prazo de cinco dias para a prática 
dos atos pela administração pública ou pelos administrados que participam 
do processo. No parágrafo único, é permitida a dilação desse prazo mediante 
justificação. A finalidade da alteração é evitar a demora excessiva na solução 
do processo e dar ao administrado uma noção do tempo necessário ao 
término da pendência, possibilitando a dilação motivada nos casos em que 
existam dificuldades procedentes. 

A nova redação proposta na Emenda n° 7 para o § 1 o do art. 22 pretende 
obrigar a administração pública a fazer constar nos autos todos os dados 
necessários à decisão do processo. 
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A Emenda n' 8 pretende reunir no art. 23 as disposições a respeito dos 

meios probatórios e tem como decorrência a supressão do parágrafo único 
do art. 26, uma vez que esse dispositivo passa a integrar o referido art. 23. 

A nova redação do art. 24, proposta pela Emenda n• 9, deixa claro que o 
ônus da prova cabe ao interessado, sem prejuízo do dever do órgão 
competente de instrução do processo e da anexação de documento ou cópia 
existente em repartição da própria administração. 

A Emenda n' 10 dá nova redação ao art. 27, com a finalidade de garantir a 
intimação do administrado quando necessária a prestação de informação ou 
a apresentação de prova. Ademais, o parágrafo único desse artigo prevê a 
possibilidade de a administração suprir de oficio a omissão, quando 
considerar a matêria relevante para a decisão, ou determinar o arquivamento 
do processo. 

A Emenda n• 11 acrescenta o § 3' ao art. 30 do projeto visando a 
fonmalizar a utilização da consulta pública, prevista no projeto, quando o 
interesse envolvido for geral. 

As Emendas n•s 12, a 15 visam a acrescentar quatro novos dispositivos ao 
projeto, quais sejam os arts. 31, 32, 33 e 34, que se referem à instrução do 
processo. O art. 31 prevê a possibilidade de se ouvir um órgão consultivo, 
nos casos em que se verifique essa necessidade, e estabelece o prazo de 15 
dias para que o parecer seja emitido, salvo comprovada necessidade de 
maior prazo. Dispõe ainda, em seus §§ 1' e 2', sobre o prosseguimento do 
processo quando o parecer deixar de ser emitido. O art. 32 regula a emissão 
de laudos técnicos de órgãos administrativos necessários à instrução do 
processo. O art. 33 estipula o prazo de dez dias para manifestação do 
interessado após o encerramento da instrução. E, por fim, o art. 34 regula a 
remessa dos autos do processo pelo órgão de instrução ao órgão 
competente para emitir a decisão final, quando o primeiro não for competente 
para tanto. 

A intimação tem como objetivo dar ciência ao interessado dos atos e 
tenmos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Sua 
importância como meio de implementação dos principies do contraditório e 
da ampla defesa impõe maior clareza e detalhamento do art. 33 do projeto, 
propostos pela Emenda n• 16. Os §§ 1' e 2' estabelecem os requisitos 
formais da intimação e o prazo de três dias úteis de antecedência, a contar 
da ciência do interessado, para seu comparecimento. 

A Emendas n• 17 dá nova redação ao art. 37, visando reunir em um mesmo 
artigo as disposições a respeito do ato de delegação de competência. Para 
isso, o disposto no parágrafo único do art. 36 e o art. 38 passam a fazer parte 
do art. 37 como parágrafos 1' e 2', respectivamente. Por conseguinte, ficam 
suprimidos. 
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A Emenda n• 18 dá nova redação ao § 2• do art. 42, que prevê a 

possibilidade da utilização de meios mecânicos para reproduzir fundamentos 
de decisões sobre assuntos da mesma natureza. Entretanto, a redação do 
dispositivo é imprecisa, deixando dúvidas quanto á sua aplicação e, portanto, 
merecendo reparo. 

A Emenda n• 19 altera a redação do art. 44, que dispõe que, uma vez 
expirado o prazo prescrito ou prorrogado sem que haja decisão do processo, 
considerar-se-á indeferida a decisão. Tal previsão viola uma série de 
princípios que regem o processo administrativo. Primeiramente, note-se que 
se está criando uma penalidade para o administrado, que terá sua pretensão 
indeferida pela inércia da outra parte, a administração. A este propósito, 
registre-se que já consta no art. 27 do projeto uma penalidade para o 
administrado, qual seja, o arquivamento do processo quando o interessado 
deixar de tomar alguma providência necessária ao seu andamento. Note-se 
também, que, além de instituir uma dupla penalidade para o administrado, o 
projeto o faz sem que este tenha dado causa a um dos fatos_.Da forma 
prevista, fica muito cõmodo para a administração pública deixar o prazo 
expirar, pois será a forma mais fácil de indeferir a pretensão sem ter que ao 
menos expor os seus motivos. Ademais, cumpre destacar que as normas 
administrativas devem ser interpretadas da forma que melhor atenda ao 
interesse público e, se a finalidade da norma em questão é resguardar o 
direito do administrado de pleitear perante a administração, o 
estabelecimento dessa penalidade iria de encontro ao objetivo da própria 
norma, que é o de viabilizar a resolução dos conflitos havidos com a 
administração. 

Também a exemplo do disposto na Lei Federal n• 9. 784, de 1999, a 
Emenda n• 20 acrescenta ao art. 46 a possibilidade de extinção do processo 
administrativo quando exaurida sua finalidade. Na redação original, a 
extinção só caberia quando o objeto da decisão - definido pelo art. 1 O do 
projeto em tela como todo assunto submetido ao conhecimento da 
administração - se tornasse impossível, inútil ou prejudicado. Entretanto, a 
finalidade do processo, apontada pelo doutrinador Celso Antônio Bandeira de 
Mello2 como a de resguardar os administrados e concorrer para uma atuação 
administrativa mais clarividente, também pode vir a se esgotar 
completamente, justificando a extinção do processo. 

A Emenda n• 21 recai sobre o art. 47 do projeto, que prevê que a ação 
judicial de iniciativa do interessado sobre a mesma matéria põe termo ao 
processo administrativo. Destaque-se primeiramente que o ato administrativo 
é passível de invalidação tanto na via judiciária quanto na administrativa, e 
que cada uma dessas esferas revisionais guarda características peculiares 
que tornam inadequada tal previsão. Com efeito, a revisão dos atos na esfera 
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administrativa é bem mais ampla que na judicial, uma vez que nesta 
esfera o controle restringe-se ao exame da legalidade do ato, enquanto 
naquela o controle pode se dar tanto pela inconformidade dos atos com a lei, 
como por questões de conveniência e oportunidade da administração. Dai se 
dizer que a administração controla os seus atos em toda a plenitude. Dessa 
forma, dados os efeitos diversos que tais revisões podem causar para o 
administrado, não há que se falar em extinção do processo administrativo 
caso a esfera judicial seja ao mesmo tempo acionada. Isso, via de regra, 
constitui-se em um direito do administrado que não pode ser cerceado, sob 
pena de se infringir a Constituição, que prevê que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tal imposição 
levará a duas situações indesejáveis: ou inibirá o administrado de entrar na 
justiça, visto que suas pretensões administrativas poderiam ser frustradas 
sem a devida análise, ou lhe imporá o esgotamento de todo o trâmite na 
esfera administrativa para somente então recorrer ao Judiciário. 

A Emenda n• 22 acrescenta o art. 49, a fim de esclarecer as hipóteses em 
que o recurso não será conhecido pela administração pública. 
Acompanhando o entendimento da Lei Federal n• 9. 784, de 1999, a alteração 
visa a estabelecer critérios claros que, a par de garantirem a revisão da 
decisão, impeçam esforço repetitivo e inadequado da administração. 

A Emenda n• 23 dá nova redação ao art. 50 com a finalidade de orientar 
com maior clareza o administrado quando da interposição de recurso. 

As Emendas n•s 24 e 25 explicitam alguns dispositivos referentes a 
contagem dos prazos processuais, de modo a torná-los mais claros e facilitar 
suas aplicações. 

Ainda atendendo á técnica legislativa, as Emendas n•s 26 e 27 dão nova 
redação aos incisos 11 e 111 do art. 57. 

A Emenda n• 28 altera o art. 62, tornando obrigatória a convalidação pela 
administração pública dos atos que apresentarem defeito sanável. A simples 
possibilidade de fazê-lo, como previsto na redação original, contraria o 
principio da segurança jurídica, uma vez que a convalidação é uma forma de 
restauração da legalidade dos atos, o que independe da existência ou não de 
lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros. 

O art. 63 apresenta as sanções que podem ser impostas aos que 
descumprirem prazo ou norma da proposição em análise. Ao dar nova 
redação a esse dispositivo, a Emenda n• 29 acrescenta a obrigação de fazer 
ou deixar de fazer e a pena pecuniária nos casos de má-fé ou ciência da 
gravidade do ato. O objetivo é diversificar as sanções, possibilitando maior 
adequação da pena com a natureza e a gravidade da infração e com os 
danos dela provenientes . 

Por fim, a Emenda n• 30 dá nova redação ao "caput" do art. 64, atendendo 
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à necessidade de clareza e aplicação da técnica legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.628/2001 com as Emendas n•s 1 a 30, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Dé-se ao art. 2" a seguinte redação: 
" Art. 2" - A administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório e 
transparência.". 

EMENDA N"2 
Dê-se ao inciso 11 do art. 5" a seguinte redação: 
"Art. 5"- ........................................................... . 
11 -atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de 

poder ou competência, salvo com autorização em lei;". 
EMENDA N" 3 

Dê-se ao inciso X do art. 5" a seguinte redação: 
"Art. 5"- .......................................................... . 
X - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do 

interessado.". 
EMENDA N"4 

Substitua-se nos incisos 111 e V do art. 12 o termo "requerente" por 
"interessado". 

EMENDA N" 5 
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17 - Só será exigido reconhecimento de finma por imposição legal ou 

em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento.". 
EMENDA N°6 

Acrescente-se o seguinte art. 22, renumerando-se os demais: 
"Art. 22 - Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 

responsável pelo processo e dos administrados que dele participem serão 
praticados no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado 
mediante comprovação de caso fortuito ou força maior.". 

EMENDA N"7 
Dê-se ao§ 2" do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22- ............................................... . 
§ 1"- O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados 

necessários à decisão do processo.". 
EMENDAN"B 
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Dê-se ao art. 23 a seguinte redação, suprimindo-se o parágrafo único 

do art. 26: 
"Art. 23 - Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em 

direito. 
Parágrafo único - Será recusada, em decisão fundamentada, a prova 

considerada ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória.". 
EMENDA N°9 

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem 

prejuízo do dever de instrução atribuído ao órgão competente e do disposto 
no art. 25.". 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - O interessado ou terceiro serão intimados se necessária a 

prestação de informação ou a apresentação de prova. 
Parágrafo único - Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 

competente suprir de oficio a omissão, se entender relevante a matéria, ou 
determinar o arquivamento do processo.". 

EMENDA N° 11 
Acrescente-se ao art. 30 o seguinte§ 3°: 
"Art. 30- .............................................. .. 
§ 3° - A apresentação de resultados de consulta, audiência pública ou outro 

meio de participação de administrados se fará com a indicação do 
procedimento adotado.". 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se o seguinte art. 31, renumerando-se os demais: 
"Art 31 - Quando for obrigatório ouvir um órgão consultivo, o parecer será 

emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou 
comprovada necessidade de dilação do prazo. 

§ 1 o - Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo 
fixado, o processo só terá prosseguimento com a sua apresentação, 
responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2° - Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no 
prazo fixado, o processo terá prosseguimento e será decidido com sua 
dispensa, sem prejuízo da responsabilização de quem se omitiu no 
atendimento.". 

EMENDA N° 13 
Acrescente-se o seguinte art. 32, renumerando-se os demais: 
"Art. 32 - Quando, por disposição de ato normativo, houver necessidade de 

obtenção prévia de laudo técnico de órgão administrativo e este não cumprir 
o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá 
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solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade 
técnica equivalentes.". 

EMENDA N' 14 
Acrescente-se o seguinte art. 33, renumerando-se os demais: 
"Art. 33- Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-

se no prazo de dez dias, salvo em virtude de disposição legal.". 
EMENDA N' 15 

Acrescente-se o seguinte art. 34, renumerando-se os demais: 
"Art. 34- O órgão de instrução que não for competente para emitir a 

decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das 
fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente 
justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.". 

EMENDA N' 16 
Dé-se ao art. 33 a seguinte redação: 
"Art. 33 - O interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o 

processo para a ciência de decisão ou a efetivação de diligência. __ 
§ 1'- A intimação informará: 
I -a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa 

de origem; 
11 - sua finalidade; 
111 - a data, a hora e o local para o comparecimento do intimado; 
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou pode fazer-se 

representar; 
V- a continuidade do processo independentemente do comparecimento do 

intimado; 
VI -a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
§ 2' - A intimação observará a antecedência minima de três dias úteis a 

contar da ciência do interessado. 
§ 3' - A intimação será feita por meio idôneo, de modo a assegurar ao 

interessado certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. 
§ 4°- No caso de interessado desconhecido ou incerto, ou que se encontre 

em lugar ignorado ou inacessível, a intimação será feita por meio de 
publicação oficial. 

§ 5° -A intimação será nula quando feita sem observância das prescrições 
legais, mas o comparecimento do interessado supre a irregularidade.". 

EMENDA N° 17 
Dê-se ao art. 37 a seguinte redação, suprimindo-se o parágrafo único do 

art. 36 e o art. 38: 
"Art. 37 - O ato de delegação e sua revogação serão divulgados por meio 

de publicação oficial. 
§ 1 o - O ato de delegação indicará prazo para seu exercício, mas pode ser 
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revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 2° - O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos e 
poderá conter ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada.". 

EMENDA N° 18 
Dé-se ao § 2° do art. 42 a seguinte redação: 
"Art. 42- ................................................... . 
§ 2° - Em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, poderão ser 

reproduzidos os fundamentos de uma decisão, desde que não se prejudique 
direito ou garantia do interessado. 

EMENDA N° 19 
Dê-se ao "caput" do art. 44 a seguinte redação: 
" Art. 44 - Se expirar o prazo prescrito ou prorrogado sem decisão, 

considerar-se-á deferida a pretensão.". 
EMENDA N"20 

Dê-se ao art. 46 a seguinte redação: 
"Art. 46 - A Administração pode declarar extinto o processo quando 

exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, 
inútil ou prejudicado por fato superveniente.". 

EMENDA N° 21 
Suprima-se o art. 47. 

EMENDA N°22 
Acrescente-se o seguinte art. 49, renumerando-se os demais: 
"Art. 49- O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
11 - perante órgão incompetente; 
111 -por quem não seja legitimado; 
IV- após exaurida a esfera administrativa. 
§ 1° - Na hipótese do inciso 11, será indicada ao recorrente a autoridade 

competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 
§ 2°- O não-conhecimento do recurso não impede a administração de rever 

de oficio o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.". 
EMENDA N°23 

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação: 
"Art. 50 - O recurso será interposto por meio de requerimento 

fundamentado, facultada ao requerente a juntada dos documentos que julgar 
convenientes.". 

EMENDA N°24 
Dê-se ao § 2° do art. 55 a seguinte redação: 
"Art. 55- ................................................... .. 
§ 2° - Os prazos fixados em meses ou em anos se contam de data a data e, 

se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do 



prazo, tem-se como termo o último dia do mês.". 
EMENDAN"25 

Acrescente-se ao art. 55 o seguinte§ 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 55- .....................................................• 
§ 3°- Os prazos expressos em dias contam-se de modo continuo.". 

EMENDA N°26 
Dê-se ao inciso 11 do art. 57 a seguinte redação: 
"Art. 57- ........................................ .. 
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11 - tenha participado ou venha a participar no procedimento como perito, 
testemunha ou representante, ou se uma dessas situações ocorrer quanto a 
cônjuge, companheiro, parente ou afim atê o terceiro grau;". 

EMENDA N°27 
Dê-se ao inciso 111 do art. 57 a seguinte redação: 
"Art. 57- ....................................................... . 
111 - esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu 

cônjuge ou companheiro;". 
EMENDA N°28 

Substitua-se no art. 62 a expressão "poderão ser" por "serão". 
EMENDA N°29 

Dê-se ao art. 63 a seguinte redação: 
"Art. 63 - Assegurado o direito de defesa, a autoridade ou servidor que 

descumprir prazo ou outra norma desta lei será punido com: 
I - advertência escrita; 
11 - obrigação de fazer ou de não fazer; 
111 -ressarcimento ao erário do prejuízo que causar, quando agir de má-fé 

ou ciente da gravidade do ato; 
IV - suspensão por até quinze dias, quando for reincidente de falta já 

punida.". 
EMENDAN°30 

Dê-se ao "caput" do art. 64 a seguinte redação: 
"Art. 64 - O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser 

revisto a pedido ou de ofício quando alegado fato novo ou circunstância que 
justifique a revisão. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu- Ermano Batista. 
1 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. SP: Saraiva, 2000, p 761 
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. SP: 
Malheiros, 1999, p 427 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 894/2000 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
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Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe 
institui o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas, sob 
controle gestionário dos trabalhadores- Pró--Autogestão. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, retorna a proposição a esta Comissão para receber 
parecer de 2° turno. A redação do vencido é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa instituir o Pró-Autogestão, programa que tem o 

objetivo de amparar as empresas em situação falimentar, por motivo de crise 
econômico-financeira, gerencial, tecnológica e comercial, para que elas 
possam continuar funcionando sob controle gestionário dos trabalhadores. 

Tal medida trará reflexos positivos no combate ao desemprego e na 
arrecadação, evitando o desaquecimento da economia. 

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça, entendendo que alguns 
aspectos da proposta a impediriam de prosperar, por.- . vicio de 
inconstitucionalidade, aprovou o Substitutivo n° 1, retirando da proposta 
original a criação do Conselho Deliberativo do Pró-Autogestão, por entender 
que esta é uma prerrogativa do Poder Executivo, tendo em vista que o 
Conselho seria inserido dentro da sua estrutura organizacional e o legislador 
não pode compelir o Executivo a criar órgão na sua estrutura administrativa 
por meio de lei de sua iniciativa. 

Em análise nesta Comissão, no 1° turno, foi apresentado o Substitutivo n° 
2, que buscou resgatar a idéia original do projeto, recriando o Conselho 
Deliberativo, por entender que ele é de fundamental importáncia, com um 
número maior de membros. 

Na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, novamente foi 
defendida a teoria de que a proposição perderia em substãncia se o referido 
Conselho não fosse criado para gerir as ações do Programa. Desta feita, o 
parecer dessa Comissão foi pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 2. 

Encaminhado, em seguida, para a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, o projeto recebeu parecer pela aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 e pela rejeição do Substitutivo n° 2 . 

Levada a votação no 1 o turno, no Plenário, a proposição foi aprovada na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça . 

Conforme prevê o art. 4° do vencido, "as ações governamentais para a 
implementação do programa a que se refere esta lei contarão com a 
participação de entidades representativas dos trabalhadores, do setor 
produtivo e de instituições de ensino e pesquisa que desenvolvam projetos 
relacionados com o objeto do Pró-Autogestão". Contudo, acreditamos que 
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poderemos dar maior consistência e representatividade a essas ações se 
incluirmos, entre os participantes citados, representantes de secretarias 
estaduais afetas à área, razão pela qual apresentamos a Emenda n' 1, ao 
final deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 894/2000 no 2' 

turno, na forma do vencido no 1' turno, com a Emenda n' 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N' 1 
Dê-se ao art. 4' do Substitutivo n' 1 a seguinte redação: 
"Art. 4' -As ações governamentais para a implementação do programa a 

que se refere esta lei contarão com· a participação de representantes da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, da Secretaria 
de Estado de Indústria e Comêrcio, da Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, das entidades 
representativas dos trabalhadores e dos empresários e das instituições de 
ensino e pesquisa que desenvolvam projetos relacionados com o objetivo do 
Pró-Autogestão. ". 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente- Márcio Cunha, relator- Fábio A velar. 

Redação do Vencido no 1' Turno 
PROJETO DE LEI N' 894/2000 

Institui o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob 
o Controle Gestionário dos Trabalhadores- Pró-Autogestão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de 

Empresas sob o Controle Gestionário dos Trabalhadores, também 
denominado Pró-Autogestão. 

Art. 2'- São objetivos do Programa: 
I - evitar a desativação de empreendimentos econômicos em decorrência 

de crise econômico-financeira, gerencial, tecnolôgica e comercial; 
11 - combater o desemprego e a queda na produção econômica e na 

arrecadação tributária; 
111 - incentivar o controle gestionário das empresas em processo de 

recuperação pelos trabalhadores, em todos os nlveis da atividade econômica. 
Art. 3' - Compete ao Poder Executivo, na administração e coordenação do 

Programa: 
I - incentivar atividades de qualificação profissional, destinadas a dotar os 

trabalhadores de conhecimentos específicos da atividade desenvolvida pela 
empresa em processo de recuperação e de gestão empresarial; 

11 -oferecer apoio técnico para a elaboração de projetos de recuperação de 
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empresas sob o controle gestionário dos trabalhadores; 

111 - oferecer apoio jurídico, institucional e financeiro à implementação dos 
projetos. 

Art 4° - As ações governamentais para a implementação do Programa a 
que se refere esta lei contarão com a participação de entidades 
representativas dos trabalhadores, do setor produtivo e de instituições de 
ensino e pesquisa que desenvolvam projetos relacionados com o objeto do 
Pró-Autogestão. 

Art. 5° - Os recursos necessários para a implementação do disposto nesta 
lei serão consignados na lei orçamentária anual. 

Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 936/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- .. 

Relatório 
De autoria da CP! do IPSM, a proposição em epígrafe tem como objetivo 

autorizar o IPSM a alienar bens imóveis do seu acervo patrimonial. 
No 1° turno. foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, para ser analisada no 2° turno e 

para que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
desta peça opinativa. 

Fundamentação 
Segundo a mencionada CP!, o IPSM possui valioso acervo patrimonial 

imobiliário, que, entretanto, não gera renda suficiente, necessária para fazer 
frente ao pagamento dos benefícios. 

O rol de imóveis objeto da proposição consta de 29 itens, desmembráveis 
em subitens, compreendendo prédios, lojas, sobrelojas, apartamentos, 
galpões, terrenos, lotes e casas. Esse património está, assim, pulverizado, 
aumentando os custos administrativos de gestão. Constata-se, também, a 
existência de imóveis de duvidosa rentabilidade. Destarte, pode ser 
interessante a alienação de bens e a aplicação dos recursos obtidos em 
ativos que propiciem melhor rentabilidade, que podem, inclusive, ser outros 
imóveis. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, compete ao IPSM analisar se 
um ativo está tendo ou não rentabilidade suficiente e, se for o caso, aliená-lo. 
Não há razão em o património permanecer engessado em um determinado 
imóvel. Os cenários mudam, e o gestor deve ser ágil o suficiente para passar 
para outro ativo, maximizando a rentabilidade. 

Também é importante ressaltar que as alienações não implicam redução do 
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patrimônio público. Haverá, na verdade, a troca de um ativo por outro. 

Dessa forma, entendemos que o projeto de lei em tela traz repercussão 
financeira positiva para os cofres públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 936/2000 na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 936/2000 

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 
Minas Gerais- IPSM -a alienar os bens que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado 

de Minas Gerais - IPSM - autorizado a alienar os seguintes bens do seu 
patrimônio: 

I - Edifício Paraíba Center, na Rua Paraíba, 1.441, Bairro Funcionários, 
Belo Horizonte, situado no lote 13, quarteirão 03, com área do terreno de 600 
m• e aproximadamente 2.200 m2 de área construída, matriculado sob o n° 
29.179, a fls. 266 do livro 2, no Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis 
de Belo Horizonte; 

11 - Edifício na Rua Paraíba, 575, esquina com a Rua Bernardo Guimarães, 
803, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 24, quarteirão 27, 
com área do lote de 420 m• e área construída de 1. 720 m2 , matriculado sob o 
n° 32.929, no livro 2, no Cartório 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

111 - Lojas de galeria no Edifício Marena, Conjunto 107, na Avenida 
Amazonas, 45, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, quarteirão 11, 
registradas sob o n° 39.694, a fls. 279 do livro 3-AP, no Cartório do 3° Ofício 
de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

IV- Lojas de galeria no Edifício Marena, Conjuntos 108 e 109, na Avenida 
Amazonas, 61, Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, quarteirão 11, 
registradas sob o n° 39.353, a fis. 214 do livro 3-AP, no Cartório do 3° Ofício 
de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

V- Sobrelojas n°s 201, 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, 
212, 213, 216, 217 e 218 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 61, 
Centro, Belo Horizonte, situadas no lote 2A, quarteirão 11, com área 
construída de 429,35 m•, registradas sob o n° 39.354, a fls. 214 do livro 3 AP, 
no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

VI - apartamento n° 1.801 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 61, 
Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, 
registrado sob o n° 39.478, a fls. 240 do livro 3AP, no Cartório do 3° Oficio de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 



z 
õ 

295 
VIl - apartamento n° 1.802 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 

61, Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e varanda, registrado sob o n° 39.478, a fls. 240 do livro 3AP, no 
Cartório do 3° Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

VIII -apartamento n° 1.804 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 61, 
Centro, Belo Horizonte, com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e 
varanda, registrado sob o n° 39.478, a fls. 240 do livro 3AP, no Cartório do 3° 
Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

IX - apartamento n° 1.805 do Edifício Marena, na Avenida Amazonas, 61, 
Centro, Belo Horizonte, com três quartos, sala, cozinha, área de serviço e 
varanda, registrado sob o n° 39.478, a fls. 240 do livro 3AP, no Cartório do 3° 
Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

X - imóvel constituído de galpão com uma loja, na Rua Curitiba, 987 e 995, 
situado nos lotes 14 e 16, quarteirão 27, Belo Horizonte, com área de 
1.200m' de terreno e, aproximadamente, 1.600m' de área construída, 
matriculado sob o n° 10.682, no livro 2, no Cartório do 1° Oficio-de Registro 
de Imóveis de Belo Horizonte; 

XI - imóvel constituído de terreno e galpão, na Rua Tupis, 862, Centro, Belo 
Horizonte, situado no lote 4, quarteirão 11, com 600 m' de área e 420 m' de 
construção. matriculado sob o n° 45.966, no livro 2, no Cartório do 3° Oficio 
de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XII - imóvel constituído de terreno e galpão, com, aproximadamente, 600 
m' de área e 418 m' de construção, na Rua Tupis, 842, Centro, Belo 
Horizonte, situado no lote 3, quarteirão 11, matriculado sob o n° 45.965, a fls. 
1 do livro 2, no Cartório do 3° Oficio de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XIII -lotes 14, 15A, 16A e 17A do quarteirão 5A, e respectivas benfeitorias, 
na Rua Aquiles Lobo, 586, 564 e 556, Bairro Floresta, Belo Horizonte, com 
área de terreno de 1. 500 m' e 1.200 m' de galpão, matriculados sob o n° 
44.701, no livro 2, no Cartório do 4° Oficio de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XIV - prédio na Rua da Bahia, 1.196, 1.200 e 1.204, denominado Edifício 
Recarei, Centro, Belo Horizonte, situado no lote 9, quarteirão 10, com área de 
terreno de 600 m' e 1600 m' de área construi da, matriculado sob o n° 29.722 
, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

XV- prédio na Rua Levi Coelho, 51, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, 
situado no lote 7, quarteirão 53A, com área aproximada de 465 m' de terreno 
e área construída de 1.577 m', matriculado sob o n° 51.660, no livro 2, no 
Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XVI - casa na Avenida Afonso Pena, 2.169, Centro, Belo Horizonte, 
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construída em terreno de 330 m', situada no lote 1, quarteirão 12, com 
área construída de 438 m', em dois pisos, e parte medindo 16 111', com frente 
para a Rua Rio Grande do Norte, 630, matriculada sob o n" 32.420 , no livro 
2, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XVII - casa na Avenida Afonso Pena, 4.220, Bairro Mangabeiras, Belo 
Horizonte, construída em terreno de 360 m', situada no lote 1, quarteirão 19-
B, com 320 m' de área construída, matriculada sob o n" 32.852, no livro 2, no 
Cartório do 2" Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XVIII - prédio comercial na Avenida Afonso Pena, 4.230, 4.234 e 4.238, 
situado no lote 2, quarteirão 19B, com, aproximadamente, 360 m' de área de 
terreno e 438 m' de área construída, matriculado sob o n" 32.853, no livro 2, 
no Cartório do 2" Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XIX - casa na Rua Levi Coelho, 29, situada no lote 3, quarteirão 53-A, com 
área de, aproximadamente, 300 m' e 130 m' de área construída, matriculada 
sob o n" 20.200, no livro 2 do Cartório, no 2° Ofício de Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; 

XX - casa na Rua Alagoas, 506, construída em parte dos lotes 1 e 7, 
quarteirão 6, com 180 m' de terreno e 225 m' de área construída, dois pisos, 
matriculada sob o n" 17.734, no livro 2, no Cartório do 2" Ofício de Registro 
de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXI - casa na Rua Almirante Alexandrino, 277, Bairro Gutierrez, Belo 
Horizonte, situada no lote 6, quadra 26-A, com área de 420 111' e área 
construída de 468 111', matriculada sob o n" 39.566, no livro 2, no Cartório do 
1° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXII - casa na Rua Maria Tanure, 8, Bairro Jardim Arizona, Sete Lagoas, 
MG, situada no lote 7, quadra C, matriculada sob o n" 13.683, a fls. 41 do 
livro 2Y1, no Cartório de Registro de Imóveis de Sete Lagoas, MG; 

XXIII - casa na Rua Bernardo Guimarães, 474, Bairro Funcionários, Belo 
Horizonte, situada no lote 4-A, quadra 10, originado da subdivisão dos lotes 4 
e 5 da quadra 10, matriculada sob o n" 46.757, no livro 2, no Cartório do 3" 
Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXIV - casa na Avenida do Contorno, 5.057, esquina com Rua Luz, Bairro 
Serra, Belo Horizonte, situada no lote 27 da quadra 29-B, com 390 m' de 
área de terreno e 392 m' de área construída, matriculada sob o n• 33.151, no 
livro 2, no Cartório do 2" Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXV - casa na Avenida Amazonas, 2.475, Bairro Santo Agostinho, Belo 
Horizonte, situada no lote 8, quadra 29, com 350 m' de área de terreno e 333 
m' de área construída, matriculada sob o n" 41.115, no livro 2, no Cartório do 
1" Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXVI - apartamento n" 302 do Edifício Canadá, na Rua Aimorés, 1.006, 
Bairro Funcionários, Belo Horizonte, situado no lote 2, quadra 20, matriculado 
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sob o n° 2.873, no livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis 
de Belo Horizonte; 

XXVII- terreno com área de 124.155,70 m2
, não urbanizado, situado junto 

aos Bairros São Gabriel 11 e Dom Silvério, antiga Fazenda Gorduras ou 
Belmonte, em Belo Horizonte, matriculado sob o n° 36.872, a fls. 232, no livro 
3AP, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

XXVIII -terreno com área de 47.745 m2
, não urbanizado, situado junto ao 

Bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte, antigo Gorduras de Baixo, matriculado 
sob o n° 6.012, no livro 2, no Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; 

XXIX - lote 2, quarteirão 2, no Bairro lpiranga, Belo Horizonte, com área 
aproximada de 360 rn2

, matriculado sob o n° 5.074, no livro 2, no Cartório do 
7° Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. 

Parágrafo único - A alienação a que se refere o "caput" deste artigo será 
motivada e está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo do IPSM. 

Art. 2° - O produto da alienação dos bens será destinado ao atendimento 
dos fins institucionais do IPSM. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.069/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
' Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município de 
Bonfim. 

Aprovado o projeto no 1° tu mo, com a Emenda n° 1, apresentada em 
Plenário, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° 
turno, nos temnos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme foi manifestado na oportunidade em que se discutiu a matéria no 

1° turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

Sob o ponto de vista legal, a autorização legislativa vem atender ao 
disposto no art. 18 da Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666 de 
21/6/96, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece 
normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública, bem 
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como na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Sobre a conveniência da permuta, esta configura-se pelo fato de que 
possibilitará transferir a Escola Estadual de Barreiras para um local mais 
adequado, proporcionando melhores condições de ensino e bem-estar aos 
estudantes do município. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice á aprovação 
da matéria. Entretanto, apresentamos emenda ao vencido para bem 
caracterizar os termos em que deve ser feita a transação. 

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

1.069/2000 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° lume. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação: 
"Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo só será realizada 

se os dois imóveis tiverem o mesmo valor venal.". 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

lvair Nogueira - Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.069/2000 

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município de Bonfim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de 

propriedade do Estado, constituído por um terreno com área de 1 0.050m• 
(dez mil e cinqüenta metros quadrados), situado no lugar denominado 
Barreiras, no Município de Bonfim, registrado sob o n° 18.835, a fls. 136 do 
livro n° 3/0 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bonfim, em 12 
de novembro de 1995, com o imóvel de propriedade do Município de Bonfim, 
constituído por terreno com área de 1.260m2 (mil duzentos e sessenta metros 
quadrados), situado em Barreiras, no Distrito de Santo Antõnio da Vargem 
Alegre, Município de Bonfim, matriculado sob o n° 6.790 no livro n° 2 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bonfim. 

Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo se fará sem torna 
para qualquer dos sujeitos contraentes, desde que ambos os imóveis 
possuam o mesmo valor venal. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1.398/2001 tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter os imóveis que 
descreve ao Município de José de Melo e dar outras providências. 

A proposição foi aprovada no 1° tu mo, com a Emenda n° 1, apresentada no 
Plenário, retornando a esta Comissão para que sobre ela seja elaborado 
parecer para o 2° turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de natureza 

constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem prover a necessária 
autorização legislativa para que o Estado possa movimentar bens que 
compõem o ativo permanente do Tesouro, por meio de venda, doação ou 
ccbrança. 

A par dessas ccnsiderações, devemos acrescentar que a autorização para 
o negócio jurídico em exame resultará em benefícios para a comunidade, 
uma vez que os referidos imóveis servirão a fins educacionais .. 

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

1.398/2001 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1 o turno. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

Nova União os imóveis descritos a seguir: 
I - imóvel situado no lugar denominado Bairro Nova Aparecida, Município 

de Nova União, constituído de terreno com área de 621m2 (seiscentos e vinte 
e um metros quadrados), registrado sob o n° 1151 O, a fls. 234 do livro 3-L, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté; 

li -imóvel situado no lugar denominado Carmo, Município de Nova União, 
ccnstituído de terreno com área de 594m2 (quinhentos e noventa e quatro 
metros quadrados), registrado sob o n° 11.511, a fls 234 do livro 3-L, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté; 

111 - imóvel situado no lugar denominado Altamira de São Geraldo, 
Município de Nova União, ccnstituído de terreno cem área de 575m2 

(quinhentos e setenta e cinco metros quadrados), registrado sob o n° 11.511, 
a fls. 234 no livro 3-L, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Caeté. ". 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- lvair Nogueira, relator- Rogério Correia- Rêmolo 
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Autoriza a reversão de imóveis que descreve ao Município de Nova União e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizada reversão dos imóveis descritos no§ 1° deste artigo 

ao Município de Nova União. 
§ 1°- Os imóveis aludidos no "caput" deste artigo são: 
I - um terreno com área de 621 m', situado no distrito da cidade de Nova 

União, Município de Nova União, no lugar denominado Bairro Nova 
Aparecida, confrontando pela frente, numa extensão de 23m, com a Avenida 
Ouro Branco; pelo lado direito, numa extensão de 27m, com terrenos de José 
Pastor da Silva; pelo lado esquerdo, numa extensão de 27m, com terreno de 
Geraldo Caetano dos Reis e, pelo fundo, numa extensão de 23m, com 
terreno da outorgante doadora; terreno no qual edificou um prédio. destinado 
a grupo escolar, tipo padrão , planta aprovada pelo M.E.E., com duas salas, 
com 48m' cada uma, construção de tijolos, forro de madeira, coberta de 
telhas comuns, piso de cimento, duas instalações sanitárias, rede de esgoto 
e água e área de recreação, com duas janelas; 

11 - um terreno situado no distrito da cidade de Nova União, Município de 
Nova União, no lugar denominado Carmo, com área de 594 m', 
confrontando, pela frente, numa extensão de 22m, com a rua principal; pelo 
lado direito, numa extensão de 27m com terreno de José de Deus; pelo lado 
esquerdo, numa extensão de 27m com terreno de José Vieira Pinto, e pelo 
fundo, numa extensão de 22m com a Rua Secundária, terreno no qual foi 
edificado um prédio destinado a grupo escolar, tipo padrão, planta aprovada 
pelo M.E.E., com duas salas, com 48 mts cada uma, construção de tijolos, 
coberto de telhas comuns, forro de madeira, piso de cimento, com duas 
janelas, instalações sanitárias, rede de água e esgoto e água de recreação; 
e, 

111 - um terreno situado no Distrito de Nova União, Município de Nova 
União, no lugar denominado Altamira de São Geraldo, com área total de 575 
m', confrontando, pela frente, numa extensão de 23m, com a estrada pública; 
pelo lado direito, numa extensão de 25m, com terreno de José Ezequiel 
Pinto; pelo lado esquerdo, numa extensão de 25m, com terreno de Geraldo 
Cezário de Magalhães; e, pelo fundo, com a extensão de 23m, com terreno 
de José Ezequiel Pinto, terreno no qual edificou um prédio próprio para grupo 
escolar, tipo padrão, planta aprovada pelo M.E.E., com duas salas, com 48 
m' cada uma, construção de tijolos, coberta de telhas comuns, forro de 
madeira, piso de cimento, com duas janelas, instalações sanitárias, rede de 

. 
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esgoto e água, e área de recreação. 

§ 2° - A transcrição respectiva aos imóveis do § 1 o é o Registro 11 .512, a 
fls. 234, livro 3L, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté, e 
foi havido pelo Estado de Minas Gerais por doação, em 28/4/67, tendo como 
doador o Município de Nova União. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.510/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Governador de Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem n° 

193/2001, o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder Executivo a 
doar ao Município de Virginópolis o imóvel que especifica. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma apresentada, cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em vista do que foi explanado, reiteramos o parecer exarado por esta 

Comissão quando da tramitação da matéria no 1° tu mo. Trata a iniciativa sob 
análise de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis 
imóvel constituido de terreno e benfeitorias com área de 1.883m2

, onde 
funciona uma unidade de atendimento, que, com a municipalização dos 
serviços de saúde, passou a ser gerida pela Prefeitura. 

A Administração local necessita ampliar as instalações da referida unidade, 
contando com o financiamento do Reforço e Reorganização do SUS -
REFORSUS -, sendo imprescindível, para tanto, que o município tenha o 
domínio do bem. 

Dessa maneira, a necessária autorização legislativa vem atender ao 
disposto no§ 2° do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui 
nonmas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal. 

Observados os ditames, resta-nos dizer que o projeto de lei em análise não 
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. E mais: a 
transferência de domínio a que alude não causa impacto na lei orçamentária 
nem representa despesa ou incremento de receita na contabilidade pública. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à aprovação 
da matéria. 

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

1.510/2001 na fonma original. 
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Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise - Rogério 

Correia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 269199 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 269199, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o 
imóvel que menciona, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido do 
vencido no 1 o tu mo. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 269/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes. os imóveis 

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

Mendes três imóveis ccnstituidos de terrenos contíguos e suas benfeitorias, 
com áreas de 2.000m• (dois mil metros quadrados), de 1.280m' (mil duzentos 
e oitenta metros quadrados) e de 400m' (quatrocentos metros quadrados), 
situados naquele mumc1p1o, no Bairro Santa Zita, registrados, 
respectivamente, sob o n° 10.381, a fls. 158 do livro 3-1; n° 1.282, a fls. 282 
do livro 2; e n° 11.260, a fls. 127 do livro 3-J, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Elói Mendes. Parágrafo únicc- Os imóveis descritos 
neste artigo destinam-se a abrigar a Escola Municipal Júlia Camões Vieito. 

Art. 2°- Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhes 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, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Gil Pereira, relator - Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.05012000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.05012000, de autoria do Deputado Ivo José, que cria o 
Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais- PROMEL- e 
dá outras providências, foi aprovado no 2° tumo, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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art. 268 do Regimento Interno. 
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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" 1.050/2000 
Dispõe sobre o incentivo à apicultura e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O Estado adotará medidas de incentivo ao desenvolvimento da 

apicultura. 
Parágrafo único - As abelhas e a flora melífera nativa são objeto de 

proteção, conservação e preservação no Estado. 
Art. 2•- Para os fins do disposto no art. 1°, o Poder Executivo promoverá: 
I - ações preventivas contra a destruição das abelhas, meliferas ou 

polinizadoras, nativas ou não; 
li - a identificação das áreas com maior potencial apicola no Estado; 
111 - a regulamentação da atividade apicola, mediante a . .criação de 

instrumentos de controle de qualidade e de origem dos produtos e a 
elaboração do cadastro de apicultores; 

IV - o desenvolvimento de pesquisas destinadas ao melhoramento da 
atividade apicola, das tecnologias de produção e da qualidade dos produtos; 

V - a assistência técnica aos apicultores, em especial quanto à prática do 
cooperativismo e de outras formas de associativismo; 

VI - a formação profissional dos apicultores, mediante a realização de 
cursos, palestras e seminários, com ênfase nos aspectos gerenciais; 

VIl - o registro e a fiscalização das unidades de beneficiamento de mel e de 
outros produtos apicolas; 

VIII - o incentivo ao consumo de mel e de outros produtos apicolas, por 
meio de campanhas informativas sobre os beneficios de seu uso, na 
merenda escolar e na cesta básica inclusive; 

IX - a fiscalização, nas áreas de produção melífera, da utilização de 
agrotóxicos e de outros produtos químicos nocivos às abelhas; 

X - a adoção de medidas sanitárias contra a contaminação dos apiários 
com produtos químicos ou com elementos patógenos, parasitas, pragas ou 
doenças oriundas de produtos apicolas de outros Estados ou países; 

XI - a integração da atividade apicola aos programas de recomposição de 
florestas nativas e de proteção e de recuperação de áreas degradadas; 

XII -o incentivo e o fomento à exportação de produtos apicolas; 
XIII - a criação de mecanismos de incentivo creditício e fiscal para a 

atividade apicola. 
§ 1 • - No planejamento e na execução das ações de que trata este artigo, 

será assegurada a participação de representantes de classe e de 
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cooperativas ou associações de apicultores, bem como de instituições 
públicas ou privadas ligadas à assistência técnica e à extensão rural, ao 
ensino, à pesquisa e ao fomento da atividade apícola. 

§ 2° - A regulamentação a que se refere o inciso 11 definirá os métodos a 
serem utilizados no transporte de abelhas e a distância mínima exigida entre 
os apiários. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.124/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.124/2000, de autoria do Deputado João Batista de 
Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Diamantina o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda 
n° 2. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.124/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Diamantina 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 

Diamantina o imóvel situado naquele município, na localidade denominada 
Jacuba/Soberbo, constituído de terreno com área de 5.121,10m2 (cinco mil 
cento e vinte e um vírgula dez metros quadrados), registrado sob o n° 11.437, 
no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
implantação de novas unidades de ensino superior. 

Art. 2°- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao património do Estado se, 
no prazo de seis anos contados da lavratura da escritura pública de doação, 
não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Gil Pereira, relator - Márcio Cunha. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.172/2000 
Comissão de Redação 

305 

O Projeto de Lei n° 1.172/2000, de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, que altera a redação do art. 2° da Lei n° 12.644, de 17 de outubro 
de 1997, 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 està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.172/2000 
Altera o prazo previsto no art. 2° da Lei n° 12.644, de 17 de outubro de 

1997, que au1oriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de 
Minas Gerais- CODEURB - a doar à Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais- COHAB -o imóvel que especifica, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: ·-.. 
Art. 1 o - Passa a ser de cinco anos, contados da data de lavratura da 

escritura pública de doação do imóvel de que trata a Lei n° 12.644, de 17 de 
outubro de 1997, o prazo estabelecido no art. 2° daquela lei para 
cumprimento do encargo previsto no parágrafo único de seu art. 1°. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de 
Habitação do Estado de Minas Gerais- COHAB-MG -o imóvel registrado sob 
o n° 34.767, no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem, 
depois de repactuado, de acordo com as normas vigentes, o crédito 
hipotecário daquela companhia com a Cooperativa Habitacional Colonial, 
oriundo de empréstimo concedido pela extinta Caixa Econômica do Estado 
de Minas Gerais e relacionado com o loteamento Parque das Mangueiras, no 
Município de Contagem. 

Parágrafo único - A COHAB-MG promoverá, em parceria com a 
Cooperativa Habitacional Colonial, o Instituto de Orientação às Cooperativas 
Habitacionais - INOCOOP-MG - e a Caixa Econômica Federal e com 
financiamento desta, na forma do Programa Carta de Crédito, combinado 
com o Programa PROLAR - Minas + Humana, a implantação, no imóvel a 
que se refere o "capur deste artigo, de empreendimento habitacional, para 
atendimento prioritário às famílias de policiais civis e militares e de servidores 
públicos civis. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 4 ° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Mareio Cunha . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.322/2000 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.322/2000, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona à Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, 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 accrdo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.32212000 
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica à Companhia 

Mineradora de Minas Gerais- COMIG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia Mineradora 

de Minas Gerais - COMIG - os seguintes imóveis situados no Município de 
Tiradentes: 

I- terreno com área de 4.015,00m2 (quatro mil e quinze metros quadrados), 
situado no Balneário de Águas Santas, havido por doação do Município de 
Tiradentes, conforme escritura lavrada sob o n° 11.804, a fls. 17 do livro 3-K, 
no Cartório do 2° Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de São João del-
Rei; 

11 - terreno com área de 467.690,00m2 (quatrocentos e sessenta e sete mil 
seiscentos e noventa metros quadrados), situado na localidade de Águas 
Santas, havido por desapropriação, registrado sob o n° 30.073, no livro 2, no 
Cartório do 2° Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de São João del-
Rei. 

Art. 2° - Os imóveis descritos no art. 1 o destinam-se à proteção e 
conservação do Balneário de Águas Santas, sob a administração da COMIG. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4'- Revogam-se as disposições em ccntrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

COMUNICAÇ0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 

-O Sr. Presidente despachou, em 12/9/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Adalberto 

Magalhães Henriques, ocorrido em 8/9/2001, em Canaã. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Mariquita 

Diniz, ocorrido em 10/9/2001, em Curvelo. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 

Joaquim Batista dos Santos, ocorrido em 7/9/2001, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. 
Francisco Elias dos Reis, ocorrido em 10/9/2001, em Capim Branco. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr. Milton 
Vieira do Amaral, ocorrido em 27/8/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. José Barbosa de 
Carvalho, ocorrido em 30/8/2001, em São José do Alegre. (- Ciente. Oficie-
se.) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 281" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/9/2001 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagens n•s 215, 216,217, 218, 219, 220, 221 e 
222/2001 (encaminham solicitação de retirada do parágrafo único do art. 119 
do Projeto de Lei Complementar n• 41/2001; os Projetos de Lei n•s 1.759, 
1.760, 1.761, 1.762, 1.763 e 1.764/2001 e o Projeto de Lei Complementar n• 
44/2001, respectivamente), do Governador do Estado - Oficios - 2" Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição n• 65/2001 - Projetos de Lei n•s 1. 765 a 1. 767/2001 -
Requerimentos n•s 2.561 a 2.572/2001 - Requerimentos da Comissão 
Especial das Máquinas "Off-Line" e dos Deputados Edson Rezende (2) e 
Márcio Kangussu - Comunicaçôes: Comunicaçôes das Comissôes de 
Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Wanderley Ávila e 
Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely 
Tarqüinio, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues -
2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de lnscriçôes- Questão de ordem 
- Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Márcio Kangussu; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos 
do Deputado Edson Rezende (2) e da Comissão Especial das Máquinas "Off-
Line"; aprovação- Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; 
discurso do Deputado Paulo Pettersen - Requerimento do Deputado Antônio 
Andrade; deferimento; discurso do Deputado Doutor Viana - 2" Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Chamada para verificação 
de quórum; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patnús - Agostinho 
Silveira- Ailton Vilela -Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto -Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro - Arlen 
Santiago- Bené Guedes- Bilac Pinto- Cabo Morais- Carlos Pimenta -Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar -

. 
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Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa -
João Batista de Oliveira- João Leite - João Paulo- João Pinto Ribeiro -Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura 

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

-A Deputada Maria Olivia, 1"-Secretária, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N° 215/2001• 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Dirijo-me a Vossa "Excelência, a propósito da Mensagem n• 203/2001, para 

solicitar-lhe a fineza de determinar a retirada do parágrafo único do artigo 119 
do Projeto de Lei Complementar n• 41/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares do Estado de Minas Gerais, uma vez que tal parágrafo foi ali incluído 
por erro material, pois ele compõe o artigo 57 do mesmo projeto. 

Agradecendo, desde já, as providências necessárias ao atendimento desta 
solicitação, renovo a Vossa Excelência minhas expressões de grande apreço. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n• 41/2001. 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 216/2001• 
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, ao 

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa o incluso Projeto de lei, que fixa 
jornada de trabalho para os segmentos de classes, que menciona, do Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, de que trata o 
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Decreto n• 36.033, de 14 de setembro de 1994, e dá outras providências. 

A medida inclui no artigo 1• do Decreto n• 36.737, de 31 de março de 1995, 
baixado com base na autorização legislativa contida no artigo 24 da Lei n• 
11.819, de 31 de março de 1995, o Quadro Especial da Secretaria de Estado 
da Saúde, ao mesmo tempo em que relaciona no artigo 2• os segmentos de 
classes de cargos de sua atividade-meio cujos ocupantes, mediante opção, 
ficarão submetidos à jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, bem como 
os detentores de função pública dos mesmos segmentos. O objetivo é 
estabelecer uma política administrativa de ampliação dessa jornada em apoio 
à atividade-fim da Pasta, adequando-a às reais exigências de sua missão 
institucional. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N• 1. 759/2001 

Fixa jornada de trabalho para os segmentos de classes, que menciona, do 
Quadro Especial da Secretaria de Estado da Saúde - n• 1-0 -, de que trata o 
Decreto n• 36.033, de 14 de setembro de 1994, e dá outras providências. 

Art. 1•- Ficam incluídos no artigo 1• do Decreto n• 36.737, de 31 de março 
de 1995, os segmentos de classes do Quadro Especial da Secretaria de 
Estado da Saúde - n• 1-0 -, de que trata o Decreto n• 36.033, de 14 de 
setembro de 1994, conforme o artigo 2• desta lei. 

Art. 2•- O artigo 2• do Decreto n• 36.737, de 31 de março de 1995, fica 
acrescido do inciso V, com a seguinte redação: 

"Art. 2°- ............................................................... . 
V - Anexo 1-0 - Secretaria de Estado da Saúde: 
a) Quadro 111-1 -Carreira de Administração Geral: 
a.1) Classe: Auxiliar Administrativo I, 11 e 111; 
a.2) Classe: Técnico Administrativo I, li e 111; 
a.3) Classe: Analista de Administração: I, 11 e 111; 
b) Quadro IV- cargos de outras carreiras: 
b.1) Classe: Todas as classes de nível superior de escolaridade constantes 

do Quadro IV. 
Art. 3° - O prazo para opção prevista no parágrafo único do artigo 1 • do 

Decreto n• 36.737, de 31 de março de 1995, é de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de vigência desta lei, observadas, no que couber, as demais disposições 
do Decreto mencionado. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$705.840,00 (setecentos e cinco mil oitocentos e quarenta reais), para 
atender às despesas decorrentes da execução desta lei, observado o 
disposto no artigo 43 da Lei Federal n• 4.320, de 16 de março de 1964 . 

. . 
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Art. 5'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6'- Revogam-se as disposições em contrário." 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N' 217/2001* 

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, ao 

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa o incluso projeto de lei, que 
dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e 
das funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG -e dá outras providências. 

A iniciativa em apreço objetiva recompor as tabelas remuneratórias de 
cargos e de funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da· Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, efetuando-se as 
necessárias correções entre as classes de cargos de nível de escolaridade 
superior, médio e fundamental, além de compatibilizar a duração da jornada 
de trabalho com as graves responsabilidades inerentes às atividades 
desenvolvidas na FHEMIG, especialmente a prestação de atendimento de 
emergência e assistência hospitalar á comunidade. 

Observo, por oportuno, que a recomposição ora cogitada, embora com 
vigência a partir de 1' de outubro próximo, só será quitada no próximo 
exercício, na folha de pagamento de janeiro de 2002, em razão dos limites 
das disponibilidades do Tesouro, cem o que a medida se ccnforma às 
disposições constantes da Lei Complementar n' 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu elevado apreço. 

Itamar Augusto Cautiero F rance, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N' 1.760/2001 

Dispõe sobre a reccmposição das tabelas de valores mensais dos cargos e 
das funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG -e dá outras providências. 

Art. 1'- As tabelas de valores mensais dos cargos e das funções de chefia, 
inclusive inativos, do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais- FHEMIG -, previstas no Decreto n' 36.923, de 1' de 
junho de 1995, e no Anexo XXXVIII da Lei Delegada n' 39, de 3 de abril de 
1998, respectivamente, ficam recompostas, a partir de 1' de outubro de 2001, 
com a aplicação dos seguintes índices: 
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I - tabela dos cargos de provimento efetivo: 
a) 1,280, para os níveis 1 a 3; 
b) 1,275, para os níveis 4 a 6; 
c) 1,270, para os níveis 7 a 9; 
d) 1 ,265, para os níveis 1 O a 12; 
11 -tabela das funções de chefia: 1,265, para os níveis C1 a C8. 
Parágrafo único - A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e 

dezembro será paga, em parcela única, juntamente com a quitação da folha 
de janeiro de 2002. 

Art. 2" - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$10.216.000,00 (dez milhões, duzentos e dezesseis mil reais), para atender 
às despesas decorrentes da execução desta lei, observado o disposto na Lei 
Federal n• 4.320, de 16 de março de 1964. 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° -Revogam-se as disposições em contrário. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto originaL 
"MENSAGEM N" 218/2001* 

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, ao 

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa do Estado o incluso projeto de 
lei, que dispõe sobre a instituição de gratificação-saúde para os servidores 
das classes de cargos que menciona do Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Saúde e dá outras providências. 

A proposta institui gratificação-saúde aos servidores das classes de cargos 
relacionadas em seu anexo, cujas atribuições constituem as atividades-fins 
da Secretaria de Estado da Saúde, assegurada ao inativo dessas mesmas 
classes, com vigência a partir de 1 • de outubro de 2001, sendo que o seu 
pagamento será efetuado por ocasião da quitação da folha de janeiro de 
2002. 

É importante notar que a base para o cálculo da gratificação-saúde 
estipulada em 30% (trinta por cento), é a remuneração mínima prevista nos 
itens 2 e 3 do Anexo l,·a que se refere o artigo 1° da Lei Delegada n• 41, de 7 
de junho de 2000, cujo valor permanece inalterado para o servidor que a 
percebe, tanto quanto a Parcela Remuneratória Complementar (PRC). 

A medida se insere na política do Governo para a área de saúde, uma vez 
que a valorização do servidor que a desenvolve é fator indispensável ao 
alcance dos objetivos programados. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 

do meu elevado apreço. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 1.761/2001 
Institui gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos que 

menciona do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde 
e dá outras providências. 

Art. 1°- Fica atribuída ao servidor das classes de cargos que menciona do 
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive 
inativo, gratificação-saúde no percentual de 30% (trinta por cento), de acordo 
com o anexo desta lei, a partir de 1° de outubro de 2001. 

Parágrafo único - A base de cálculo da gratificação-saúde é o valor da 
remuneração mínima prevista no Anexo I, itens 2 e 3, a que se refere o artigo 
1 o da Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000. 

Art. 2° - A parcela correspondente à gratificação instituída desta lei não 
servirá de base para cálculo de qualquer vantagem, inclusive..a Parcela 
Remuneratória Complementar, de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de 
junho de 2000, e o vale-alimentação e o vale-transporte. 

Art. 3° - O fator de ajustamento da classe de Assistência de Atividades da 
Saúde (MG-43-AS-04), de que trata o artigo 17 da Lei Delegada n° 38, de 27 
de setembro de 1997, passa a ser de 0,9252, a partir de 1° de outubro de 
2001, com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 4° -A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro, 
resultante do disposto nos artigos 1° e 3° desta lei, será paga, em parcela 
única, juntamente com a quitação da folha de janeiro de 2002. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$8.514.432,00 (oito milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta 
e dois reais), para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, 
observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 16 de março 
de 1964. 

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

ANEXO 
(a que se refere o artigo 1°da Lei n°, de de de 2001) 

CLASSES BASE DE GRATIFIC 
CÁLCULO AÇÃO-
(Anexo I, SAÚDE 
itens 2 e 
3/Lei 
Delegada no 
41/2000) 
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Vai R$ 
o r 

Analista de R$750,00 225,0 
Saúde o 
Assistente R$500,00 30 150,0 
Técnico da % o 
Saúde 
Técnico da R$500,00 150,0 
Saúde o 
Agente de R$450,00 135,0 
Serviços da O" 
Saúde 

- Publicado, va1 o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM W 219/2001* 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei incluso, que autoriza o Poder 
Executivo a incorporar a Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA - à 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG. 

A absorção proposta constitui instrumento legal por meio do qual se 
procederá à extinção da FRIMISA, cujos direitos e obrigações passam, com a 
incorporação, a ser de responsabilidade da CDI. 

Apresento a Vossa Excelência, nesta oportunidade, protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1. 762/2001 

Autoriza o Poder Executivo a incorporar a Frigoríficos de Minas Gerais S.A. 
- FRIMISA- à Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG. 

Art. 1•- Fica o Poder Executivo autorizado a promover as medidas legais 
necessárias a incorporação da Frigorlficos de Minas Gerais - S.A. - FRIMISA 
-á Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG. 

Art. 2• -A Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -
sucederá a Frigoríficos de Minas Gerais S.A. - FRIMISA - em todos os 
direitos e obrigações. 

Art. 3° - Ficam convalidados os atos relativos à realização de parte dos 
ativos e pagamentos dos passivos da FRIMISA, efetivados com base na Lei 
n• 10.319, de 17 de dezembro de 1990. 
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Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 

10.319, de 17 de dezembro de 1990." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 220/2001* 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza a 
abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Rural- FUNDERUR. 

Cabe-me esclarecer que, ao sancionar a proposição que se converteu na 
lei orçamentária para o corrente exercicio, opus veto a dispositivo da 
proposição, originário de emenda parlamentar, que alterava a destinação de 
recursos vinculados ao FUNDERUR, com o que esse fundo ficou sem 
dotações orçamentárias para este ano, impedindo a sua normal 
operacionalização. 

O crédito proposto constitui procedimento autorizado pelo artigo 160, § 3°, 
da Constituição do Estado para reparar essa situação e habilitar o 
FUNDERUR a cumprir a sua programação de investimentos em benefício do 
desenvolvimento agrícola do Estado e de apoio às comunidades rurais. 

Renovo a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N" 1.763/2001 

Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor 
do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - até o limite de 
R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), objetivando o financiamento 
de programas de desenvolvimento rural, de reforma agrária, de 
assentamento e colonização e melhoria das condições de vida de 
comunidades rurais. 

Art. 2° - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes de: 

I - superávit financeiro do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR, relativo ao exerctcto de 2000 
....................................................... R$14.000.000,00 
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11 - saldo de caixa vinculado ao Fundo Estadual de Saneamento Básico 

- FESB, em cumprimento ao disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei n° 13.848, 
de 19 de abril de 2001 
.......................................................................................... R$2.000.000,00. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto á Comissão de Fiscalização Financeira para 

parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno. 
• - Publicado de accrdo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 221/2001* 
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2001. 
Senha Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que fixa o efetivo da Policia 
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, accmpanhado da 
exposição de motivos subscrita pelo Comandante-Geral da Corporação, em 
que justifica a necessidade da proposta legislativa. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado 
apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 14 de agosto de 2001. 
Exposição de Motivos no 11.325.1/2.001-CG 
Senhor Governador, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para encaminhar-lhe proposta de 

anteprojeto de lei que fixa o efetivo da Policia Militar, em substituição á Lei n° 
11.099, de 18 de maio de 1993. Isto decorre da desvinculação do Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar e da necessidade de atualização da previsão de 
recursos humanos para a instituição. 

Tratando-se de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, 
nos termos de artigo 66, inciso 111, alínea "a", da Constituição do Estado, 
cumpre-me destacar os pontos considerados de relevância, para apreciação 
e deliberação de V. Exa., a saber: 

1. O art. 1° da Lei n° 11.099, de 18 de maio de 1993, em vigor, fixa o efetivo 
da Policia Militar em 45.758 (quarenta e cincc mil setecentos e cinqüenta e 
oito) Oficiais e Praças, dispostos em quadros, categorias, postos e 
graduações, conforme seu anexo único. 

Muito embora a lei seja do ano de 1993 e apesar do crescimento 
populacional do Estado, até esta data, a Polícia Militar não conseguiu 
preencher de forma integral este efetivo devido à ccnjuntura econômica do 
Estado. 

Neste sentido, propõe-se retirar a previsão relativa ao Quadro de Praças 
Bombeiros-Militares - QPBM -, no total de 5.032 (cinco mil e trinta e dois) 
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cargos, acrescentando-se à previsão atual 320 (trezentos e vinte) cargos 
para o Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM -, 73 (setenta e três) 
para o Quadro de Oficiais de Administração- QOA -, 6.169 (seis mil cento e 
sessenta e nove) para o Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM -, 238 
(duzentos e trinta e oito) para o Quadro de Oficiais de Saúde- QOS -, e 533 
(quinhentos e trinta e três) para as diversas categorias do Quadro de Praças 
Especialistas- QPE. 

As correções no QOPM, QOA E QPPM objetivam alcançar a proporção de 
400 hab/PM, e as previsões dos quadros de especialistas visam atender às 
necessidades atuais da corporação em suas atividades de apoio à área 
operacional, bem como suporte ao público interno, principalmente no campo 
da assistência à saúde. 

Desta forma, esta proposta de lei fixa o efetivo da Polícia Militar para o 
período de 2002 a 2006 em 48.045 (quarenta e oito mil e quarenta e cinco) 
militares. 

2. Os artigos 2° e 3° são do mesmo teor da lei anterior, pois não se 
vislumbra a necessidade de nenhuma alteração. 

3. O artigo 4° da Lei n° 11.099 extinguiu o Quadro de Praças Femininos, 
transferindo-o para o Quadro de Praças Policiais Militares, portanto não se 
faz necessária a sua manutenção. 

4. O artigo 5° e seu parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelecem 
o limite de 5% (cinco por cento) do efetivo previsto para a utilização de 
militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais Policiais Militares, de 
Oficiais de Administração, de Praças Policiais Militares e de Praças 
Bombeiros Militares. 

Este artigo passa a ser o artigo 4° no anteprojeto, sendo retirado o que se 
refere ao Bombeiro Militar. 

Na oportunidade, reitero a V. Exa. minhas manifestações de lealdade e 
apreço. 

Respeitosamente, Alvaro Antõnio Nicolau, Coronel PM, Comandante-Geral. 
PROJETO LEI W 1.764/2001 

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Art. 1" -O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais fica fixado 
em 48.045 (quarenta e oito mil e quarenta e cinco) oficiais e praças, 
dispostos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no anexo 
único desta lei. 

Art. 2° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 2• Classe terá 
número variável, obedecidos os limites de 130 (cento e trinta) Aspirantes-a-
Oficial, 520 (quinhentos e vinte) alunos do Curso de Formação de Oficiais e 
5.000 (cinco mil) Soldados de 2• Classe. 



318 
Art. 3° - A distribuição do efetivo nas unidades da Polícia Militar, no 

Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do Governador do Estado 
constará em Quadro de Organização e Distribuição - QOD-, aprovado por 
meio de decreto do Governador do Estado. 

Parágrafo único - A distribuição a que se refere este artigo poderá ser 
efetivada, agrupando-se: 

I - categorias; ou 
11 - categorias de quadro; ou 
111 - postos ou graduações. 
Art. 4° - Será admitida a utilização de militares do sexo feminino nos 

Quadros de Oficiais Policiais Militares, de Oficiais de Administração e de 
Praças Policiais Militares, em número equivalente a até 5% (cinco por cento) 
do efetivo previsto. 

Parágrafo único - A utilização de militares do sexo feminino não será 
limitada nos demais quadros. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

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

11.099, de 18 de maio de 1993. 
• - As tabelas foram publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 

15.9.2001. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

"MENSAGEM N° 222/2001* 
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar que 
dispõe sobre a Organização Básica da Policia Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A medida objetiva adequar a organização básica da Policia Militar de Minas 
Gerais à nova disciplina imposta pela Emenda à Constituição n° 39, de 2 de 
junho de 1999, que elevou o Corpo de Bombeiros Militar à categoria de órgão 
de Segurança Pública, distinto daquela Corporação, e com organização 
própria, consubstanciada na Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 
1999. 

A proposta tem em vista também estabelecer conceitos atualizados da 
missão institucional de segurança pública afeta à Policia Militar, tanto no que 
respeita à sua forma de estruturação organizacional quanto da definição de 
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sua doutrina policial-militar e de sistematização dos meios de 
aprimoramento profissional de seus recursos humanos, para a melhoria do 
atendimento da comunidade mineira. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu elevado apreço. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 44/2001 

Dispõe sobre a Organização Básica da Policia Militar de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

Titulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° -A Policia Militar de Minas Gerais, força pública estadual, é órgão 
permanente, essencial à segurança pública, considerada força auxiliar e 
reserva do Exército, organizada com base na hierarquia ·e disciplina, 
destinada à policia ostensiva e preservação da ordem pública no território do 
Estado. 

Art. 2° - A Policia Militar é regida pelas normas gerais de organização e 
competência estabelecidas nesta lei. 

Art. 3° -À Policia Militar cabe, conjuntamente com a Policia Civil e o Corpo 
de Bombeiros Militar, garantir a segurança pública, na forma do artigo 136 da 
Constituição do Estado. 

Art. 4° - A Policia Militar, diretamente subordinada ao Governador do 
Estado, é dirigida pelo Comandante-Geral, escolhido dentre os oficiais da 
ativa do último posto da Corporação, preferencialmente, ou oficiais da 
reserva que tenham ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, 
cargo privativo do último posto da Corporação, nos termos do artigo 142 da 
Constituição do Estado. 

Art. 5° - O Comandante-Geral da PMMG, em todo o Estado, e os oficiais e 
as praças no comando de fração destacada e no desempenho de função 
policial-militar, em suas circunscrições territoriais, são autoridades policiais-
militares. 

Art. 6° - Para os efeitos desta lei, as expressões Policia Militar de Minas 
Gerais, Policia Militar, as palavras Corporação e Instituição e a sigla PMMG 
se equivalem. 

Titulo li 
Da Finalidade e Competência 

Art. 7° - A Policia Militar de Minas Gerais tem por finalidade exercer, com 
exclusividade, a policia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 
trãnsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 
relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da 
garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, 
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especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de 
uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural, competindo-lhe ainda: 

I - atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa, 
subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições 
específicas de Polícia Militar e como participante da defesa interna e 
territorial; 

11 - o gerenciamento técnico de ocorréncias de alta complexidade; 
111 -apurar as infrações penais militares e exercer a polícia judiciária militar, 

nos termos da legislação federal; 
IV - apoiar e colaborar com a Polícia Civil no exercício de sua missão 

institucional; 
V - planejar, coordenar e comandar o policiamento ostensivo no Estado; 
VI - promover o constante aperfeiçoamento da Instituição, mediante a 

modernização e o desenvolvimento de recursos humanos, em atendimento 
às transformações sociais e ao progresso tecnológico; 

VIl - definir princípios doutrinários e técnicas que visem promover a 
segurança pública por meio da eficiência da ação da Polícia Militar; 

VIII - desenvolver pesquisas e estudos permanentes para garantir a 
melhoria da ações de preservação da ordem pública e repressão dos ilícitos 
penais; 

IX- coletar e divulgar informações básicas no campo da segurança pública; 
X - realizar a prevenção e repressão imediata e ostensiva dos ilícitos 

penais e infrações administrativas definidas em lei, bem como as ações 
necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, quando da 
ocorrência de tais ilícitos ou infrações; 

XI - cooperar, mediante convênio, com as guardas municipais, no 
planejamento, nas comunicações e nas ações destas, de forma a combinar a 
proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios com o policiamento 
ostensivo; 

XII - proceder a apuração sumária das infrações penais de menor potencial 
ofensivo, assim definidas em lei; 

XIII - realizar ações de inteligência destinadas à prevenção criminal e a 
instrumentar o exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem 
pública, na esfera de sua competência; 

XIV - receber o prévio aviso da realização de reunião em local aberto ao 
público, para fins de planejamento e execução das ações de polícia ostensiva 
e de preservação da ordem pública; 

XV - emitir normas, pareceres e relatórios técnicos, relativos à polícia 
ostensiva, à ordem pública e às situações de pãnico; 

XVI - participar dos sistemas integrados de informações relativas aos 
bancos de registro de dados disponíveis no ãmbito dos órgãos de segurança 
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pública, nos termos da Lei n° 13.968, de 27 de julho de 2001. 

Parágrafo único - O planejamento, emprego, comando e a coordenação da 
Corporação são da competência e responsabilidade do Comandante-Geral, 
assessorado pelo Conselho Superior de Polícia Militar. 

Art. 8° - À Polícia Militar é assegurada autonomia administrativa e 
financeira, cabendo-lhe especialmente: 

I - elaborar a sua programação físico-financeira anual e acompanhar e 
avaliar sua implementação segundo as dotações consignadas no orçamento 
do Estado; 

11 - elaborar folhas e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a 
situação funcional de seu pessoal, ativo e inativo, integrantes dos quadros da 
Corporação; 

111 -executar a contabilidade própria; 
IV - adquirir material equipamento e petrechos policiais, nos termos das 

regras gerais da legislação federal e estadual vigentes; 
V - baixar normas complementares de regulamentos e aprova~-regimentos 

internos. 
§ 1° - As atividades de planejamento e orçamento e de administração 

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-
Geral da Corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente. 

§ 2° - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros 
órgãos e entidades da administração pública estadual, as atividades de 
administração de material e pessoal subordinam-se técnica e 
administrativamente 'ao Comando-Geral da Corporação. 

§ 3° - As atividades de administração da Polícia Militar serão realizadas de 
forma interativa com os demais órgãos e entidades da administração pública 
estadual. 

Título 111 
Da Doutrina Policial-Militar 

Art. 9° - A Doutrina da Polícia Militar funda-se na defesa e no respeito ao 
Estado, à sociedade e às instituições democráticas, sendo calcada nos 
princípios fundamentais da República e nos direitos e garantias assegurados 
ao cidadão. 

Art. 1 O- São fundamentos da Doutrina Policial-Militar: 
I -estrutura hierarquizada, com base na disciplina; 
11 - procedimento íntegro de seus integrantes na vida pessoal e profissional, 

como fruto da observância do ordenamento ético-disciplinar da Instituição; 
111 - compromisso com resultados que atendam aos anseios da sociedade; 
IV - garantia da ordem pública com o uso racional do poder de que se 

encontra investida; 
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V - cumprimento da legislação que norteia a profissão, ressaltando-se o 

respeito e a proteção aos bens juridicamente tutelados da pessoa humana; 
VI -aprimoramento dos recursos humanos, melhoria dos recursos materiais 

e busca de novas técnicas e táticas que propiciem maior segurança á 
população; 

VIl - a busca da integração com os órgãos que compõem o sistema de 
defesa social do Estado, visando à tranqüilidade pública. 

Titulo IV 
Da Cultura e Aperfeiçoamento Profissional 

Art. 11 - O Sistema de Ensino e Treinamento de Segurança Pública da 
Policia Militar terá a seu cargo o planejamento, a coordenação, o controle, a 
execução e a avaliação do ensino de segurança pública na Corporação, 
competindo-lhe ainda: 

I -desenvolver estudos objetivando definir as bases para o estabelecimento 
de uma politica de ensino; 

li -estabelecer métodos de trabalho que assegurem a unidade de doutrina 
e unifomnidade de procedimentos didático-pedagógicos nos estabelecimentos 
de ensino da Corporação; 

111 - promover concursos, exames de seleção e manter cursos de formação 
e de qualificação técnico-profissional, a fim de proporcionar a capacitação 
para o exercício dos cargos e funções dos quadros de pessoal da Policia 
Militar; 

IV - manter nos currículos dos cursos regulares do ensino de segurança 
pública da Policia Militar disciplinas especificas de direitos humanos; 

V - promover cursos nos níveis técnicos, superior e de pós-graduação 
destinados à profissionalização de praças e de oficiais da Corporação; 

VI - promover o treinamento e a atualização do corpo docente, com vista ao 
aprimoramento dos conhecimentos no campo da pedagogia e didática; 

VIl - realizar seminários ou eventos similares, bem como cursos de 
qualificação técnico-profissional, que tenham por objeto assuntos de 
interesse da Instituição, para promover a atualização do militar no 
desenvolvimento da atividade de preservação da ordem pública afeta à 
Policia Militar; 

VIII - promover a seleção, a designação e a matrícula de militares em 
cursos, estágios, seminários, congressos e similares fora da Corporação, 
cujo conteúdo programático ou tema em discussão guarde afinidade com as 
atividades desenvolvidas pela Policia Militar ou contribuam para o 
aprimoramento profissional de seus recursos humanos; 

IX - firmar convênios com instituições públicas ou privadas, com o objetivo 
de promover o intercâmbio cultural e científico para a implementação de 
pesquisas e programas específicos de colaboração técnica de interesse 

I~ 
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comum. 
Título V 

Da Organização da Polícia Militar 
Capítulo I 

Da Estrutura 
Art. 12- A Policia Militar tem a seguinte organização básica: 
I - Unidades Administrativas de Direção-Geral: 
a) Comando-Geral; 
b) Conselho Superior de Policia Militar; 
c) Assessorias; 
d) Corregedoria de Policia Militar; 
11 - Unidades Administrativas de Direção Intermediária: 
a) Diretorias; 
b) Comandos de Regiões de Polícia Militar; 
111 -Unidades Administrativas de Execução: 
a) Unidades de Execução de Apoio; 
b) Unidades de Excecução Operacional. 

Capítulo 11 
Da Direção Geral 
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Art 13 - A Direção Geral é exercida pelo Comandante-Geral e pelo 
Conselho Superior de Polícia Militar. 

Art. 14 -As Unidades Administrativas de Direção Geral têm por finalidade 
coordenar a elaboração de polfticas, diretrizes e metas de ação da Policia 
Militar, acompanhar e avaliar sua implementação, competindo-lhes ainda: 

I - elaborar o planejamento global de atividades de administração do 
pessoal, de desenvolvimento de recursos humanos e de materiais; 

11 - definir princípios, doutrinas e técnicas, visando à formação e 
capacitação do policial-militar e ao aprimoramento das ações policiais-
militares; 

111 - coordenar, acionar e fiscalizar o exercício das atividades da Polícia 
Militar e o funcionamento das unidades que compõem sua estrutura. 

Seção I 
Do Comando-Geral 

Art. 15 - Ao Comando-Geral compete a administração da Polfcia Militar, 
sendo exercido pelo Comandante-Geral e pelo Chefe do Estado-Maior. 

Art. 16 - O Comandante-Geral é nomeado pelo Governador do Estado, 
observado o disposto no artigo 4° desta lei, e tem prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário de Estado. 

§ 1° - O Cargo de Comandante-Geral da Policia Militar é subordinado 
diretamente ao Governador do Estado. 

§ 2° - A exoneração do Comandante-Geral requer a imediata nomeação do 



novo titular do cargo. 
Art. 17 - Ao Comandante-Geral compete: 
I- o comando e a coordenação geral das atividades da Instituição; 
11- presidiar o Conselho Superior de Policia Militar. 
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Art 18 - O Comandante-Geral da Policia Militar tem precedência 
hierárquica e funcional sobre todos os militares da Corporação, no serviço 
ativo e na inatividade, em qualquer situação. 

Art. 19 - O Estado-Maior da Policia Militar integra o Comando-Geral da 
Corporação com a incumbência do planejamento estratégico da Instituição. 

Art. 20 - O Chefe do Estado-Maior será um Coronel da ativa do Quadro de 
Oficiais Policiais-Militares, nomeado pelo Governador do Estado, mediante 
indicação do Comandante-Geral, com prerrogativas e responsabilidades de 
Secretário Adjunto de Estado e precedência sobre os demais Coronéis da 
Corporação. 

Art. 21 -Ao Chefe do Estado-Maior compete: 
I - assessorar o Comandante-Geral em assuntos de planejamento 

estratégico da Instituição; 
11 -coordenar e controlar os trabalhos do Estado-Maior. 
Parágrafo único - O Chefe-Maior acumula as funções de Subcomandante 

da Corporação e é o substituto eventual do Comandante-Geral. 
Art. 22 - O Subchefe do Estado-Maior será um Coronel da ativa do Quadro 

de Oficiais Policiais-Militares, designado pelo Comandante-Geral, incumbido 
do assessoramento ao Comando-Geral. 

Seção 11 
Do Conselho Superior de Policia Militar 

Art. 23 - O Conselho Superior de Polícia Militar, unidade colegiada 
deliberativa e consultiva, integrante da Direção Geral da Polícia Militar, 
composto de todos os Coronéis da ativa e presidido pelo Comandante-Geral, 
tem por finalidade supervisionar e assessorar a atuação da Polícia Militar, 
competindo-lhe ainda: 

I - exercer atividades informacionais e consultivas ao Comandante-Geral, 
objetivando a coordenação e o acompanhamento das políticas adotadas, 
sugerindo as correções que se fizerem necessárias; 

11 -zelar pela observância dos princípios institucionais da Corporação; 
111 - participar, de forma interativa, do processo decisório em situações 

criticas, estudando e propondo soluções; 
IV - opinar sobre orçamentos de custeio e de capital e respectivas 

alterações; 
V - preconizar metas e estratégias organizacionais e estruturais, 

estabelecendo a forma de coordenação e controle e os mecanismos para 
efetivá-los; 
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VI - opinar sobre propostas de inovações tecnológicas e tático-

operacionais capazes de maximizar a capacidade operativa da Polícia Militar 
no cumprimento de sua missão; 

VIl - organizar a lista de nomes de Coronéis que concorrerão á vaga de 
Juiz Oficial do Tribunal de Justiça Militar, na forma da Constituição do Estado; 

VIII - elaborar seu regimento interno e propor as modificações que se 
fizerem necessárias à aprovação do Governador do Estado, mediante 
decreto; 

IX- indicar o nome do Corregedor de Polícia Militar. 
Seção 111 

Das Assessorias 
Art. 24 - As Assessorias são destinadas a dar flexibilidade á estrutura da 

Corporação, particularmente em assuntos especializados. 
Seção IV 

Da Corregedoria de Polícia Militar 
Art. 25 - A Corregedoria de Policia Militar é a Unidade de Direção Geral, 

com circunscrição em todo o território do Estado, competindo-lhe: 
I - exercer o acompanhamento sistemático que garanta o cumprimento de 

normas e instruções vigentes; 
11 - inspecionar os atos procedimentais da Policia Militar, atuando 

preventiva e repressivamente em relação ás infrações disciplinares e penais 
de seus integrantes; 

111 -realizar sindicãncias, inquéritos policiais militares e elaborar processos 
administrativo-disciplinares, assegurando o contraditório e a ampla defesa no 
que couber, bem como mandar proceder a correição nos serviços da Policia 
Militar; 

IV - apurar infrações penais militares e as transgressões disciplinares 
atribuídas a militar e impor penas, nos limites de sua competência; 

V - estudar propostas de métodos de ações policiais-militares em geral e 
específicos da atividade de supervisão e correição; 

VI - determinar, quando cabível, o afastamento do militar que esteja 
submetido a correição, a sindicãncia ou a outro processo administrativo-
disciplinar; 

VIl - convocar ou requisitar integrantes da Polícia Militar para prestação de 
informações; 

VIII -elaborar portarias e atos diversos referentes à justiça e disciplina para 
assinatura do Comandante-Geral, do Chefe do Estado-Maior e do 
Corregedor; 

IX - exercer a assessoria técnica no campo da justiça e disciplina da 
Corporação, expedindo documentos normativos e orientações técnicas, com 
vistas á padronização de comportamentos; 
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X- outras atribuições previstas em lei ou regulamento. 
Parágrafo único - A competência da Corregedoria não elide a atuação e 

participação das demais Unidades na atividade de correição. 
Art. 26 - O titular da Corregedoria de Polícia Militar será um Coronel da 

ativa do Quadro de Oficiais Policiais-Militares, designado pelo Comandante-
Geral, mediante indicação do Conselho Superior de Polícia Militar e com 
precedência sobre os demais Coronêis da Corporação, excetuados o 
Comandante-Geral e o Chefe do Estado-Maior. 

Art. 27 -A Corregedoria de Polícia Militar terá estrutura própria, definida em 
decreto. 

Capitulo 111 
Da Direção Intermediária 

Art. 28 - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pelo 
planejamento tático necessário á execução das atividades fim e meio da 
Corporação, em cumprimento as diretrizes, ordens e instruções expedidas 
pelo Comandante-Geral, compreendendo as Diretorias e os Comandos de 
Regiões. 

Seção I 
Das Diretorias 

Art. 29 - As Diretorias são as Unidades de Direção Intermediária dos 
sistemas de atividades de coordenação e apoio previstas na estrutura 
organizacional da Polícia Militar, compreendendo: 

I -administração de recursos humanos; 
11 -contabilidade, finanças e auditoria; 
111 - administração de material, patrimônio e gerência de recursos 

informacionais; 
IV - assistência à saúde; 
V- administração profissional e escolar. 
Art. 30 - Os titulares das Diretorias serão Coronéis da ativa do Quadro de 

Oficiais Policiais-Militares, designados pelo Comandante-Geral. 
Seção 11 

Dos Comandos de Regiões 
Art. 31 -Os Comandos de Regiões de Polícia Militar são os responsáveis, 

em suas respectivas circunscrições territoriais, pelo planejamento das ações 
e operações policiais-militares desenvolvidas pelas unidades que lhe são 
subordinadas, de acordo com as diretrizes e ordens emanadas do Comando-
Geral. 

Art. 32 - Os Comandos de Regiões de Policia Militar disporão de um 
Estado-Maior e terão a eles subordinadas as Unidades de Execução 
Operacional encarregadas do exercício das atividades de polícia ostensiva 
nas suas diversas modalidades. 
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Art. 33 - Os titulares dos Comandos de Regiões de Policia Militar serão 

Coronéis da ativa do Quadro de Oficiais Policiais Militares, designados pelo 
Comandante-Geral. 

Capitulo IV 
Das Unidades de Execução 

Art. 34- Às Unidades Administrativas de Execução incumbem as atividades 
previstas nos artigos 7° e 8° desta lei e são denominadas Unidades de 
Execução de Apoio (UEAp) e Unidades de Execução Operacional (UEOp). 

§ 1°- As Unidades de Execução de Apoio executarão as atividades a que 
se refere o artigo 29 desta lei. 

§ 2° - A Unidade de Execução de Apoio ao Comando-Geral é denominada 
Ajudãncia-Geral. 

§ 3°- As Unidades de Execução Operacional têm por finalidade exercer as 
funções institucionais da Policia Militar na execução da atividade fim. 

Art. 35- As Unidades de Execução Operacional são estruturadas em: 
1 -Batalhão: 
a} Companhia/Grupamento/Comando; 
b} Pelotão; 
c} Grupo/Destacamento; 
d} Subgrupo/Subdestacamento; 
11 - Regimento: 
a} Esquadrão; 
b} Pelotão; 
c} Grupo. 
§ 1°- As unidades mencionadas neste artigo terão especificadas em suas 

denominações, quando for o caso, o tipo de policiamento que executam, 
observadas a finalidade e a competência previstas no artigo 7° desta lei. 

§ 2° - A Companhia/Grupamento/Comando, a que se refere a alínea "a" do 
inciso I deste artigo, poderá, eventualmente, subordinar-se diretamente à 
respectiva unidade de Direção Intermediária. 

Capítulo V 
Áreas de Responsabilidade e Desdobramento 

Art. 36 - Para os fins do disposto nesta lei, o Estado é dividido em regiões, 
áreas, subáreas, setores e subsetores em função das necessidades 
decorrentes das ações policiais-militates e das características regionais. 

Art. 37 - Entende-se por: 
I - região: espaço geográfico de responsabilidade de uma Região de Policia 

Militar; 
li- área: espaço geográfico de responsabilidade de um Batalhão ou de uma 

Companhia Independente; 
111 -subárea: espaço geográfico de responsabilidade de uma Companhia; 
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IV- setor: espaço geográfico de responsabilidade de um Pelotão; 
V subsetor: espaço geográfico de responsabilidade de um 

Grupo/Destacamento. 
Art. 38 - Para a definição do efetivo 

Operacional serão consideradas as 
psicossociais, políticas, econômicas e os 
respectivas localidades. 

das Unidades de Execução 
características fisiográficas, 

índices de criminalidade das 

Capitulo VI 
Disposições Finais 

Art. 39 A cada município corresponderá pelo menos um 
Grupo/Destacamento de Policia Militar. 

Parágrafo único - Os distritos municipais cujas necessidades assim o 
exijam terão um Subdestacamento de Policia Militar. 

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, extinguir e promover a 
organização complementar, com o desdobramento das unidades da estrutura 
da Policia Militar, mediante decreto, de acordo com as necessidades e a 
evolução das ações de segurança pública da Corporação, desde que não 
resultem em aumento de efetivo. 

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis 

n.0 6.624, de 18 de julho de 1975, n.0 7.625, de 21 de dezembro de 1979, n.0 

9.089, de 13 de dezembro de 1985, e n.0 9.774, de 7 de junho de 1989." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFiCIOS 

Do Sr. Rafael Guerra, Deputado Federal, prestando informações a respeito 
do Requerimento n° 2.44312001, do Deputado Dimas Rodrigues 
(consolidação do Projeto Pirapora e implantação do Projeto Jequitai). 

Do Sr. Geraldo Biasoto Júnior, Secretário de Gestão de Investimentos em 
Saúde, do Ministério da Saúde, encaminhando exemplares do Relatório de 
Atividades do SIOPS - 2000 e do número 1 dos Cadernos de Economia da 
Saúde. (-A Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, 
comunicando a impossibilidade de comparecimento do Corregedor-Geral de 
Policia a reunião da Comissão de Direitos Humanos. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Soter Figueiroa Neto, Presidente do Colegiado de Gestores 
Municipais de Assistência Social - COGEMAS-MG -, encaminhando exemplar 
de jornal desse órgão. (-À Comissão do Trabalho.) 
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Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, 

encaminhando nota oficial da Reitoria a respeito da ADIN proposta a respeito 
da legitimidade dessa Universidade. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Aliator Silveira, Superintendente de Negócios da CEF, dando ciência 
da liberação de recursos financeiros destinados ao Estado. (-À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia, 
informando que o convite a ele dirigido, para comparecer a reunião nesta 
Casa, deve ser encaminhado ao Secretário da Segurança Pública, que é seu 
superior hierárquico. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiário da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, encaminhando a relação 
dos processos de legitimação de terras devolutas urbanas a serem 
legitimados por essa Superintendência. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Da Sra. Edna Lúcia Gomes de Souza, Superintendente da 
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator, 
prestando informações relativas ao Requerimento n• 2.470/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de planilhas informando 
a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social, 
destinado a manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada -
2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral do 
DER-MG (2), prestando informações relativas a pedidos contidos nos 
Requerimentos n•s 2.023/2001, da Comissão de Transportes, e 2.085/2001, 
do Deputado Wanderley Ávila. 

Da Sra. Vanessa Cristina Corgosinho, Assessora de Relações Públicas do 
Hospital da Baleia, prestando informações relativas a pedido contido no 
Requerimento n• 2.295/2000, da Comissão de Direitos Humanos. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro António) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 65/2001 

Suprime a alínea "a" do inciso I do art. 66 da Constituição do Estado. 
Art. 1•- Fica suprimida a alínea "a" do inciso I do art. 66 da Constituição do 

Estado, renumerando-se as posteriores. 
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Art. 2• - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001. 
Sargento Rodrigues - Dilzon Melo - Mauro Lobo - Agostinho Silveira - José 

Henrique - Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Maria Olívia - Bené Guedes-
Alvaro Antõnio- Rogério Correia - João Leite- Kemil Kumaira - Luiz Menezes 
- Luis Tadeu Leite - João Batista de Oliveira - Miguel Martini - Eduardo 
Brandão - Edson Rezende - Dalmo Ribeiro Silva - Chico Rafael - Cabo 
Morais - José Braga - Paulo Pettersen - Alencar da Silveira Júnior - Antõnio 
Carlos Andrada - Geraldo Rezende - Pinduca Ferreira - Aílton Vilela - Jorge 
Eduardo de Oliveira- lrani Barbosa. 

Justificação: O art. 66, inciso I, da Constituição do Estado trata das 
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, entre as quais figura 
o estabelecimento do Regimento Interno. 

Esta proposta de emenda tem por objetivo permitir que o Plenário da 
Assembléia Legislativa exerça a democracia na sua forma mais plena. 
Conceder a todos os Deputados membros do Poder Legislativo o direito de 
propor alterações no Regimento Interno é a maneira de reparar uma 
incceréncia, pois atualmente essa iniciativa cabe exclusivamente à Mesa da 
Assembléia. 

Se os Deputados, por iniciativa própria, podem apresentar. emenda à 
Constituição Estadual, porque não podem ter a iniciativa de sugerir 
alterações no Regimento Interno? Isso é um paradoxo que precisa ser 
reparado. A participação efetiva dos parlamentares na busca de adequação 
do Regimento Interno a práticas menos burocráticas, mais objetivas e de 
maior resultado dos trabalhos legislativos é dever e obrigação de todos. A 
proposta que ora se apresenta vem resguardar a soberania do Plenário. 

O Regimento Interno adota práticas utilizadas pelo Poder Executivo e com 
influência em outras épocas, em que certamente a democracia não 
predominava. Com a aprovação desta emenda estaremos abrindo 
oportunidade para que mudanças no processo parlamentar interno ocorram e 
para que o Poder Legislativo mineiro torne-se independente, exercendo seu 
papel cem autonomia e liberdade de ação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1. 765/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Espírita Universalista Dr. Ismael -

ASSE UNI -, com sede no Município do Serro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública .a .JI.ssociação Espírita 

Universalista Dr. Ismael -ASSE UNI -, com sede no Município do Serro. 



z 
õ 

; 

• = < 
c .. 

331 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Associação citada no corpo do projeto, fundada em 1997, 

possui caráter educativo, assistencial e socioculturaL 
Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende 

ação visando a resolver as pendências relacionadas com infra-estrutura, 
sempre zelando pela melhoria das condições de vida dos moradores do 
Serro. 

Acreditando no lema "a união faz a força", desenvolve iniciativas 
objetivando especificamente a congregação dos associados e da 
comunidade em geraL 

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos pelos 
quais pode ser declarada de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres 
colegas á aprovação da proposta. 

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

PROJETC"l OE' I F'' N° 17'3'312001 
r\oiei;; di~-j:Nsiirvo da Lei n" 13.438, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços 
extrajudiciais, institui o selo de fiscalização e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O Anexo 11 da Tabela 1, número 2, letra "a", a que se refere o art. 

s• da Lei n• 13.438, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar com 
seguinte redação: 

"ANEXO 11 
(a que se refere o art. s• da Lei n• 13.438, de 30 de dezembro de 1999) 

TABELA 1 
ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS 

1 ------- --·--·---·-----·------· ..................... . 
2 - ESCRITURA FISCALIZA 
PÚBLICA (completa, ÇÃO 
compreendendo certidão R$ 
ou transcrição de 
documento e primeiro 
traslado) 
a) Sem valor patrimonial 3,40". 

Art. ?• ::;:,.;,.~~; ;:;,-.C:~igo :Cr:-:n:-::a,-,d:;-:'ata de sua publicação. 
;-.,,i . .3"- Revogam-se as disposições em contrário_ 



Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira 

332 

Justificação: A Lei n• 12.727, de 30/12/97, com sua anterior redação, 
regulamentava a forma de cobrança de emolumentos das serventias 
extrajudiciais e, de forma geral, fixava o valor dos emolumentos para cada 
ato. Sobre o valor dos emolumentos incidia, a cargo do usuário, a taxa 
adicional, equivalente a 34%. 

Em virtude de liminar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n• 
1778-5, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, foram suspensos os 
artigos 35, 36 e 37 da mencionada lei, que eram aqueles que estabeleciam a 
taxa adicional. 

Em 30/12/99, foi publicada a Lei n• 13.438, modificando os arts. 2°, 4°, 5°, 
8°, 9° "caput", 10, 11, 13, 17, 20, 22, 23, "caput" e inciso IV, 24, "caput", 25, 
"caput", 26, 27, 33, 38 e 40 da Lei n° 12.727. Em resumo, revigorou a mesma 
taxa, agora sob a designação de taxa de fiscalização, instituindo o selo de 
fiscalização. 

"i Integram esta lei qs Anexos I e 11. O Anexo I estabelece o valor a ser 
i cot>rado pela serventia: e o Anexo 11, o valor a ser recolhido. 
~ Por um erro de p!Jblicação, a Tabela 1, número 2, letra "a" - Atos do 

Tabelião de Notas - Escritura pública - Sem Valor Declarado, do Anexo 11, 
constou o valor a recolher como sendo o mesmo a receber, ou seja, R$13,40. 
Assim, o tabelião recebe R$13,40 do usuário, e tem que recolher R$13,40 
como taxa de fiscalização, mais R$0,20 de selo de fiscalização, totalizando 
R$13,60. Em resumo: paga para trabalhar. 

I No "site" da ALMq, a tabela está publicada corretamente, constando o 
~valor a recolher coro sendo R$ 3,40; está, portanto, errada a tabela 
"publicada. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.767/2001 
Dispões sobre o processo de produção do queijo minas artesanal e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Será considerado queijo minas artesanal o alimento produzido a 

partir do leite fresco e cru, ordenhado e beneficiado na propriedade de 
origem, com características históricas e culturais de cada uma das regiões do 
Estado, segundo os seguintes critérios: 

I - ter o processamento iniciado no prazo máximo de 90 minutos após o 
inicio de ordenha; · 
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11 - ser fabricado com leite integral de vaca, que não tenha sofrido 

tratamento térmico; 
111 - conter, como ingredientes, culturas lácticas naturais (pingo, soro 

fermentado ou soro-fermento}, coalho e sal; 
IV- observar as seguintes fases no processo de fabricação: 
a) filtração; 
b) adição de fermento natural e coalho; 
c) coagulação; 
d) corte da coalhada; 
e) mexedura; 
f) dessoragem; 
g) enfermagem; 
h) prensagem manual; 
i) salga seca; 
j) maturação. 
Parágrafo único - O queijo minas artesanal deverá ter consistência firme, 

apresentando ou não olhaduras mecãnicas, cor e sabor próprios, massa 
uniforme, isenta de corantes e conservantes. 

Art. 2° - A qualidade do queijo minas artesanal e sua propriedade para o 
consumo será assegurada por meio de: 

I - fabricação com leite proveniente de rebanhos sadios, que não 
apresentem sinais clínicos de doenças infecto-contagiosas e sejam negativos 
para os testes oficiais de zoonoses, tais como bnucelose e tuberculose, de 
acordo com as normas do CERTIBOV; 

11 - observação das condições de higiene recomendadas pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária, observadas também as normas do CERTIBOV; 

111- cadastro do produtor no Instituto Mineiro de Agropecuária. 
§ 1°- O cadastramento no Instituto Mineiro de Agropecuária a que se refere 

o inciso, será feito no prazo de trezentos e sessenta dias, individualmente ou 
por meio de entidade representativa. 

§ 2° - O cadastro será feito nos escritórios locais do órgão, mediante 
apresentação de carta-compromisso com firma reconhecida, assumindo a 
responsabilidade pela qualidade dos queijos produzidos e do laudo técnico-
sanitário de queijaria, preenchido e assinado por médico veterinário. 

§ 3°- A renovação do cadastro inicial, além de observadas as providências 
sobre que dispõe o parágrafo anterior, dependerá do atendimento das 
normas contidas nesta lei. 

Art. 3° - A água a ser utilizada na produção de queijo de minas artesanal 
poderá ser originada de nascente, cisterna revestida e protegida do meio 
exterior ou de poço artesiano, observadas as seguintes precauções: 

I - as nascentes devem ser protegidas do acesso de animais, de água de 
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enxurrada e outros agentes de contaminação; 

11 - deve ser canalizada desde a fonte até o depósito ou caixa d'água da 
queijaria ou do quarto de queijo; 

111- deve ser filtrada antes de sua chegada ao reservatório; 
IV - deve ser clorada com cloradores de passagem ou outros 

sanitariamente recomendáveis, a uma concentração de 2ppm (duas partes 
por milhão) a 3ppm (três partes por milhão). 

§ 1° - O reservatório a que se refere o inciso 111 deste artigo deve ser 
tampado e construido em fibra, cimento ou outro material sanitariamente 
aprovado. 

§ 2° - A quantidade de água necessária para a limpeza e a higienização 
das instalações da queijaria deve ser na proporção de 51 (cinco litros) para 
cada litro de leite processado. 

Art. 4° -A queijaria ou quarto de queijo serão instalados observando-se as 
seguintes exigências: 

I -estarem situados em local distante de pocilgas e galinheiros; -·· 
11 - deverão ser cercados, para impedir o acesso de animais e pessoas 

estranhas à produção; 
111 - ser construidos em alvenaria, segundo normas técnicas a serem 

estabelecidas em portaria pelo Instituto Mineiro de Agropecuária; 
IV - poderão ser instalados JUnto a estábulos e locais de ordenha somente 

quando atenderem às seguintes condições: 
a) inexistência de comunicação direta entre estábulos e queijarias; 
b) o piso dos estábulos estiverem cimentados ou calçados; 
c) existência de valetas, nos estábulos, para o escoamento das águas de 

lavagem e da chuva; 
d) existência de torneira independente para higienização dos estábulos e 

animais. 
Art. 5°- A queijaria deverá conter os seguintes ambientes: 
I - área para recepção e armazenagem do leite; 
11 - área de fabricação; 
111 -área de maturação; 
IV - área de embalagem e expedição. 
Art. 6° - As caracteristicas técnicas dos equipamentos necessários à 

fabricação do queijo minas artesanal, bem como os critérios de higienização 
das instalações, equipamentos e fabricantes, serão definidos em portaria pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária. 

Art. 7°- É obrigatória a identificação do fabricante, a data da fabricação e o 
prazo da validade do queijo minas artesanal. 

§ 1° - Os produtos mantidos sob refrigeração deverão receber embalagem 
plástica segundo as normas técnicas vigentes. 
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§ 2° - A comercialização de queijos curados, não embalados, será 

permitida desde que as peças sejam marcadas, em baixo relevo, com o 
número da inscrição estadual do produtor. 

§ 3° - Quando se tratar de queijo minas artesanal embalado, será 
necessário o cadastramento da embalagem e da rotulagem no Instituto 
Mineiro de Agropecuária, utilizando-se para isso os mesmos formulários 
previstos para os produtos com inspeção estadual. 

Art. 8" - O transporte do queijo minas artesanal deve ser feito em veiculas 
com carrocerias fechadas, sem a presença de nenhum outro produto, a fim 
de evitar deformação, contaminação ou comprometimento de qualidade e 
sabor. 

Art go - O queijo minas artesanal não embalado deve ser acondicionado 
para transporte em caixas ou tubos plásticos, de fibra de vidro ou similares, 
providos de tampa ou vedação. 

Art. 1 O - Somente poderá ostentar no produto ou em sua embalagem a 
classificação queijo minas artesanal o produto fabricado em conformidade 
com as disposições desta lei. 

Parágrafo único - O queijo minas artesanal produzido em área demarcada 
conterá, gravada no produto ou na embalagem, a indicação de sua região de 
origem. 

Art. 11 -O queijo minas artesanal será comercializado em periodo inferior a 
sessenta dias, no prazo de trinta meses a partir da publicação desta lei, até 
que existam no Estado entrepostos em número suficiente para a maturação.· 

Parágrafo único - No prazo de trinta meses a que se refere este artigo, 
serão realizadas pesquisas cientificas para comprovar a inexistência de risco 
á saúde do consumidor. 

Art. 12 - O Instituto Mineiro de Agropecuária poderá, a qualquer momento, 
empreender ações fiscalizatórias em estabelecimento produtor de queijo 
minas artesanal, ainda que todas as exigências para cadastramento no órgão 
tenham sido atendidas pelo produtor. 

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias, assegurando ao órgão estadual de fiscalização sanitária animal as 
condições técnicos-operacionais necessárias ao cumprimento desta lei. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira e outros 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Politica 

Agropecuária para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
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N° 2.561/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 

solicitadas ao Secretário da Saúde informações com relação a denúncia 
fonnulada pelo Sr. Geraldo Moreira Vicente. (-À Mesa da Assembléia.) 

N• 2.562/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ministro da Educação moção de apoio ao movimento 
nacional pela valorização da residência médica, do qual participam os 
médicos residentes da FHEMIG. (-À Comissão de Educação.) 

N• 2.563/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública carta do Sr. Francisco 
Antônio Julho de Moura. 

N• 2.564/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia formulada pelo 
Grupo de Direitos Humanos da Paróquia Cristo Rei, de lpatinga. 

N• 2.565/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comando-Geral da PMMG denúncia formulada pelo Grupo 
de Direitos Humanos da Paróquia Cristo Rei, de lpatinga. 

N• 2.566/2001, da ComiSsão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário ~a Segurança Pública pedido apresentado pelo 
Sr. Pedro da Costa de Almeiaa. 

N• 2.567/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais pedido 
apresentado pelas Sras. Eny M. de Oliveira e Ana de Almeida Correia 
Paulino. 

N• 2.568/2001, da ComiSsão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Se-cretário da Segurança Pública pedido do Sr. Afonso Rosa 
de Oliveira. ~ 

N• 2.569/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Embaixada dos EUA no Brasil moção de solidariedade às 
vítimas da ação terrorista ocorrida em Nova Iorque. 

N• 2.570/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Polícia denúncia apresentada pelo Sr. Paulo 
Nicodemos Mendes. 

N• 2.571/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo á Procuradora-Geral da Defensoria Pública do Estado com 
vistas á nomeação de um defensor para o Sr. Antônio Porfírio da Silva. 

N• 2.572/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que encaminhe 
informações sobre o contrato de fornecimento celebrado com a 
PETROBRAS. 

-São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial 
das Máquinas "Off-Line" e dos Deputados Edson Rezende (2) e Márcio 
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Kangussu. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Wanderley Ávila e 
Sebastião Navarro Vieira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra o Deputado Hely TarqOinio. 
O Deputado Hely Tarqüinio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

voltando a esta tribuna para fazer um breve relato da conclusão da CPI da 
Saúde. 

A CPI sempre chega "a posteriori" aos atos que se buscam e sempre, por 
mais que se revista de autoridade judiciária procurando fazer as denúncias 
com as provas materiais, investiga em cima de vestígios. 

Além disso, muitas vezes esses vestígios são maquiados. Portanto, a CPI 
representa um esforço, uma prerrogativa muito útil do parlamento, mas 
apenas para denunciar, porque o atual modelo parlamentar está em 
exaustão. Compete a nós, como mediadores do povo - gosto desta 
expressão, que significa mediar os interesses da sociedade -, exercermos 
duas funções principais, isto é, a legislativa e a fiscalizadora. Por isso, o 
parlamentar, ao exercer suas atividades, tem de ir às bases, ouvir as 
pessoas, representar a sua região, trazer as sugestões para debate nas 
diversas comissões e elaborar os projetos de acordo com o Regimento 
Interno. Mas esse sistema, essa forma de trabalhar do parlamento está se 
exaurindo. Temos um momento de fortuna, no sentido de grande 
oportunidade para repensar o atual modelo parlamentar, o atual paradigma, 
em que a legislação, principalmente a que se refere ás leis ordinárias, está 
em exaustão, e em que a fiscalização tem de ser hipertrofiada. 

Para fiscalizar temos de sair desse estado de contemplação em que o 
Legislativo se encontra - não só em Minas Gerais, mas em todo o Pais - e 
partir para a "praxis" da fiscalização material e formal. O principal exemplo é 
o nosso orçamento, que precisa se transformar em um orçamento-cidadão, 
principalmente no que diz respeito à linguagem. Muitas pessoas com 
educação superior e mesmo os Deputados sentem dificuldades não só para 
entender o orçamento, mas também para lê-lo, pois é todo cheio de rubricas 
complicadas, enfim, é muito nebuloso. Parece que o objetivo é que o povo 
não o entenda mesmo. Estou nesta Assembléia há 11 anos, e, junto com os 
técnicos da Casa, examinamos o orçamento e fazemos as emendas 
necessárias. Com o passar do tempo, com a prática, o Deputado aprende a 
elaborá-lo formalmente, ou seja, no papel coloca todas as necessidades da 
sua região. No entanto, muitos não voltam para acompanhar o orçamento, 
verificar se aquela obra que estava marcada para a sua região foi realizada. 
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O interessado faz esse acompanhamento. 

Há dias fui atrás de duas rubricas acordadas com as secretarias de 
atividade-meio desta Casa, com a Maioria e com a Minoria. Apesar de já 
estarmos chegando ao mês de outubro, de R$2.250.000,00, nenhum tostão 
foi liberado para a minha região. 

Procurei no SIAFI, mas não encontrei. O SIAFI também não está 
funcionando. E o Governo diz que está bem. De repente, quer colocar tudo 
da Assembléia no SIAFI. Tudo bem, mas vamos cumprir a lei. 

É isso que estamos pedindo e sugerindo. Tenho um requerimento nesse 
sentido para apresentar. Depois, se der tempo, comento sobre a CPI, porque, 
primeiramente, quero discutir esse assunto. 

Realmente, peça orçamentária é o nome certo e até comum. Todos sabem 
que ela é ficção, é nebulosa, e que não acontece a materialização desse 
orçamento da forma como está escrito. Ele é superestimado, e não se 
realizam 30% daquilo que está escrito. 

Eles apontam as fontes de financiamento. Queremos conhecédas, sim, e 
também o que, a cada ano, arrecadou-se, qual a fonte, como ficou o dinheiro 
dos impostos, os recursos federais, os repasses. É sobre isso que esta Casa 
tem de se debruçar para conhecer realmente a arrecadação; e, no ano 
subseqüente, num novo modelo de atividade parlamentar, fiscalizar, pelas 
comissões temáticas e pela Comissão de Fiscalização Orçamentária, 
logicamente a partir de um estudo, se aconteceu aquilo que estava previsto, 
porque, senão, vai acontecer sempre na base da contemplação, na base da 
formalidade. E continuam as comunidades que representamos com a 
necessidade de um poço artesiano, de uma rua asfaltada, e nós faltando com 
os Prefeitos, faltando com a população das nossas cidades e da região rural 
também. 

Não há verba de subvenção para atender às migalhas - vamos dizer - dos 
que ficam na linha de miséria. 

Esse tal orçamento participativo também é balela. São apenas 
macroprioridades caracterizadas e que se repetem a cada ano, sem que se 
tenha concluído a obra, haja vista o tal Hospital de Venda Nova, a BR-381, 
que liga Belo Horizonte a São Paulo, sempre consumindo altas quantias, 
quantias vultosas. 

Por exemplo, no caso da Comissão Especial do CARDIOMINAS, 
consumiram-se US$27.000.000,00, mas US$1 0.000.000,00 não tiveram 
justificativa. Fizemos duas comissões especiais, enviamos relatórios e 
denúncias para o Ministério Público, mas não recebemos resposta até hoje. 

Temo que, com a CPI da Saúde, aconteça a mesma coisa, porque há 
acúmulo de processos, e alega-se falta de tempo, falta de estrutura. O 
diagnóstico é estrutural mesmo, mas é preciso mudar o modelo de atuação 
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parlamentar. 

É esse lado que quero repetir. Estaremos apresentando um requerimento 
hoje, pedindo ao Sr. Presidente da Casa a formação de uma comissão 
paritária, com a Maioria e a Minoria representadas simetricamente, junto com 
o Presidente e técnicos da Casa, para repensarmos o modelo neste 
momento de fortuna, como diria o filósofo, momento importante, em que há 
cobrança da sociedade, em que se destroem duas torres gêmeas, prédios 
gêmeos para, talvez, chamar a atenção para essa globalização perversa e 
mudar de rumo este mundo. 

Gostaria que constasse nos anais da Casa esse alerta que faço aos 
companheiros Deputados, ao Sr. Presidente e à Mesa que dirige esta Casa: 
devemos pensar alto no parlamento. Não devemos trair Montesquieu, quando 
pensou na divisão dos Poderes. Antes dele, houve vários que anunciaram 
essa necessidade de se dividir o Poder, para que o Legislativo tivesse 
condição de representar soberanamente o povo; quando sonhou Rosseau 
que, dando um voto de confiança a um Deputado, estaria confundindo a 
vontade de cada cidadão, a vontade de cada comunidade com a vontade do 
representante. 

Houve uma evolução, e chegou-se a Montesquieu; dividiram-se os três 
Poderes; organizaram-se várias formas de governo e vários sistemas. A 
nação americana, que em 200 anos, teve uma evolução incomparável, 
também sucumbiu diante da prepotência da soberania. Temos de ter uma 
soberania racional, consistente. 

Com a CP I, trago um recorte, cujo diagnóstico é estrutural. Como o Estado 
de Minas Gerais nunca foi montado, historicamente, o Estado brasileiro 
também não. Mas parece que o Governo de Minas Gerais desestnuturou-se 
mais no que tange aos três Poderes, pois não há controle interno, não há 
observação e aferição dos bens e serviços públicos. E não há, sobretudo, 
planejamento atendendo aos princípios constitucionais. A Constituição está 
sendo rasgada pelo Poder Executivo, e estamos de joelhos, precisamos 
mudar esse paradigma, esse modelo. Compete ao Poder soberano, o 
Legislativo, fazer essa reforma. Concedo um aparte ao Deputado Miguel 
Martini, meu ilustre companheiro. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Hely 
Tarqüínio, pelo brilhante pronunciamento que V. Exa. está fazendo, quero 
parabenizá-lo. Quero apenas corroborar o que V. Exa. está dizendo. Creio 
que todos os Líderes e Deputados desta Casa não têm outra coisa a fazer, 
até que essa mudança seja consolidada nesta Casa, a não ser trabalhar 
arduamente para mudar substancialmente a forma de atuação do parlamento 
mineiro. V. Exa. disse: "Fazemos a CPI". Esta Casa faz e tem sido muito 
competente em todas elas. Pergunta-se: "Terminou em pizza. Quem assou 
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essa pizza?". Vai para o Ministério Público, que não dá resposta. Vai para 
o Executivo, que não toma as medidas legais. Vai para o Judiciário, que não 
cumpre o seu papel. 

Se esta Casa não se modificar substancialmente, não teremos mais 
condições de sermos parlamentares neste Estado. A Constituição de 1988 
reduziu a competência legiferante de todo Poder Legislativo Estadual: é 
prerrogativa do Congresso Nacional, da Câmara Municipal ou é iniciativa 
privativa do Executivo. Fomos limitados, substancialmente, na nossa 
competência legiferante. Nossa competência fiscalizadora está 
completamente fragilizada, porque a maioria das ações depende da Mesa 
diretora dos trabalhos, que está vinculada, diretamente e de modo geral, ao 
Poder Executivo, que trabalha para elegê-la e, depois, tem o controle do 
Poder Legislativo. Há oito requerimentos que não entram em pauta para 
votação e, quando são aprovados, fora de época, não conseguimos as 
respostas almejadas. 

Fizemos denúncias nesta tribuna, encaminhamos processos para o 
Ministério Público a respeito das obras da lagoa da Pampulha, e não houve 
nenhuma resposta. Aprovamos requerimento cobrando uma resposta e uma 
atitude do Ministério Público. Não veio nenhuma resposta para esta Casa. Se 
não modificamnos agora, não valerá a pena ser Deputado. É apenas fazer de 
conta que somos Deputados, que somos Poder Legislativo, e isso não 
podemos aceitar. O momento é este, é urgente que façamos essas 
modificações e que este Poder Legislativo, em benefício da sociedade, faça 
uma mudança radical na sua forma de atuar, caso contrário, a sociedade 
será prejudicada, como temos visto em outros Estados. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Agradeço a intervenção do ilustre Deputado 
Miguel Martini. 

Quero citar mais um exemplo. Há cerca de dois anos, o Senado peregrinou 
por este Brasil, fazendo uma relação das obras inacabadas - foi uma soma 
vultosa -, exatamente para acertar a dívida externa. E, até hoje, as obras 
continuam do mesmo tamanho, e não conhecemos o tamanho do rombo. 
Então, o Senado está na mesma. 

Gostaria de ressaltar que essa mazela não é prerrogativa deste Poder ou 
dessa Mesa, de forma alguma; isso é histórico. Como já disse, este é um 
momento de fortuna, para que possamos mudar o nosso comportamento. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - lnfomno ao Deputado Hely 
Tarqüinio que dispõe de apenas 7 segundos. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - É apenas para abordar uma 
questão que julgo importante, Deputado Hely Tarqüinio, relativa às obras 
financiadas pelo REFORSUS, começando pelo Hospital do Pronto Socorro 
de Venda Nova. Nessa obra, que durante sete anos - de 1990 a 1997 - não 
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teve sequer um projeto arquitetônico, já foram consumidos 
R$40.000.000,00. 

Também quero dizer da multiplicidade de obras que se instalaram pelo 
Estado, da pulverização de várias obras que, inacabadas, não têm o controle 
e a coordenação da Secretaria da Saúde. Assim, em nosso relatório também 
apontamos a necessidade do controle feito pelo Executivo - no caso, a 
Secretaria da Saúde. 

O Deputado Hely Tarqüinio*- Voltaremos a abordar o problema do relatório 
da CPI em outra oportunidade. (- Lê:) "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais: O Deputado que este subscreve 
requer a V. Exa. seja fonmada comissão paritária, incluindo os Deputados da 
Maioria e da Minoria, juntamente com a Consultoria desta Casa e V. Exa., a 
fim de repensar o modelo de atuação parlamentar, com alto espírito de 
adaptação, para cumprinmos nosso papel de mediador, cobrado pela 
sociedade civil organizada. 

Justificação: Temos a convicção de que legislar pura e simplesmente está 
em fase de exaustão e, pelo contrário, a nossa finalidade precípua seria uma 
fiscalização hipertrofiada de direito e de fato, voltada para uma práxis de boa 
justiça. Só assim estaríamos identificados com os princípios da separação 
dos três Poderes, para o bem de uma sociedade mais justa e equilibrada". 

Solicito aos companheiros que aprovem esse requerimento, para que 
possamos começar a pensar em mudar o modelo desta Casa, servindo de 
exemplo para outros parlamentos. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, telespectadores da TV do Legislativo, não posso deixar de 
lembrar nesta tribuna que há cinco anos criávamos essa TV, exatamente 
para dar transparência ao trabalho do Legislativo. Quando chegamos a esta 
Casa, há seis anos, fizemos um requerimento, mostrando a importãncia de 
se transmitirem os trabalhos do Legislativo e os debates realizados nesta 
Casa para toda a sociedade. Inicialmente, para a sociedade belo-horizontina; 
hoje, graças aos Presidentes que passaram por esta Casa - os Deputados 
Romeu Queiroz, Anderson Adauto e, agora, Antônio Júlio -, já chegamos a 
quase 200 municípios e, se Deus quiser, estaremos chegando a todos eles 
até o final desta legislatura, porque esse trabalho tem de ser apresentado 
para o povo mineiro. 

O Deputado que me antecedeu falava da falta de resultados em algumas 
CPis. Quero lembrar ao Deputado Hely Tarqüínio a CPI que presidi nesta 
Casa, há um ano, e que colheu resultados para o povo mineiro: naquela 
época, fechamos dois bingos e colocamos na cadeia 12 empresários, sendo 
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8 do Estado de São Paulo. 

A Polícia Federal, depois do requerimento e de apresentarmos o nosso 
trabalho, foi até São Paulo. Ficaram aqui por 40 dias e pagaram toda a divida 
que tinham com o povo mineiro. São CPis como essa que mostram os fatos e 
dão resultados. 

Srs. e Sras. Deputados, com grande prazer, a Casa recebe a caravana dos 
amigos de ltaúna, formada por moradores, lideranças e os Vereadores 
amigos Adão Li no e Maurício Aguiar, companheiro também de rádio. Vieram 
pedir o apoio de todos os Deputados para o problema sério e constante de 
atropelamentos e mortes que vêm acontecendo na entrada da cidade, na 
MG-50. 

Vou abrir um parêntese para lembrar que temos na Casa exemplos de 
acidentes que aconteceram na MG-50. Nas redondezas de ltaúna, no final do 
ano passado, o Deputado João Leite quase perdeu a sua vida num acidente 
de carro. Há mais tempo, foi retirado o radar com limite de velocidade que 
havia no local. Em conseqüência, não se fez nada. O que aconteceu? Mais 
de 15 mortes em apenas dois meses, além de inúmeros atropelamentos, 
sobretudo de crianças. 

Vários pedidos foram feitos ao DER para colocar limitador de velocidade, já 
que se trata de área urbana. Foi feito também pedido para construção de 
passagem elevada na entrada de ltaúna. Então, fizemos vários pedidos, 
visitas e cobranças ao DER, juntamente com os Vereadores Adão e Mauricio. 
Não obtivemos resposta. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Alencar, deixei o meu 
sangue lá. Tinha que apoiar o pronunciamento, a cobrança que V. Exa. faz 
nesta tribuna, porque se trata de trecho perigoso. Naquela época, ia em 
direção a Divinópolis, quando um caminhão que estava na via lateral 
atravessou a pista e colheu o automóvel onde estava. Poderia ter sido uma 
tragédia terrível. Graças a Deus, nossa vida foi poupada. Algumas pessoas 
que estavam comigo ficaram machucadas. Quero agradecer o atendimento 
que recebi em ltaúna do Dr. Denilson, médico que estava de plantão no 
hospital, ex-jogador do Atlético Mineiro, o carinho dos enfermeiros e de todos. 

Sem dúvida, trata-se de um dos trechos mais perigosos em Minas Gerais. 
Quero estar junto com V. Exa., apoiando essa denúncia que no momento faz 
e a cobrança para que sejam feitas obras de segurança naquele local. 
Estamos vendo as vidas que estão sendo perdidas e, no momento, temos de 
denunciar a omissão das autoridades do Poder Executivo em relação à 
garantia da vida naquele trecho da MG-50, em ltaúna. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Muito obrigado, Deputado João 
Leite. 

Lembro aos companheiros que, a partir de hoje, estaremos, nesta tribuna, 
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falando diariamente sobre o problema da MG-50. Os mais legítimos 
representantes da população de ltaúna, que são seus Vereadores, 
preocupam-se com a situação, e nada se faz no DER de Minas para 
solucionar o problema. Era anel rodoviário, hoje é avenida bem central. A alta 
velocidade e a imprudência de muitos motoristas continuam fazendo vítimas. 
A caravana de ltaúna pede a esta Casa que pressione o DER a fazer a 
sinalização da MG-50, a pedido dos Vereadores Adão e Maurício. 

Lembro a todos que uma das mortes debitadas á falta de sinalização 
daquele trecho foi a da filha de D. lrani, que se encontra presente, como líder 
do movimento. Perdeu sua filha, Rosane, de 14 anos, cujo futuro seria 
brilhante, já que havia recebido prêmio, em Belo Horizonte, por uma poesia 
de sua autoria. · 

Junto ao povo de ltaúna, solicito providências às autoridades para 
solucionar os problemas da cidade. Não podemos ater-nos a burocracias, já 
que são muitas as vidas que correm risco naquela localidade. O DER precisa 
dar solução imediata ao caso, enviando um técnico que esrude com a 
população local, Vereadores e Prefeito a melhor solução. Que seja um radar 
com limite de velocidade, uma passarela; mas alguma coisa tem que ser 
feita. Aprovaremos, neste Plenário, um requerimento a ser enviado ao DER, 
em nome de todos os Deputados que se preocupam com a população 
mineira, solicitando a instalação de radares e a construção de passarela no 
local. 

A Deputada Maria Olivia (em aparte)- Sr. Deputado, a situação de ltaúna é 
muito complicada. Quando me dirijo a Santo Antônio do Monte, passo pela 
BR-262, dando uma volta. Assisti a inúmeros atropelamentos na localidade. 
Trata-se de estrada extremamente complicada. 

Cumprimento o Deputado Alencar da Silveira Júnior por sua iniciativa e 
lamento as perdas de vidas ocorridas. O entroncamento é complicado, não 
se sabe se deve entrar à direita ou à esquerda. A lateral confunde-se com a 
estrada principal. A cidade de ltaúna tem de se preocupar com essa grave 
questão. Obrigada. · 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Muito obrigado, Deputada Maria 
Olivia, que sempre se preocupou com aquela região. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho que a vinda dessa caravana de 
Vereadores de ltaúna à Assembléia Legislativa, trazendo os representantes 
do movimento encabeçado pela D. lrani, deve-se ao fato de terem chegado a 
um limite; não agüentam mais a situação. Sair de uma cidade a quilômetros 
de Belo Horizonte, é porque a situação está realmente difícil. Falo alto e bom 
som, já que temos um telespectador assíduo da TV Assembléia, que é o 
Ministro Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil: não agüentamos 
mais. Mande, ordene, autorize o Dr. Mauricio a fazer esse trevo. 
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O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Alencar da Silveira 

Júnior, ontem, ás 15 horas, estive no DER com a comissão de mães e com o 
Pe. Amarildo, de ltaúna, reivindicando solução para problema do Km 47, que 
já ceifou várias vidas. Tivemos alguma esperança, mas o compromisso do 
Vereador Mirinho, das mães e do vigário é que, se dentro de três semanas o 
problema não for resolvido, vamos fechar aquela rodovia, e os próprios 
moradores vão fazer o quebra-molas. Será lamentável, mas, diante do risco 
de vida, vale a desobediência civil. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Vamos fazer melhor, Deputado 
Durval Ângelo, não vamos deixar apenas a população fazer isso, vamos eu e 
V. Exa. quebrar o asfalto. Há um mês e meio que o DER está me enrolando, 
prometeram a V. Exa. que o problema estaria resolvido em três semanas. 
Vamos esperar até o dia 15 do próximo mês. Se até lá não tivermos a 
solução, sairemos daqui eu, o Deputado Durval Ângelo, a Deputada Maria 
Olivia e o Deputado João Leite, que já deixou o seu sangue lá e agora 
deixará o suor, quebrando aquele asfalto, colocando o quebra-molas, porque, 
se o DER não faz, nós o faremos. 

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar ltaúna que, no próximo 
dia 15, completará 100 anos .de emancipação. Da Assembléia Legislativa, 
apresento os votos de congratulações aos habitantes daquela cidade. Peço 
aos Vereadores que depois desçam para prestarem depoimento. Muito 
obrigado aos companheiros que aqui vieram, muito obrigado aos 
telespectadores da TV Assembléia. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa e povo de Minas Gerais, ocupo a tribuna, nesta tarde, 
para colocar algumas impressões com relação á situação da saúde pública 
no Estado. Entretanto, antes de tocar nesse assunto, motivo de uma 
audiência pública hoje na Casa, com a presença de dezenas de Prefeitos do 
Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, gostaria de fazer um apelo, que 
já tem sido feito ao longo dos anos e que se dirige ao Governador Itamar 
Franco, uma vez que, conforme informações que obtive, depende única e 
exclusivamente do Governo do Estado liberar a contrapartida do Estado para 
a construção de seis centros de reeducação de menores. 

Sabemos da gravidade do problema do menor infrator, que está no 
caminho da criminalidade, mas que ainda não se tornou um bandido, tendo, 
portanto, recuperação e precisando de assistência especial por parte do 
Estado para sua recuperação e reinclusão na sociedade. Já fazemos tal 
apelo há seis anos, e os anais desta Casa podem testemunhar o 
posicionamento deste Deputado e de outros que se preocupam com o menor 
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que ai está, à mercê da sorte, e que se transformou em um dos 
problemas mais graves de segurança pública para nossas famílias e para o 
Estado. 

Naquela ocasião, chegamos a apresentar um projeto de lei, doando um 
terreno em Montes Claros para a construção desse centro. O atual Prefeito 
Jairo Ataide era Deputado Estadual e, junto comigo, trabalhou para 
conseguirmos a aprovação do projeto. Infelizmente, o Estado não tinha 
recursos para bancar a construção desse centro de reeducação do menor, e, 
por isso, partimos para a União. 

Fizemos um estudo mostrando a periculosidade desses menores e a 
injustiça e a falta de assistência da sociedade e do Estado, no sentido de dar-
lhes mais oportunidade e respaldo. Conseguimos sensibilizar o Ministério da 
Justiça e obtivemos a promessa de recursos, os quais cobramos no 
Orçamento Geral da União, ano após ano. No ano passado, obtivemos essa 
grande vitória, e representantes do Ministério nos garantiram a 
disponibilidade dos recursos em 2001. 

Ontem, em Brasília, tivemos a confirmação de que tais recursos estarão 
disponibilizados para o Estado. Serão construidos centros de reeducação em 
Montes Claros, Governador Valadares, Poços de Caldas, Betim, Juiz de Fora 
e em uma cidade a definir. Entretanto. tive a informação de que o Estado 
ainda não pôde disponibilizar a contrapartida. Pesquisaremos se essa 
informação ê verdadeira e, amanhã, estaremos com representantes do 
Governo do Estado, para reafirmar nosso apelo, uma vez que sabemos da 
importãncia de se investir no menor. Se essa for a verdade, faremos um 
apelo dramático ao Governador Itamar Franco e à Sra. Secretária da Justiça, 
Ora. Ângela Pace, para que Minas Gerais possa cumprir esse papel histórico, 
e possamos construir não cadeias ou abrigos para menores, mas verdadeiras 
escolas de vida, onde terão o direito de ser encarados e tratados como gente 
e cidadãos. Não podemos condená-los de antemão, sumariamente, para que 
continuem no caminho da criminalidade. 

Faço este apelo em nome de Montes Claros, do Prefeito Jairo Ataide, da 
Cãmara Municipal, por seu Presidente, Sebastião Pimenta, que ê meu irmão, 
e dos 21 Vereadores, para que possamos, efetivamente, ter essa grande 
obra social, a fim de dar oportunidade aos menores. 

Você, morador de Belo Horizonte, que é pai, mãe, estudante e trabalhador, 
sabe o que passamos. A sociedade está encurralada e presa em casa, e os 
criminosos soltos nas ruas. Muitos deles, que ainda não são verdadeiramente 
criminosos, poderão ser recuperados, se tivermos a sensibilidade de criar 
essas seis escolas profissionalizantes de apoio aos menores do Estado. 

Sr. Presidente, comentarei uma audiência pública realizada hoje pela 
Comissão de Saúde. Essa audiência foi histórica. Pela primeira vez, vi 
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Prefeitos do Norte de Minas, Secretários Municipais de Saúde do 
Jequitinhonha e do Mucuri com os representantes do Governo do Estado e 
desta Casa. Estiveram presentes mais de dez Deputados. Vimos esses 
Prefeitos e lideranças dizerem, alto e bom som, que não aceitarão mais o 
tratamento que vêm recebendo ao longo de tantos anos. Nunca foi praticada 
a eqüidade, para não falar da justiça social, na aplicação dos recursos da 
saúde pública. 

O Jequitinhonha trouxe dados, mostrando que são aplicados, "per capita", 
R$0,83 por mês na saúde pública do vale do Jequitinhonha. Na concepção 
mais clara da palavra, isso significa a exclusão de um povo que já não possui 
nenhuma estrutura e nenhuma ajuda no que diz respeito à saúde pública. 
Esse dinheiro mal dá para comprar uma cartela de analgésicos, para não 
falar em outras atividades em níveis elementares e mais complexos. Esse 
absurdo é de conhecimento público e chegou à Assembléia de Minas. Nós, 
representantes dessas regiões, como os Deputados Kemil Kumaira, Doutor 
Viana e Wanderley A vila, temos de ter a coragem histórica de, ao .. receber o 
orçamento do Estado para a área da saúde, aceitá-lo ou não, ou, pelo 
menos, influenciar para que haja uma redistribuição dos recursos da saúde 
pública. 

Há pouco tempo, dizia que, no Norte de Minas, ainda morrem crianças com 
tétano no cordão umbilical. Trata-se do mal-de-sete-dias. As mães, 
acostumadas com o sofrimento, rendem-se às evidências, entregando os 
filhos; podem, apenas, rezar. É um absurdo aceitar que 98% dos municípios 
do Norte de Minas não tenham rede de esgoto e saneamento básico. Essa 
população, que é a mais sacrificada, a mais exigida e a mais sofrida, tem de 
continuar com o pires na mão, aceitando e agradecendo pelos R$0,83 "per 
capita" por mês. 

Discutimos, também, a burocracia do Estado quanto à saúde pública. 
Ontem, em Brasilia, representando esta Casa, estive com um técnico 
graduado, do Ministério da Saúde, e ele perguntou-me sobre o que está 
acontecendo no nosso Estado, porque os outros já implantaram o Programa 
da Saúde da Familia Oral, e Minas Gerais não conseguiu. Recebi o maior 
tapa de luva e não pude responder, porque, sinceramente, não tinha 
conhecimento do que estava acontecendo. Hoje soube que o Estado não 
teve competência para treinar técnicos para implantar o Programa da Saúde 
da Família Oral. Para cada equipe, cada município, o Governo Federal 
repassa R$5.000,00 para compra de equipamentos e R$1.500,00 por mês, 
para manter o programa. 

Foi discutida a burocracia do sistema de vigilãncia sanitária do Estado, que 
é um absurdo. Muitos municípios que poderiam ter estrutura mínima não 
podem funcionar por causa da exigência sem precedentes da Vigilãncia 
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Sanitária. Em Jaiba, foi construido um hospital há quatro anos, com 
investimento de US$700.000,00, do Projeto Nordeste na Jaiba, e, até hoje, o 
hospital não funciona, por implicância - substituindo a palavra exigência - da 
Vigilância Sanitária. Concedo aparte ao Deputado Cristiano Canêdo. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, V. 
Exa. está se referindo à atenção básica à saúde no Norte de Minas, no Vale 
do Jequitinhonha, mas acredito que esse problema está em todo o Estado de 
Minas Gerais. Trata-se da fonna de aplicação de recursos do SUS, que estão 
sendo aplicados em alta complexidade, ao contrário da atenção básica. 
Temos municípios onde não existe atenção básica, mas estão aplicando 
recursos em alta complexidade. Temos municípios com 50.000, 60.000 
habitantes. com credenciamento pelo SUS de 4, 5 tomógrafos 
computadorizados. enquanto, em outros municípios, há crianças morrendo de 
tétano umbilical. Não existe cobertura vacina!. Esses mesmos municípios não 
querem implantar o Programa de Saúde da Família, mas querem 
equipamento de hemodinâmica, querem equipamento de ressonância 
magnética. em municípios onde a taxa de mortalidade infantil é elevadíssima. 
Hoje devemos ter cerca de 20% dos recursos do SUS no Estado para 
atenção básica e 80% para internação de média e alta complexidade. 
Precisamos inverter esse modelo tanto nas cidades do Vale do Jequitinhonha 
e do Mucuri, no Norte do Estado, quanto na Zona da Mata e no Vale do Rio 
Doce, onde o índice de mortalidade infantil é elevadíssimo. 

O Deputado Carlos Pimenta - Concordamos com a sua análise. que é 
correta. 

Concluindo, foram apresentadas algumas propostas: o Orçamento do 
Estado chega até 30 de setembro. Será uma oportunidade não só para a 
Comissão de Saúde, mas também para todos nós, principalmente da 
bancada de médicos, ter uma discussão mais aberta, mais transparente. 

Quero dizer, ainda, que vou aderir ao movimento que se inicia por todo o 
Brasil com relação â CPMF, a fim de que haja uma redistribuição mais justa 
desses recursos. Em Brasília, já é voz corrente que parte da CPMF tem de vir 
direto para os Estados e parte para os municípios. Se 50% forem alocados 
para a União, 25% para os Estados e 25% para os municípios, haverá um 
acréscimo de R$4.000.000.000,00 por mês nos cofres dos municípios 
brasileiros, principalmente nos das regiões mais carentes. É um movimento 
que teve início em Brasília, e vamos desfraldar essa bandeira e iniciar o 
movimento em Minas Gerais, mobilizando todos os Prefeitos do nosso 
Estado. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há 
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vários anos convivemos, mesmo que á distância, com os confiitos no 
Oriente Médio. De tanto vermos o assunto estampado na imprensa, não 
somos mais capazes de nos indignarmos como diante do ocorrido nos EUA. 

Ao mesmo tempo, a fome e a miséria da África chegam a nos revoltar mais 
que a fome e a miséria do vale do Jequitinhonha, que as cenas de crianças 
trabalhando em carvoarias e pedindo esmolas em sinais de trânsito. 

Os fatos ocorridos nos EUA dão uma demonstração de que precisamos 
acordar. Foi preciso que acontecesse uma tragédia de tamanhas proporções 
para que o pais mais poderoso do mundo se desse conta de que não é 
inatingível, de que é preciso repensar estratégias, ações e valores. Fazendo 
uma comparação simbólica, é assim que reage o ser humano. Na maioria 
das vezes, se julga inatingível e só se manifesta quando algo acontece com 
ele ou com alguém próximo dele. 

Desde que entrei nesta Casa, tenho ocupado esta tribuna chamando a 
atenção de todos para o problema da segurança pública, especialmente em 
nosso Estado. Esperaremos que aconteça conosco para tomarmos uma 
atitude? Será preciso que se estabeleça o caos para entramnos em estado de 
alerta? Já é tempo de recuperarmos nossa capacidade de indignação diante 
de fatos como o desaparecimento da bancária Daniela e de inúmeras outras 
pessoas; o caso do "maníaco do Opala", que confessa, com tamanha frieza, 
o assassinato de mulheres; ou mesmo os casos da menina Miriam Brandão e 
da menina Ozana, assassinada no Bairro Tejuco, região de Esmeraldas. 

Estamos perdendo a batalha contra a violência, o crime organizado e o 
tráfico de drogas. É gritante a necessidade de mudanças de atitude dos 
Governos, das policias e do povo. 

Se nem mesmo os policiais estão seguros, que dirá a população? Só nesta 
semana, uma viatura do Grupo de Operações Especiais da Policia Civil de 
São Paulo explodiu na porta de uma delegacia e, em dois militares foram 
mortos e um está ferido, em estado grave, no HPM. 

O primeiro caso ocorreu em 9/9/2001, às 3 horas da madrugada. O 
Soldado Andrenge Luiz Fausto foi vitima de tocaia quando passava dirigindo 
seu próprio carro, sendo executado com vários tiros à queima-roupa. 
Andrenge ainda foi socorrido com vida por outros militares que 
compareceram ao local, após serem acionados por uma testemunha do 
crime, mas morreu ao dar entrada no posto de saúde da cidade. Após 
rastreamento, Luiz Fernando da Silva foi preso e identificado por 
testemunhas, tendo confessado a autoria do crime. Os motivos que o 
levaram a matar o policial militar ainda não foram totalmente esclarecidos. Foi 
encontrada com ele uma quantia em dinheiro, aproximadamente R$430,00, e 
não soube explicar a origem. Em sua residência, foi encontrado um 
documento de doação de um terreno que, conforme declarou, seria a 
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recompensa pelo crime. Porém, o acusado se ccntradisse e não 
conseguiu explicar a verdadeira origem dos materiais apreendidos. Também 
foi apreendida uma arma supostamente usada no crime, um revólver calibre 
38 e cincc cartuchos deftagrados. Existe, portanto, a possibilidade de ter sido 
um crime encomendado. Porém, o suposto mandante ainda não foi 
identificado. Isso ocorreu na cidade de Fronteira, no Triângulo. 

No dia 11/9/2001, na cidade de Centralina, no Triângulo, às 19h30min, o 
Soldado Hélio de Paula Silva, de 45 anos, estava em patrulhamento como 
motorista da viatura, juntamente com o Cabo Carlos Antônio Dias, quando 
foram abordar dois elementos que haviam acabado de furtar uma moto. Ao 
se aproximarem, os militares foram recebidos a bala, tendo um tiro acertado 
fatalmente o Soldado Hélio nas axilas. Hélio era um homem muito querido 
por toda a população local. A moto foi recuperada, mas os indivíduos 
conseguiram fugir. 

Na noite de ontem, o Sargento Geovandro estava de folga, em um bar, na 
região de Contagem, quando dois homens e uma mulher entraram e 
anunciaram o assalto. Um dos homens passou a revistar todos os que 
estavam no bar. Antes que fosse revistado, o Sargento reagiu. Houve troca 
de tiros, e o militar foi atingido por dois disparos. Está internado em estado 
grave no HPM. 

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputados, em nossa primeira manifestação, 
comentamos o episódio ocorrido nos Estados Unidos. Muitas vezes, 
ocupamos esta tribuna para falar sobre a violência e a criminalidade, que 
estão aumentando em nosso Estado. Infelizmente, as pessoas não estão se 
sensibilizando para isso, porque a vida está sendo banalizada. Está sendo 
publicado em todos os jornais o caso da bancária Daniela, mas nenhuma 
medida mais efetiva está sendo tomada a fim de que haja solução não só 
para esse, mas também para outros casos que occrreram na Capital. O 
maníaco do Opala ccmeteu vários crimes e agora foi preso. Mas várias vidas 
foram ceifadas. 

Precisamos ccntar cem o Poder Executivo, especialmente com o Secretário 
Márcio Domingues e com o Comandante-Geral da PM. É preciso que haja 
vontade politica por parte do Governador Itamar Franco, a fim de que 
possamos investir na segurança pública e sair da inércia. Em vários 
municípios do interior muitos destacamentos não possuem sequer uma 
viatura. Aí, quando ocorre um crime bárbaro, ficamos apreensivos. Muitas 
vezes o cidadão só se dá conta da gravidade da situação quando um ente 
querido - filho, filha, irmão, pai ou mãe - sofre ação violenta por parte de 
marginais. Somente assim é que entendemos que tal fato pode também 
acontecer conoscc . 

Um ccmpanheiro indagou-me sobre o teor do meu pronunciamento nesta 
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tribuna. Disse-lhe que era sobre a segurança pública. Perguntou-me: "De 
novo?" Ao responder-lhe que sim, quis saber o porquê. A resposta ê simples: 
estamos vendo o crime crescer. Há poucos dias, foram apreendidos 260kg 
de cocaína em lturama, que fica próxima ao Município de Fruta!, no 
Triángulo. O narcotráfico vem crescendo assustadoramente. Tivemos a 
felicidade, Deputado Paulo Piau - por meio do trabalho realizado juntamente 
com a chamada força tarefa da CPI do Narcotráfico, ou seja, com a Policia 
Federal, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário -, de ter a notícia 
de que o Turcáo, grande traficante do Triângulo, foi preso, graças a um 
mandado de prisão expedido pela Comarca de ltapagipe. Nós, Deputados, 
solicitamos a sua prisão preventiva, que foi decretada, e ele foi preso. 

Tivemos essa apreensão de 260kg de cocaína. Temos de acordar. O 
narcotráfrco vem, cada vez mais, invadindo as nossas escolas, as 
faculdades, toda a periferia, e não estamos tendo uma resposta imediata. 

É preciso que algo de concreto seja realizado. Estamos com vários projetos 
nesta Casa para serem votados, como, por exemplo, a Emenda à 
Constituição n° 33. Já ocupei esta tribuna várias vezes, tentando sensibilizar 
o Governador Itamar Franco e o Presidente desta Assembléia quanto a essa 
emenda, para promover a integração do aparelho policial. 

Mas nada ê feito. Todos estão na inércia. Mas eu não posso ficar na 
inércia. É por isso que, insistentemente, ocupo esta tribuna. Muitas vezes, 
meus companheiros ficam perguntando se vou falar, de novo, scbre 
segurança pública. De novo, porque não estamos vendo medidas concretas 
sendo tomadas. Além disso, nesta Casa, não havia de fato um Deputado que 
tivesse uma preocupação mais extremada com a questão da segurança 
pública. E, nesta legislatura, a questão tomou outra proporção, pois são 
vários os companheiros preocupados. Mas é necessário receber contribuição 
maior daqueles que, de fato, detêm o poder de decisão. Precisamos aprovar 
projetos nesta Casa, mas, infelizmente, temos de ter decisões políticas por 
parte do Executivo. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado Sargento 
Rodrigues, gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e pela sua 
demonstração de indignação com a inércia do Governo do Estado em relação 
a esse problema grave que vive o nosso Estado. 

Se alguém chegasse à Assembléia durante o período de discussões nesta 
tarde, provavelmente estaria envolvido numa grande dúvida: qual ê a 
bancada da Oposição e qual ê a bancada de sustentação do Governo nesta 
Casa? Digo isso porque, coincidentemente, dos Deputados que se 
manifestaram aqui hoje, praticamente todos defenderam uma maior 
participação do Governador Itamar Franco na solução de questões que 
afligem a população mineira. 
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Ainda há pouco, esteve nesta tribuna um médico, o Dr. Carlos Pimenta, 

Deputado do Norte de Minas, que mostrou a ineficiência, a omissão do 
Governo do Estado quanto a questões básicas da saúde pública em Minas 
Gerais. Anteriormente, esteve nesta tribuna o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que falou sobre a falta de um trabalho eficiente por parte do DER na 
busca de solução para uma questão que se vem arrastando e que tem 
ceifado vidas devido à ineficiência do Governo. Enfim, chega V. Exa., um 
Deputado que demonstrou, desde o primeiro dia, sua preocupação em trazer 
para esta Assembléia o debate da segurança pública em nosso Estado. 

Vejo que V. Exa. continua num trabalho árduo, espinhoso, mas que não 
tem sido ouvido pelo Governador do Estado, até mesmo porque o 
Governador Itamar Franco tem demonstrado pouca aptidão para o Governo. 
Em outro pais, talvez, já tivesse ele sido denunciado por crime de 
responsabilidade, pelo fato de abandonar o nosso Estado, de deixá-lo nesse 
caos, numa forma cada vez mais cruel de mostrar o seu desapreço pelos 
mineiros. 

Nosso Estado vive, em determinadas situações, como se tivesse se abatido 
sobre nós um ato de selvageria de um Governo que não tem, acima de tudo, 
aquilo que é fundamental, a sensibilidade. O Governador do nosso Estado é · 
um homem insensível, até porque não basta nós, Deputados, virmos aqui 
denunciar esse ou aquele Secretário, dizer que o Comandante-Geral da PM 
não tem, sabidamente, resolvido o problema da segurança em Minas Gerais, 
porque falta, exatamente, o comandante maior, aquele que foi eleito pelo 
povo para dar as diretrizes de como se deve atacar esses problemas. 

Concluo dizendo, mais uma vez, que Minas Gerais não tem Governador; 
tem um homem que abandonou, por definitivo, sua obrigação de governar o 
Estado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero agradecer o aparte do nobre 
companheiro Deputado Kemíl Kumaira e dizer que sempre estive na base de 
Governo. Mas isso não impede o Deputado de, antes de ser base de 
Governo, ser base do povo, porque a mim não interessa base de Governo, 
Situação ou Oposição, mas os reais interesses do povo de Minas Gerais. 
Quero fazer algumas considerações a respeito do Governador Itamar Franco. 

Gostaria de deixar claro que não posso, como base de Governo, negar 
algumas deficiências. Por outro lado, temos de ressaltar que, quanto ao 
servidor público da segurança pública, o Governador tem feito, mas ainda 
falta. Os policiais militares e civis, hoje, gozam de remuneração muito melhor 
do que no Governo anterior. Temos de fazer essa justiça ao Governador. 
Mas faltam investimentos e é necessário que haja compromisso para com a 
infra-estrutura das duas polícias. 

Precisamos, também, de aprovar leis. A Assembléia precisa contribuir para 
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que, de fato, possamos melhorar um pouco mais a segurança pública e 
dar um pouco mais de esperança ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente(Deputado Wanderley A vila) - Esgotada a hora destinada a 

esta fase, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Gostaria de formular questão de 

ordem com fulcro nos incisos XVII e XX do art. 90 da Constituição do Estado, 
ele o inciso I do § 3° do art. 13 e o inciso XXXV do art. 82 do Regimento 
Interno. Tomo conhecimento de que foi adiada "sine die" a reunião especial 
para entrega do titulo de cidadania honorária ao advogado Alexandre de 
Paula Dupeyrat Martins, determinada pelo Sr. Governador, por decreto, para 
realizar-se no Plenário desta Casa. Confesso que, entre atônito e 
decepcionado, não entendi a forma com que a Presidência da Assembléia 
tratou esse assunto. Explico-me. 

Reza o art. 90 da Constituição do Estado: "Art. 90 - Compete 
privativamente ao Governador do Estado: XVII - conferir condecoração e 
distinção honorificas; XX - convocar extraordinariamente a Assembléia 
Legislativa". 

O Regimento Interno determina, em seu art. 13, § 3°, que "A convocação 
de sessão legislativa extraordinária da Assembléia Legislativa será feita: I -
pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público 
relevante". 

Observa-se, então, que, pelos dispositivos citados, o Governador do 
Estado pode conceder titulo honorífico a quem ele bem entender. Estará 
exercendo a plenitude de seu poder discricionário. Poderá, também, 
convocar extraordinariamente a Assembléia, em caso de urgência ou de 
interesse público relevante. Tal convocação pode se dar em período de 
recesso desta Casa, através de sessão legislativa extraordinária, para exame 
de matérias previamente constantes da convocação. 

O que causa estupefação é o fato de o Governador determinar reunião da 
Assembléia Legislativa e, como se não bastasse tal atrevimento, tipificar a 
reunião que deseja ver promovida: reunião especial. Ora, no Capítulo 11 do 
Regimento Interno, que trata das reuniões da Assembléia Legislativa, não 
encontramos referência alguma que o autorize a tanto. 

O Sr. Governador fez publicar o Decreto n• 41.517, de 11/1/2001, que 
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concede, em seu art. 1 ', o titulo de cidadão honorário ao advogado 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, e conseguiu, a um só tempo, exercer a 
plenitude de seu poder discricionário, nos termos da Constituição do Estado, 
e a plenitude de seu poder arbitrário, para o qual não lhe foi dada nenhuma 
autorização, quando, no art. 2' do decreto, determina: 

"Art 2' - O título, representado por diploma especialmente confeccionado, 
será entregue ao homenageado em reunião especial na Assembléia 
Legislativa " 

Ressalte-se, Sr. Presidente, que o disposto no malsinado art. 2' do decreto 
fere de morte a autonomia do Poder Legislativo naquilo que lhe é mais caro, 
pois invade campo próprio de sua competência privativa, descrita no art. 62 
da Constituição do Estado. 

Não se concebe que a Presidência desta Casa, órgão representativo da 
Assembléia Legislativa e responsável pela direção dos trabalhos 
institucionais, conforme previsto no art. 81 do Regimento Interno, e a quem 
cabe zelar, nos termos do inciso XXXV do art. 82, pelo prestigio e pela 
dignidade da Assembléia, conviva tacitamente com a excrescência desse 
decreto de invasão de competência. 

A suspensão da reunião especial, determinada arbitrariamente pelo Sr. 
Governador, com a complacência silenciosa da Casa, não resolve o 
problema. Principalmente quando é sabido que a suspensão se deu por 
motivos alheios à administração da Assembléia. O que não pode persistir é a 
exorbitância do poder regulamentar do Governador em interferir 
abusivamente em matéria de competência privativa do parlamento mineiro. 

Insista-se, Sr. Presidente, que não pretende este Deputado discutir o mérito 
da concessão outorgada pelo Sr. Governador. O que não se pode permitir ê 
que S. Exa; eterno ausente do Palácio da Liberdade, queira fazer graça em 
flagrante desrespeito às normas constitucionais. Conceda o titulo a quem ele 
bem entender, de gregos e troianos a cariocas e franceses. Mas cuide ele, 
também, de cumprir o velho adágio: "Quem pariu Mateus que o embale". 
Conceda honrarias o Sr. Governador a quem bem entender, mas cuide, 
também, de fazer a festa em casa sua, e não na dos outros. 

Isto posto, Sr. Presidente, formulo a seguinte pergunta que providências V. 
Exa. tomará para fazer cumprir o disposto no art. 82, inciso XXXV, do 
Regimento, nesse caso concreto? 

Aguardo a resposta de V. Exa; pois entendo que a Mesa da Assembléia 
tem competência e condições de resolver rápida e eficazmente essa questão, 
de uma vez por todas. 

Entendo, por outro lado, que interesses políticos difusos podem bloquear o 
exato equacionamento da matéria. Por isso mesmo, apresentarei à Mesa 
projeto de resolução, com o mesmo objetivo, sustando os efeitos do art. 2' do 
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Decreto n° 41.517, de 11/1/2001, que convoca reumao especial da 
Assembléia Legislativa, para entrega de título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais ao limo. Sr. Advogado Alexandre de Paula Dupeyrat 
Martins. 

Sr. Presidente, o Governador pode conceder titulo de cidadão honorário, 
mas não pode determinar reunião especial da Assembléia Legislativa. 
Formulo essa questão de ordem à Mesa e estou protocolando projeto de 
resolução para sustar o art. 2° do referido decreto que concede titulo de 
cidadania honorária. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira, sempre muito 
consciencioso e iluminado em suas ponderações, a Presidência informa que 
a reunião é especial. A reunião especial para a concessão desse titulo de 
cidadania honorária ao Secretário Alexandre Dupeyrat foi convocada de 
oficio. O Presidência informa que a reunião especial em que se dará a 
entrega do titulo de cidadão honorário ao Dr. Alexandre Duperyat foi 
convocada, de oficio, pelo Presidente Antônio Júlio. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, entendo que o 
Presidente pode e deve convocar reunião, se assim o entender, para que a 
solenidade seja realizada na Casa. No entanto, não entendo por que o 
decreto do Sr. Governador, em seu art. 2°, determina reunião especial da 
Assembléia Legislativa para outorga de título. 

O Sr. Presidente - É de praxe que, quando solicitado o titulo de cidadania 
honorária por Deputado, essa reunião seja realizada na Assembléia 
Legislativa. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, concordo com V. 
Exa., mas gostaria que essa definição fosse tomada pela Casa, e não 
inserida em um decreto do Sr. Governador. Não se pode marcar reunião da 
Assembléia Legislativa por decreto, porque fere a autonomia do Poder 
Legislativo. 

O Sr. Presidente - Deputado Sebastião Navarro, o decreto não está 
determinando que a reunião seja na Assembléia Legislativa. A reunião 
especial será realizada na Casa por deferência ao Poder Executivo. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - É isso mesmo, Sr. Presidente. O 
Governador não tem autonomia para determinar que a Assembléia 
Legislativa realize sessão. A Assembléia pode convocar as suas sessões e 
acertar com o Executivo que seja feita reunião aqui por decisão nossa. 

O que estou pleiteando é uma ação da Mesa para que aprove esse projeto 
de resolução com objetivo de que o art. 2° do decreto seja revogado e, então, 
a Assembléia convoque a reunião para que seja prestada essa homenagem 
aqui. E não inserida no decreto do Sr. Governador a determinação para que 
seja realizada uma sessão especial da Assembléia Legislativa, porque o 
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Governador não tem competência para tanto, pois estaria interferindo na 
autonomia do Poder Legislativo. 

O Sr. Presidente - O Sr. Governador apenas infonma, no decreto, que a 
reunião se realizará nesta Casa, como já havia sido acordado entre a 
Presidência e o Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento de 
concessão do titulo. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço Geral do Estado relativo a 

2000 e o parecer prévio do Tribunal de Contas foram publicados, em sua 
essencialidade, no "Diário do Legislativo" de hoje, dia 13/9/2001, e 
distribuídos em avulso aos Deputados nesta data. A Presidência informa, 
ainda, que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao Poder 
Executivo e ao Tribunal de Contas será contado a partir de amanhã, 
encerrando-se na segunda-feira, dia 24/9/2001. 

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

tenmos da Decisão Normativa n• 9, os requerimentos n•s 2.563 a 2.571/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 
67" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.590/2001, do Deputado Ivo 
José; 1.627/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz; e 1.643 e 1.644/2001, do 
Deputado João Leite; e dos Requerimentos n•s 2.510/2001, do Deputado 
Doutor Viana; 2.511/2001, da Deputada Elaine Matozinhos; 2.512/2001, do 
Deputado lrani Barbosa; e 2.522, 2.523 e 2.524/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; de Direitos Humanos- aprovação, na 84" Reunião Ordinária, do 
Projeto de Lei n• 1.672/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que 

solicita seja o Projeto de Lei n• 1.592/2001 encaminhado á comisssão 
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de 
confonmidade com o inciso VIl do art. 232, ele o art. 140, do Regimento 
Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende, em que 

solicita seja o Projeto de Lei n• 1.637/2001 também distribuído á Comissão 
de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
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Requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando seja o Projeto de 
Lei Complementar n° 41/2001 também distribuído à Comissão de Direitos 
Humanos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial das Máquinas "Off-Line", em que 
solicita sejam prorrogados seus trabalhos por mais 30 dias, no intuito de 
possibilitar maiores infonmações para a conclusão do relatório final. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 1°, 
transferi-la ao Deputado Paulo Pettersen. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Paulo Pettersen. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen. 
O Deputado Paulo Pettersen• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em virtude 

dos últimos acontecimentos, que envolveram o maior partido deste País, 
assim como o nobre Senador da República, analisando a repercussão dos 
fatos, vimo-nos no dever de trazer à sociedade as seguintes colocações. 

Confessamos aos ilustres companheiros Deputados que ainda não 
estamos refeitos das emoções de domingo passado. A eleição do colega 
Michel Temer para a Presidência do PSDB, bem como a consagração do 
Senador José Alencar como Vice-Presidente, demonstram que nosso partido 
tem uma linha política coerente e inteiramente afinada com o interesse maior 
do povo brasileiro. 

Na verdade, a candidatura de Maguito Villela, patrocinada pelo Governador 
Itamar Franco, não tinha chance de sair vitoriosa. Nossos companheiros 
convencionais, em grande maioria, bem perceberam que se tratava de 
manobra do Governador, em seu projeto de chegar à Presidência da 
República. Ora, o Dr. Itamar Franco - com suas idas e vindas, avanços e 
retrocessos e mudanças extremas de posição -, o que fez, até agora, foi usar 
o PMDB e, por extensão, todos os mineiros e brasileiros que confiam no 
partido. 

O resultado da convenção, entretanto, não desapontou. Estamos agora 
confiantes em que o PMDB poderá continuar prestando grandes serviços à 
Nação, tendo em vista o currículo irretocável de Michel Temer. Mais ainda, a 
indicação do Senador José Alencar para Vice-Presidente fortalece Minas no 
cenário nacional e abre-nos nova e promissora perspectiva: está definido que 
o Senador José Alencar poderá disputar as prévias do partido, marcadas 
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para o dia 20/1/2002, quando será definido o candidato do PMDB à 
Presidência da República. José Alencar tomou essa decisão logo após a 
convenção, no pressuposto de que seu nome pode representar uma solução. 
Os apelos para que ele dispute as prévias partiram de todos os lados, e, com 
a honesta humildade que o caracteriza, o Senador reconhece que o 
Governador Itamar Franco tem condições de vencer as prévias caso decida 
permanecer no PMDB. 

Não obstante, não se pode dizer que o Governador seja uma personalidade 
previsível. Caso sua posição mude - o que não nos surpreenderia -, o nome 
de José Alencar seria a salda. 

O nosso Senador cresceu no cenário nacional em razão de sua proverbial 
probidade, equilíbrio, maturidade política e civismo. Assim, ele não deixaria 
de apoiar Itamar Franco caso este fosse o candidato do PMDB à Presidência. 
Porém, não deixaria jamais de atender apelo para entrar na disputa se seu 
nome evitasse que o PMDB se colocasse numa camisa-de-força, tendo em 
vista a inconstância do outro postulante. De toda a maneira, é reconfortante 
verificar que o Brasil cresceu politicamente com os resultados da convenção 
de nosso partido. 

Tudo considerado, causam espécie as declarações de alguns assessores 
do Dr. Itamar Franco, segundo as quais a pré-<:andidatura do Senador José 
Alencar à Presidência seria uma provocação ao Chefe do Executivo mineiro. 
Em particular, rejeitamos as tendenciosas afirmações do Presidente da 
COPASA, Dr. Marcelo Siqueira, de que o Senador José Alencar não pode 
esquecer que foi eleito pelo grupo itamarista. O Dr. Siqueira chegou, ainda, 
ao cúmulo de dizer que, politicamente, o Senador não tem vôo próprio. 

Em primeiro lugar, o Senador José Alencar mostrou sempre igual 
habilidade e inteligência tanto como empresário quanto como homem público. 
Se seu gnupo empresarial ê vitorioso, é porque foi fundado e dirigido por um 
homem vitorioso na melhor acepção da palavra. A trajetória política de 
Alencar, por outro lado, desenvolveu-se independentemente da atividade 
empresarial. Seu prestigio político foi-se firmando ao longo dos anos em 
virtude de sua extraordinária condição de estadista nato. Dizer que ele não 
tem vôo próprio ê impensado e leviano. 

No campo político e da administração pública, José Alencar é protótipo de 
competência. E essa competência, diga-se, ê reconhecida pelo povo, que o 
consagra nas umas e o apóia no trabalho em prol de Minas e do Brasil. 
Vamos tenminar dizendo apenas que as declarações do Dr. Marcello Siqueira 
merecem veemente repúdio, não só nas fileiras do PMDB, mas por parte de 
todos os cidadãos conscientes. 

Confessamos que nossa impossibilidade de conviver politicamente com o 
Governador nos levou a pensar mesmo em mudar de partido, juntamente 
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com alguns colegas. A eleição do Senador José Alencar para a Vice-
Presidência do Diretório Nacional, entretanto, mostrou-nos que nosso lugar é 
no PMDB: afinal, se nossos colegas souberam reconhecer o mérito do 
Senador, estão afinados conosco, e devemos junto com eles trabalhar para o 
bem do povo brasileiro. Muito obrigado! 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não podemos continuar presenciando as 
tentativas de determinados setores do Governo, nas situações mais 
discrepantes, de tirar o mérito de um Senador da República da estatura do 
Senador José Alencar. Não podemos penmitir tal ingratidão, porque a 
insinuação foi feita com muita leviandade. Lembro que seu autor não 
conseguiu se eleger Deputado Federal, ficando na quarta suplência. E ele 
não pode vir, de pronto, em uma entrevista, tirar o valor, a credibilidade e o 
prestígio político de um Senador que merece todo o nosso respeito. O Sr. 
Marcello Siqueira não tem o direito de tentar desvalorizar, desmerecer e 
desrespeitar esse cidadão. 

José Alencar foi muito útil ao Governador em sua campanha por este 
Estado afora, no 1° tumo, dando-lhe condições de toda natureza, e sequer 
'.'eio a público, algum dia, para cobrar-lhe o apoio, porque reconhece que 
ajudou efetivamente o partido pelo qual ele se candidatou. Não podemos 
penmitir essas ofensas inconsistentes ao Senador, por ciumeira e despeito. 
Querem manter a República de Juiz de Fora instalada no Palácio da 
Liberdade, às custas do partido e de nós, Deputados, que, ao lado do 
Senador, trabalhamos. 

Isso tem de ficar claro, porque a sociedade não penmite que tal leviandade 
prossiga. E queremos o respeito a todos nós, políticos. Mesmo derrotados na 
convenção estadual de nosso partido, permanecemos nele e abraçamos os 
vencedores, pois ali fizemos nossa história tanto eu quanto o Senador. 

Em Brasília, presenciamos o assédio de todos os companheiros dos 
Estados da Federação, insistindo com o Senador José Alencar para que 
participasse das prévias, no dia 20/1/2002. E é o cúmulo do absurdo que o 
Governo Itamar Franco considere isso uma provocação. Queremos que o 
Itamar continue no PMDB e que participe das prévias junto corri José 
Alencar, Pedro Simon e, possivelmente, Jarbas Vasconcelos, Governador de 
Pernambuco. Abraçaremos e apoiaremos a candidatura do vitorioso para a 
Presidência da República, pelo PMDB. Não é justo considerar esse gesto, 
que não é do Senador, mas de seus companheiros do PMDB nacional, uma 
provocação. 

O Senador José Alencar entende que o Itamar Franco tem melhores 
condições de ganhar as prévias, pelo seu passado e pelo que já foi neste 
Pais. Caso o Senador perca essas prévias, apoiará Itamar Franco 
automaticamente. Senti que a participação do Governador é um convite a 
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retirar-se novamente do PMDB. Portanto, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, o PMDB se dá ao luxo de ter dois candidatos a Presidente da 
República disputando uma prévia no próprio Estado. Minas possui essa 
facilidade porque os quadros desse partido são o que vocês estão vendo. 
Tiveram a capacidade e a lisura de oferecer ao País esses dois cidadãos 
mineiros. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, muitos partidos sequer têm candidatos a 
Governador. E o PMDB tem dois candidatos para disputar uma prévia em 
Minas Gerais, demonstrando que está com candidatos que atendem o 
segmento da sociedade deste Estado e deste País. Tenho a certeza de que, 
quando o José Alencar começar a rodar por este Estado e a cumprir a sua 
agenda nacional por este Pais, verão que Minas já estará em uma situação, 
em um alcance e em uma expectativa de governo, porque a credibilidade de 
um homem não é construída do dia para a noite, mas conquistada com 
trabalho e com sacrifício nessa lavra de obrigações. Quando vi e participei 
daquele quadro nacional em Brasília, pude sentir-me feliz e honrado, como 
diversos colegas de partido, quando se dirigiam ao José Alencar com aquele 
respeito espontãneo e aquele carinho indispensável que fortalece qualquer 
ego político. Lá estava o Senador com a sua humildade e convicção de estar 
este Brasil em uma situação e em uma condição de esperança de melhores 
dias para esta sociedade, porque o fruto da sua visão e do seu nacionalismo 
traduz a desesperança dos menos favorecidos, de que sabemos 
perfeitamente o número nacional. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, repudio, mais uma vez, a atitude 
do Governo Itamar Franco de identificar o convite e a insistência dos 
companheiros de José Alencar para que participe da prévia como uma 
provocação. Espero que o Sr. Marcello Siqueira retire, de pronto, tal 
insinuação indecorosa. Muito obrigado. Concedo um aparte ao Deputado 
Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Muito obrigado. Sr. Presidente, 
uso o tempo do nobre Deputado Paulo Pettersen para tratar de uma questão 
urgente e do interesse público, que tem de superar qualquer situação. Desde 
o dia 8/8/2001, os servidores federais das áreas de seguridade social e 
saúde encontram-se em greve. Trata-se de um recurso extremo, que 
preferiam não adotar. 

O Deputado Paulo Pettersen - Deputado Doutor Viana, houve uma falha. 
Regimentalmente, primeiro, terei de conceder um aparte ao Deputado 
Anderson Adauto; depois, automaticamente, concederei um aparte a V. Exa. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, nobre Deputado Paulo Pettersen, que ocupa a tribuna, estamos 
abordando, pela primeira vez dentro da Assembléia Legislativa, que é o 
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poder político do Estado, essa questão. Também estive em Brasília 
estive antes, no dia e após a convenção - e pude perceber aquilo que Minas 
Gerais está cemeçando a perceber e de que o Brasil também começa a 
tomar cenhecimento. Todos nós que temos mandato, que estamos 
trabalhando para construir algumas candidaturas que venham a atender ao 
interesse da sociedade mineira, temos um quadro muito claro: o partido 
político que não tiver um candidato cemprometido com a ética, com a 
probidade e com a moralidade não passará nem do 1" turno. Não temos 
dúvida de que esse será o quadro das eleições de 2002, e o nome que o 
Deputado Paulo Pettersen defende na tribuna, que é o do Senador José 
Alencar- grande mineiro -, talvez seja a salvação de Minas depois de alguns 
governos. Acredito piamente nisso. Vejo nas cenversações, nas articulações 
que começamos a fazer, na possibilidade de surgir uma candidatura de 
centro-esquerda, que o Senador José Alencar é o nome que uniria um 
conjunto muito expressivo de partidos, juntamente com o Prefeito Célio de 
Castro, com Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte, e agora também 
um companheiro desta Casa que entra no PSB e que reputo como grande 
liderença, prontos para formar um quarteto de lideranças com que 
poderíamos trabalhar na construção de uma candidatura majoritária, 
pensando em Governador, Vice-Governador e duas vagas para o Senado. 

Essa questão preocupa-me até porque, nessa ida a Brasília, percebi que a 
cúpula do PMDB está querendo outras alternativas, e isso é perfeitamente 
legitimo. Acredito na tese da candidatura própria. Tive condições de 
conversar pessoalmente com o ex-Presidente da Câmara Federal, Deputado 
Michel Temer, e tenho a convicção de que o atual cemando do PMDB deseja 
lançar candidatura própria para a Presidência da República. O partido tem 
obrigação de estar atento ao surgimento de novos lideres. Cabe à cúpula 
partidária, inclusive, estimular o lançamento de novos líderes dentro da 
legenda. Feliz é o partido que tem mais de uma opção. Tivemos oportunidade 
de descrever para o PMDB nacional as nossas dificuldades. Considero-me 
um autêntico peemedebista, assim como V. Exa. Sempre lutamos pelos 
interesses do PMDB, sempre colocamos acima de qualquer liderança os 
interesses do partido, e até por isso mesmo tivemos algumas dificuldades 
cem o Vice-Governador. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, colocamos para a cúpula nacional 
as dificuldades, o desencanto dos mineiros para cem o atual Governador no 
que diz respeito à questão administrativa. É muito legítima a preocupação do 
Governador Itamar Franco cem relação à questão política, mas não é justo o 
abandono em que ele está deixando Minas Gerais, porque só pensa em 
política, enquanto os serviços essenciais para a população estão sendo 
deixados de lado: o transporte, as estradas - que estão esburacadas -, a crise 
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na saúde, os problemas na educação e em todas as outras áreas_ 

É claro e óbvio que, se ele deixar o Governo em março e colocar-se como 
pré-candidato do PMDB, a sociedade e a grande imprensa nacional farão um 
balanço do que foi, administrativamente, o Governo Itamar Franco em Minas 
Gerais_ Nesse momento, o Brasil vai conhecer um quadro que não conhece 
ainda, vai tomar conhecimento de um governo que não está indo bem, repito, 
do ponto de vista administrativo, no que diz respeito a cumprir os 
compromissos maiores que fez com a sociedade mineira. Se o Governador 
Itamar Franco for o único pré-candidato do PMDB, corremos o risco de não 
ter candidato algum_ 

É muito importante o trabalho que a cúpula do PMDB faz no intuito de, 
obviamente, não ignorar a candidatura do atual Governador, apesar do 
conhecimento que passará a ter, juntamente com os companheiros de outros 
Estados, da forma como ele governa Minas, da forma como ele trata seus 
companheiros_ Mas ele é importante para o partido, e espero que continue no 
PMDB, apesar de tudo_ 

É preciso que o PMDB tenha outras opções_ Temos já declarado como pré-
candidato o ex-Senador Pedro Simon, que foi um grande Governador e tem 
todas as qualidades de um nacionalista com espírito público, probidade e 
sentimento nacional, como o Governador de Minas_ É importante que o 
partido estimule a candidatura de uma grande liderança no Nordeste, como é 
o atual Governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. E ainda não vejo 
problema algum em uma outra liderança mineira_ O Governador ltamár 
Franco não pode querer a exclusividade no campo nacionaL Venho dizendo, 
há algum tempo, dentro do PMDB, que o partido precisava observar o 
Senador José Alencar. O Senador José Alencar é o candidato do momento 
para a Presidência da República ou para Governador do Estado_ Ele traz com 
o seu nome todas as qualidades que esperamos de um governante. 

Nobre Deputado Paulo Pettersen, quero parabenizá-lo por ter assumido a 
tribuna e feito essas considerações_ Ouvi, em parte, o discurso de V_ Exa. Sai 
do meu gabinete e fiz questão de vir para cá fazer um aparte, porque é 
importante que todos os outros partidos saibam que o PMDB fará tudo que 
estiver a seu alcance para ter candidatura própria. A tese de desenvolver a 
candidatura própria é estimular os possíveis candidatos que temos dentro do 
PMDB. O Senador José Alencar engrandece o partido_ Na minha avaliação, 
repito, é o candidato que reúne grandes condições, não apenas para ser 
candidato a Governador de Minas como também a Presidente da República_ 
Particularmente, gostaria muito que ele viesse a ser candidato a Governador. 
Mas entendo o gesto das lideranças maiores do PMDB quando solicitam ao 
Senador José Alencar que coloquem também o seu nome. Não conheço 
ainda, Deputado Paulo Pettersen, a decisão do Senador José Alencar. Mas 
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entendo como legítimos o ato e o gesto do partido em querer que o 
Senador José Alencar possa fazer parte do grupo de grandes lideranças que 
o partido tem em nível nacional. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Pettersen* - Deputado Anderson Adauto, agradecemos 
as suas palavras, mas não vamos comentar o desgoverno do Sr. Itamar 
Franco, pois pretendo ressaltar as qualidades do produto que Minas tem para 
oferecer ao Brasil. Coincidentemente é o PMDB que está oferecendo essa 
opção, essa capacitação e essa ética. Isso é importantíssimo para o partido, 
para Minas e para o Brasil. Tenho a certeza de que nós e a sociedade 
mineira havemos de nos conscientizar, o mais rápido possível, da 
importância do Senador Alencar para o Governo de Minas ou para a 
Presidência da República, pois não se prestará a um projeto pessoal, 
exclusivista, sem parceiros, sem companheiros, sem amigos. O Senador é 
um homem que sabe conservar suas amizades, porque seguiu o estilo de 
Tancredo Neves, que se foi, mas deixou o seu legado. 

Por que acompanhamos o Senador José Alencar? Porque é uma pessoa 
solidária, amiga, quyão usa 9 companheiro em beneficio próprio, para o 
atendimerto de projeti:Js pessoais. Por isso, a cada dia, até mesmo fora das 
hostes peemedebista§., tem amigos e companheiros. Isso é muito importante. 
Apesar de a sociedade mineira aprovar as suas atitudes, o Senador não é 
reconhecido pelo Governador do Estado, que sente por ele despeito, ciúme e 
inveja. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado Antônio 

Andrade, solicitando~~- palavra f>elo art. 70 do Regimento Interno, para, nos 
termos de seu § 1°, ransferi-1<! ao Deputado Doutor Viana. A Presidência 
defere o requeriment e fixa ao õrador o prazo de 13 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Doutor Viana. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, abordarei dois 

assuntos. O primeiro diz respeito á fala dos Deputados peemedebistas, 
colegas de partido, cujas colocações entendi. Participamos da convenção do 
partido, que possui nomes extraordinários, principalmente em Minas Gerais, 
como o Senador José Alencar e o ex-Senador, ex-Presidente da República e 
atual Governador Itamar Franco. É bom ouvir essas discussões calorosas, 
que fazem parte do processo democrático. Em toda família, existem as 
divergências e as concordâncias. Continuamos esperançosos de que o 
partido encontre, na época certa, o que for melhor para o País. Esses dois 
grandes nomes nos envaidecem bastante. Não podemos atacá-los, porque 
tanto um quanto outro poderá ser convocado em determinado momento e 
estará apto para servir ao partido, ao Estado e ao País. 
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Dessa maneira, concordo com as colocações no que dizem respeito aos 

valores, ao gabarito, à competência do Senador José Alencar e à reserva 
moral que é. Também concordo com que o atual Governador do Estado, Sr. 
Itamar Franco, do PMDB, tem um currículo político invejável, engrandece o 
Estado e o País e é capaz de governar o País, uma vez que, nas pesquisas, 
vem despontando com brilhantismo. Então, que, na época, todos tenhamos 
esse discernimento, e o que for melhor para o partido, o Estado e o Pais 
venha a acontecer. 

Gostaria de falar sobre a preocupação quanto a essa greve da seguridade 
social, porque quem mais sofre com a paralisação do atendimento são as 
pessoas mais carentes. 

Desde o dia 8 de agosto, os servidores federais das áreas de seguridade 
social e saúde se encontram em greve. No entanto, há 7 anos, vêm tentando 
o caminho do entendimento, levando propostas ao Governo Federal, que 
vem se mostrando insensível aos apelos da categoria. Os vencimentos 
desses servidores estão defasados desde a implantação do PiaRe Real, e, 
segundo o cálculo do DIEESE, o reajuste deve ser de, aproximadamente, 
75%. 

Mas o movimento não se prende, apenas, à questão dos vencimentos: 
reivindicam, ainda, melhores condições de trabalho e a realização de 
concurso público para o provimento das vagas ora existentes. Estima-se em 
13 mil o número de funcionários necessários à agilização e eficiência no 
atendimento ao público. Apesar de tudo, o Governo Federal não se dispõe, 
sequer, a abrir negociações. As propostas da categoria já foram 
apresentadas formalmente, mas não houve manifestação do poder público. 

Por outro lado, os servidores não se animam a confiar em possíveis 
entendimentos, uma vez que, na greve passada, houve apelo do Governo 
para o retorno às atividades, com promessa de se constituir mesa de 
negociações, mas, tão logo o serviço voltou á normalidade, foram ignoradas 
as providências prometidas, sem nenhuma justificativa. 

Agora o Governo ameaça com o corte dos dias parados, numa clara 
retaliação ao movimento legítimo, respaldado, inclusive, pela OIT. O 
Presidente do STF se pronunciou favoravelmente às reivindicações dos 
funcionários federais, que já não conseguem suportar as condições 
inadequadas de trabalho e os baixos vencimentos. 

Vários representantes do nosso Estado na Câmara Federal já se 
manifestaram em apoio ao movimento, e creio que o posicionamento desta 
Assembléia também é fundamental, em defesa do direito dos cidadãos de 
terem acesso ao atendimento à saúde e aos benefícios da previdência social. 

Nosso povo não encontra mais portas a bater. A rede municipal de saúde 
está em greve desde agosto, e os postos de atendimento do Estado não são 
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suficientes para suprir a demanda. Os servidores não são ouvidos por 
quem deveria fazê-lo. Querem mostrar a realidade do serviço, querem 
demonstrar a necessidade urgente do reajuste que pleiteiam e a legitimidade 
dessa luta em que se empenham. 

Mas esta Casa sempre ofereceu aos cidadãos a oportunidade de exercer 
os seus direitos e de se manifestar livremente, dentro da ordem. Creio, pois, 
ser este o momento de eles trazerem a este Legislativo as razões da sua 
luta, para que, com nosso aval, levem a sua voz aos representantes de Minas 
no Congresso Nacional. 

Estou requerendo à Comissão do Trabalho, com o Deputado Bené Guedes, 
membro efetivo dessa Comissão, a realização de audiência pública para 
tratar desse assunto de relevante interesse para o povo. Peço aos ilustres 
pares o apoio imprescindível à abertura desse importante debate e que, 
honrando a tradição desta Casa, sejamos sensíveis ao diálogo e à 
negociação, para o restabelecimento do respeito aos valorosos servidores 
federais e do atendimento à saúde dos nossos concidadãos. 

Passo às mãos de V. Exa. o requerimento, solicitando, nos termos do art. 
291 do Regim<;lnto Interno, a realização de audiência pública com as 
lideranças sindicais dos servidores públicos, para tratar da paralisação do 
serviço de atendimento à saúde e da concessão de benefícios 
previdenciários à população do Estado, convidando o Sindicato dos 
Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho ·e 
Assistência Social em Minas Gerais - SINDIPREVI-MG -; a Federação 
Nacional dos Sindicatos de Saúde, Trabalho e Previdência Social; a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social - CNTSS -; 
a Central Única dos Trabalhadores - CUT- e o Comando Estadual de Greve 
em Minas Gerais. 

• - Sem revisão do orador. 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1• Fase, a Presidência 
passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Requerimentos n°s 2.128, 2.155, 2.283, 2.287 e 2.303/2001, em virtude de 
sua apreciação na reunião extraordinária dessa manhã. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, ainda nessa sessão, apresentou à Mesa uma 
questão de ordem com relação à concessão de um titulo honorifico para o 
advogado Alexandre Dupeyrat. E, na questão de ordem, questionou o art. 2° 
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do decreto do Governador, que dizia que o titulo representado por 
diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado em 
reunião especial da Assembléia Legislativa. O Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, nas suas fundamentações, mostrou e provou que o Governador não 
tem a competência para convocar a Assembléia para esse tipo de reunião. 

Concordamos com o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Queremos 
aproveitar o projeto de resolução apresentado por ele, o qual susta este 
artigo do decreto do Governador, porque o Governador também praticou o 
mesmo erro no Decreto n° 41.620, que concede também o titulo de cidadania 
honorária ao General de Divisão Cartas Patrício Freitas Pereira, Secretário de 
Saúde do Estado. Entendemos que o mesmo erro aconteceu nesse decreto. 
Então, apresentamos uma emenda ao projeto de resolução, para que a 
correção seja feita em ambos os decretos. Quero deixar claro que estamos 
contestando a forma como o Governador está encaminhando os decretos e a 
concessão das homenagens, não estamos fazendo juizo de valor com 
relação ao mérito dos homenageados nem fazendo referências á .questão de 
mérito, mas apenas quanto à forma. O Poder Legislativo não pode abrir mão 
das suas prerrogativas, sobretudo quanto à questão de sua autonomia. 
Entendemos que a ação do Governador, embora possa parecer um ato 
menor. que passe despercebido, no nosso entendimento é uma afronta e um 
desrespeito ao Poder Legislativo. 

O Sr. Presidente - Essa Presidência concorda com V. Exa., no que se 
refere à questão da forma. O projeto de resolução, no momento opcrtuno, 
será devidamente apreciado. A Presidência, nos termos da Decisão 
Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputado para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antõnio)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Portanto, não 

há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária, na próxima terça-feira, dia 18, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada 
é a publicada na edição do dia 18/9/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
MÁQUINAS OFF-LINE 

Ás quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de agosto de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da 
Silveira Júnior, Márcio Kangussu e lvair Nogueira, membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar 
de assuntos de interesse da Comissão e transfere a direção dos trabalhos 
para apresentar requerimento em que solicita seja realizada visita da 
Comissão a Joinville, SC, para colher subsídios para seus trabalhos e 
conhecer a fábrica CIRSA. 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, 12 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira, Presidente- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes. 

ATA DA 60• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

As quinze horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Fábio 
Avelar, Gil Pereira e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
da pauta e lê ofício encaminhado pelo gabinete da Deputada Elbe Brandão, 
justificando a ausência dos representantes da SAGENTUR e solicitando o 
agendamento de uma nova reunião. Dando prosseguimento, a Presidência 
passa à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Gil 
Pereira, relator do Projeto de Lei n• 1.39212001, do Deputado Wanderley 
Ávila, em 1 • turno, a matéria é redistribuída à Deputada Elbe Brandão, que 
passa a emitir seu parecer. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n• 1, do Deputado Fábio 
A velar. Em seguida, a Presidência indaga à Deputada Elbe Brandão, relatora 
da matéria, se concorda com as alterações aprovadas. Ato continuo, não 
havendo quem se oponha, o Presidente declara aprovada a nova redação do 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
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ATA DA 70' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
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As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Paulo Piau, 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 Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente registra a presença do Deputado Geraldo Rezende e informa que 
a reunião se destina à realizaçao de audiência pública para discutir a 
situação dos cotonicultores do Estado e a agilização da implementação do 
Programa de Apoio à Retomada da Cultura do Algodão em Minas Gerais -
PROALMINAS -; e à apreciação da matéria constante na pauta. A 
Presidência procede à leitura da correspondência que consta--de fax do 
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, indicando o Sr. 
Lindomar Antônio Lopes, Assessor Especial do Secretário e Coordenador do 
Programa de Apoio à Retomada da Cultura do Algodão no Estado de Minas 
Gerais, para representá-lo nesta reunião; e do Oficio n• 1.346/2001, do 
Presidente da FEAM, datado de 13/8/2001. Encerrada a 1" Parte da reunião, 
a Presidência passa à 1' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer concluindo 
pela aprovação do Projeto de Lei n• 930/2000 no 2" turno, na forma do 
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
A seguir, o Presidente registra a presença dos Srs. Lindomar Antônio Lopes, 
representante do Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Nelson Schineider e José Carlos Custódio de Moura, Presidente e Vice-
Presidente da Associação Mineira de Cotonicultores, respectivamente; Divino 
Robson Guerra e Eram César Ribeiro, respectivamente, Vereador e agricultor 
de Centralina; Adalto José Fonseca Lima, Prefeito Municipal de Santa Vitória; 
Luiz Walter Ferreira, Secretário de Agricultura de Tupaciguara; Alberto 
Buiate, Secretário de Agricultura de Capinópolis; e de representantes da 
CONAB, do INDI-MG e de entidades produtoras de algodão do Estado. O 
Deputado Geraldo Rezende, autor do requerimento que deu origem a esta 
reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, a começar pelo Sr. 
Lindomar Antônio Lopes, os expositores discorrem sobre o tema em questão 
e se envolvem em amplo debate com os demais participantes da reunião, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência designa os 
Deputados Paulo Piau e Geraldo Rezende para elaborarem relatório destes 
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trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Chico Rafael, Presidente- Kemil Kumaira - Dimas Rodrigues. 

ATA DA 833 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Durval Ângelo e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente informa que 
a reunião se destina a discutir, a pedido da Deputada Elbe Brandão, o Projeto 
de Lei n° 694/99, do Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre as 
sanções ás práticas discriminatórias contra pessoas em virtude de sua 
orientação sexual. A seguir, o Deputado Edson Rezende procede à leitura da 
seguinte correspondência recebida pela Comissão: carta dos Srs. Pedro 
Costa de Almeida e Francisco Antõnio de Moura, em que solicitam 
providências desta Comissão; oficios do Secretário de Estado da Segurança 
Pública, do Comandante-Geral da PMMG, do Presidente da CEMIG, da 
Diretora do Hospital João XXIII e do Deputado Federal Bonifácio de Andrada, 
em que respondem a pedidos de informação e de providências feitos por esta 
Comissão; oficios do Secretário de Estado da Segurança Pública e do 
Presidente do Tribunal de Contas, em que encaminham respostas a pedidos 
de informação feitos por esta Comissão sobre inquérito policial que tramitou 
em Viçosa e sobre convênios e contratos assinados pelo DER-MG, 
respectivamente; ofício do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
que esclarece sobre a assistência médica prestada ao detento Antõnio 
Marcos Santana; denúncia anônima sobre fraude em concurso público da 
Hemominas de Uberaba; convite do Centro de Estudos Jurídicos do 
Ministério Público do Trabalho para a palestra sobre trabalho infanto-juvenil, 
no dia 6 de setembro; denúncias de José Jacinto Neto e Uelinton Costa de 
Oliveira; oficio do Diretor da Associação Sindical dos Servidores da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, solicitando a esta 
Presidência seja realizada audiência pública para discutir sobre as 30 
rebeliões, 14 mortes e 14 resgates de presos em um ano e meio de 
administração da atual Secretária. Na fase de discussão e votação de 
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proposições da Comissão, são aprovados os seguintes requerimentos: do 
Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja realizada audiência pública 
para debater fato ocorrido no Município de São Geraldo; do Deputado Miguel 
Martini, pedindo a realização de audiência pública para debater a respeito da 
segurança pública no Hipercentro de Belo Horizonte; do Deputado Marcelo 
Gonçalves, pedindo sejam formulados votos de congratulações com a 
Promotora de Justiça Ora. Myrian Regina Xavier do Nascimento Carvalhaes e 
com o Procurador de Justiça Dr. André Estevão Ubaldino Pereira; da 
Deputada Elbe Brandão, solicitando seja realizada audiência pública com a 
Comissão de Educação para discutir o projeto que dispõe sobre a meia-
entrada para os estudantes em eventos culturais; dos Deputados Elbe 
Brandão e Durval Ângelo, pleiteando se faça uma visita ao Tribunal de 
Contas; do Deputado Edson Rezende, pedindo seja oficiado ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública, pedindo as informações que menciona; seja 
realizada audiência pública em Nova Lima, para tratar do grave problema dos 
trabalhadores silicóticos da mina de Morro Velho; seja realizada. audiência 
pública e visita ao Comandante-Geral, com as autoridades que menciona, 
para tratar de grave denúncia apresentada a esta Comissão; seja realizada 
audiência pública desta Comissão para ouvir o jornalista llson Lima; seja 
enviada cópia de oficio do ITER sobre o acampamento de sem-terra da 
Fazenda Tangará, em Uberlãndia, à advogada do MLST, Ora. Marilda 
Terezinha da Silva Ribeiro Fonseca. A seguir, o Presidente convida a compor 
a mesa os Srs. Robson Sávio Reis Souza, Diretor-Geral da Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos; Danilo Oliveira, Presidente do Clube Rainbow 
de Serviços; Sueli Martins, Presidente da Associação das Lésbicas de Minas 
- ALEM -; Itamar dos Santos, Presidente do Grupo Guri, Conscientização 
Homossexual; Wander Marques, Diretor Financeiro do Grupo Guri. O 
Presidente passa a palavra à Deputada Elbe Brandão, autora do 
requerimento que motivou esta audiência pública, e aos componentes da 
Mesa, cada um por sua vez, 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, 11 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo. 
ATA DA 58" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado 
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Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dilzon Melo, 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. Informa, ainda, o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de 
Estado da Fazenda; Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento; e Maurício Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG. A 
seguir, o Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos de Lei 
n°s 1.566/2001 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 1.581/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira); 1.482/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 
1.422/2001 (relator: Deputado Mauro Lobo). Passa-se a 1" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados, os pareceres pela aprovação, no 2° 
turno, dos Projetos de Lei n°s 1.002/2000 na forma do vencido no 1° turno 
(relator: Deputado lvair Nigueira); 1.393/2001 na forma original (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise); e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
n°S 1.291/2000 na forma do Substitutino n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 1.400/2001 com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise); 1.596/2001 na forma original (relator: Deputado lvair Nogueira). O 
Deputado Rêmolo Aloise solicitou prazo regimental para emitir parecer, no 2° 
turno, sobre o Projeto de Lei n° 936/2000. O Projeto de Lei n° 1.123/2000 é 
redistribuido ao Deputado Rêmolo Aloise e, em atendimento à solicitação do 
relator, é convertido em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. O 
Deputado lvair Nogueira emitiu parecer, no 1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 
805/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 2, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Rêmolo 
Aloise solicitou vista da matéria, a qual foi concedida pelo Presidente. Passa-
se à 3" Fase da Odem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, em que solicita sejam 
convidados os membros das Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debaterem, com os 
membros desta Comissão, o Projeto de Lei n° 1.297/2000, do Deputado 
Márcio Kangussu, que dispõe sobre a implantação e os valores de piso 
salarial de que trata o art. 7°, inciso V, da Constituição da República. 
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - Luiz Fernando 

Faria- Rogério Correia. 
ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Ás quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Kemil Kumaira, Márcio Kangussu, 
Bilac Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado 
Antônio Andrade, 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 Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. O Deputado Luiz Fernando Faria, com a palavra, apresenta 5 
requerimentos em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Paulo 
Roberto Bemardes, Presidente da Comissão Nacional de Leite da 
Confederação Nacional de Agricultura - CNA -; Roberto Simões, Diretor-
Secretário da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG 
-; e Rodrigo Sant'anna Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da 
FAEMG; em que solicita se peça ao Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário 
de Estado da Fazenda, que indique um auditor fiscal da Receita Estadual 
para assessorar pei'manentemente esta CPI; seja solicitado ao Presidente 
desta Casa que indique, em caráter permanente, um consultor da Área de 
Economia e Finanças para assessorar esta CPI; sejam ouvidos por esta 
Comissão o Presidente da Associação Mineira de Supermercados - AMIS - e 
os representantes dos supermercados Champion, Carrefour, Martplus, Extra, 
Bon Marché e Walmart; e sejam convidados a participar de reunião desta 
Comissão os Srs. Raul Décio de Belém Miguel, Secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento ou, na sua impossibilidade, Altino Rodrigues 
Neto, Diretor Técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; Humberto 
Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal de Agricultura em Minas 
Gerais; e Alberto Duque Portugal, Diretor-Presidente da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - ou seu representante, Aloisio 
Teixeira Gomes, pesquisador daquela empresa. O Deputado Márcio 
Kangussu apresenta requerimento em que solicita seja ouvida por esta 
Comissão a Sra. Dorothea Werneck, Coordenadora da Agência de Promoção 
e Exportação - APEX. O Deputado Bilac Pinto apresenta requerimento 
solicitando seja convocado o Diretor da empresa "Tetra Pak" para que 
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explique o custo do preço da embalagem usada para o leite_ O Deputado 
Luiz Fernando Faria faz a leitura de requerimento de autoria do Deputado 
Bené Guedes, solicitando que sejam ouvidos os Srs_ Ornar Rezende Peres, 
Secretário de Estado de Indústria e Comércio; José Newton Gomes Barbosa, 
Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Leopoldina; e Nilson 
de Almeida Junqueira, Presidente do Sindicato Rural de Leopoldina 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados_ O Presidente esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os 
Srs_ Paulo Roberto Bernardes, Presidente da Comissão Nacional de Leite da 
CNA; Roberto Simões, Diretor-Secretário da FAEMG; Rodrigo Sant'anna 
Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG; Vilson Luis da 
Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais - FETAEMG -; e Maria do Ceú Paixão, Presidente do 
Movimento das Donas de Casa e Consumidores, sendo que esta última 
convidada não compareceu. O Presidente registra a presença do Sr. João 
Roberto Pulitti, Diretor financeiro da FAEMG_ O Presidente passa a palavra 
aos quatro convidados, cada um por sua vez, que fazem suas explanações. 
A seguir, os Deputados Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu, Bilac Pinto, 
Kemil Kumaira, Jorge Eduardo de Oliveira e João Batista de Oliveira fazem 
perguntas aos convidados_ O Presidente informa que o inteiro teor desta 
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a participação dos Srs. Paulo Roberto Bemardes, 
Roberto Simões, Rodrigo Sant'anna Alvim e Vilson Luís da Silva, pelos 
subsidies prestados à Comissão, agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos_ 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001_ 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando Faria -

Márcio Kangussu - Kemil Kumaira- Antônio Andrade- Cristiano Canêdo. 
ATA DA 1" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÓES DE TURISMO, DE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE DIREITOS HUMANOS 
Às quinze horas do dia cinco de setembro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões a Deputada Maria Olivia, membro da comissão de 
Turismo, Indústria e Comércio; e os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão e Doutor Viana, membros da Comissão de Direitos Humanos_ 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara 
aberta a reunião e infornna que ela se destina a debater a realização do VI 
Congresso Brasileiro dos Clubes de Melhor Idade e da VI Feira de Produtos e 
Serviços para Melhor Idade. Em seguida, a Presidência registra a presença 
dos Srs. Benjamin Carlos Brandão Nunes, representando o Sr. Manoel 
Costa, Secretário de Turismo; Sérgio Lopes, representando o Sr. José 
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Francisco, Presidente da BELOTUR; Rita Félix, Presidente da Associação 
Brasileira da Melhor Idade de Minas Gerais; Rita de Cássia Jácome, 
representando o Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do 
SENAC-MG; Odilon Araújo, representando o Sr. Newton de Paiva Filho, 
Reitor do Unicentro Newton Paiva. Dando prosseguimento, a Presidência 
passa a palavra á Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento que deu 
origem á reunião, para suas considerações iniciais. 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 ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Maria Olivia, Presidente- Márcio Cunha- Fábio A velar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 80§/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em tela dispõe 
sobre a política estadual de incentivo à criação e implantação de consórcios 
intermunicipais para a prestação de serviços públicos de interesse comum e 
dá outras providências. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e à de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em análise é instituir no Estado política de incentivo á 

implantação de consórcios intermunicipais para a prestação de serviços de 
interesse comum nas funções, nas áreas e nos setores que especifica. 

Os consórcios administrativos são acordos, sem personalidade jurídica, 
para a realização de objetivos de interesse comum. Parecer técnico do 
Tribunal de Contas concluiu que a previsão de personalidade jurídica se faz 
desnecessária e onerosa. A forma de organização e administração dos 
consórcios· deverá ser definida no ato constitutivo do ajuste. Os consórcios 
são, ainda, ajustes firmados voluntariamente, podendo ser dissolvidos a 
qualquer momento, respeitadas as normas estipuladas em seu ato 
constitutivo. Devem ser vistos também como uma manifestação de 
autonomia dos municípios, não sendo legitimo o Estado ditar o rol de 
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O Estado pode condicionar o repasse dos recursos estaduais para 
determinados requisitos, sem ferir as atribuições constitucionais conferidas 
aos municípios. 

O Substitutivo n° 1 contemplou as questões técnicas mencionadas, 
respeitando a autonomia dos municípios. 

Este relator, entretanto, acatando essas recomendações, decidiu ampliar o 
espectro do projeto, passando a incluir nele os consórcios interestaduais e os 
consórcios de entidades autárquicas e fundacionais. Por esse motivo 
apresentamos o Substitutivo n° 2. 

O espírito original do projeto foi mantido, qual seja o incentivo á criação e 
implantação de consórcios públicos. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá dispêndio de recursos, 
cujo valor dependerá de cada ajuste realizado. Cumprindo determinações da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o art. 20 determina que os. recursos 
financeiros necessários deverão estar previstos nas dotações orçamentárias 
dos municípios e do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 805/2000, no 1 o 

turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 2 

Dispõe sobre a participação do Estado em consórcio interestadual, 
consórcio entre entidades estaduais e incentivo á celebração de consórcios 
intermunicipais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
Art. 1° - Para os fins desta lei, considera-se consórcio público o ajuste 

administrativo, sem personalidade jurídica, entre entes públicos do mesmo 
nível e espécie, para a consecução de objetivos comuns. 

Art. 2° - Os consórcios públicos serão administrados e executados por um 
dos entes consorciados. 

Art. 3° - Na administração do consórcio, observar-se-ão os princípios da 
administração pública, o procedimento licitatório nas contratações de obras, 
serviços e compras, os sistemas de controle interno e externo e os métodos 
de registros próprios dos entes públicos e, ainda, a prestação de contas aos 
demais consorciados. 

Art. 4° - Poderão ser objeto de consórcio, entre outras que se mostrem 
necessárias, as atividades relacionadas a: 

I -política agrícola e agrária; 
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11 - meio ambiente e recursos naturais; 
111 -saúde; 
IV- educação, cultura e desporto; 
V- ciência e tecnologia; 
VI - saneamento; 
VIl - habitação; 
VIII -seguridade social; 
IX- assistência social; 
X- transporte e obras públicas. 

Seção 11 
Da Participação do Estado em Consórcios Interestaduais 
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Art. 5° - Para a satisfação de necessidades de interesse comum, o Estado 
poderá associar-se a outros Estados, inclusive para prestação de serviços 
públicos, nos limites de sua competência. 

§ 1 o - Tratando-se de atividades de natureza continua, fica o Estado 
autorizado a transferir, total ou parcialmente, os encargos, serviços, pessoal 
e bens aos demais consorciados, desde que isso se mostre essencial à 
continuidade das atividades objeto do consórcio. 

§ 2° - A transferência de encargos, serviços e bens pertencentes ao Estado 
pode dar-se em caráter temporário ou definitivo, dependendo, neste último 
caso, de prévia avaliação e demonstração de que não prejudicará outras 
atividades do Estado. 

§ 3°- O Estado poderá, autorizado por lei especifica, e em conjunto com os 
demais consorciados, participar da constituição de pessoa jurídica de direito 
privado, que desempenhará, em relação ao consórcio, apenas atividades 
meio. 

Art. 6° - A celebração de consórcio pelo Estado depende de prévia 
aprovação de plano de ação, a cargo da Secretaria cujas atividades 
correspondam ao objeto do consórcio, que conterá, entre outras, as 
seguintes informações: 

I - identificação do objeto; 
11 - objetivos ou beneficios almejados; 
111 - fonma de participação do Estado; 
IV- prazo de duração, se for o caso; 
V- recursos orçamentários e financeiros com que o Estado participará; 
VI - cronograma de desembolso. 
Art. 7° - O plano de ação será aprovado pelo Governador, ouvido o 

conselho correspondente às atividades objeto do consórcio, o qual contará 
cem a participação da sociedade civil, preferindo-se a composição paritária 
em relação aos demais integrantes. 

Art. 8° - O ccnsórcio será firmado pelo Governador e pelo Secretário da 
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Pasta que tenha afinidade com o objeto do consórcio. 

Art. 9° - Além do disposto no art. 3°, o Estado prestará contas da sua 
participação no consórcio, semestralmente, ao conselho de que trata o art. 
70. 

Seção 111 
Do Consórcio de Entidades Estaduais 

Art. 10- As entidades autárquicas e fundacionais do Estado, nos limites de 
suas finalidades, poderão celebrar consórcios públicos, observado o disposto 
no art. 3°, nos §§ 1 o e zo do art. 5° e no art. 6°. 

Art. 11 - Os consórcios públicos de que trata o artigo anterior contarão, na 
sua organização com atribuições definidas no termo consorciai, com: 

I - um Colegiado de Presidentes das entidades, ou equivalentes; 
11 - um Conselho Diretor, composto por responsáveis pelas atividades 

técnicas das entidades; 
111 - uma Comissão Executiva, composta por técnicos representantes das 

entidades. 
Parágrafo único - O termo consorciai disporá, ainda, sobre os direitos e 

obrigações dos consorciados, vinculação às obrigações assumidas, forma e 
condições de participação, de retirada, de ingresso e reingresso no 
consórcio. 

Art. 12 - Os direitos e as obrigações perante terceiros serão assumidos 
pela entidade administradora, observados os arts. 1° e 3° desta lei, em nome 
do consórcio, após deliberação do Conselho Diretor e do Colegiado de 
Presidentes. 

Parágrafo único - As entidades consorciadas respondem solidariamente 
pelos atos do administrador. 

Art. 13 - O Estado poderá cooperar com o consórcio mediante convênio, 
com recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, na medida de suas 
disponibilidades, observadas as normas legais pertinentes. 

Seção IV 
Do Incentivo à Celebração de Consórcios Intermunicipais 

Art. 14 - O Estado incentivará a celebração de consórcios intermunicipais 
que tenham por objeto o disposto no art. 4° e seus incisos, nos limites da 
competência municipal. 

Parágrafo único - A política de incentivo a que se refere esta lei dar-se-á 
sob forma de cooperação técnica, financeira, material e humana, mediante 
convênio, inclusive orientação à organização dos consórcios, sua 
implantação e análise das condições adequadas para avaliação de 
investimentos. 

Art. 15 - Os consórcios intermunicipais, para os beneficios desta lei, 
atenderão ao disposto nos arts. 1°, 2°, 3°, 9° e seguintes. 



= 

o = < 

377 
Art. 16 - Os consórcios intermunicipais contarão, na sua organização, 

com atribuições definidas no termo consorciai e observado o parágrafo único 
do art. 11, com: 

I - um Colegiado de Prefeitos; 
11 - um Conselho Diretor, composto pelos Secretários Municipais 

respectivos; 
111 - uma Comissão Executiva, composta por representantes técnicos dos 

municípios consorciados por meio do administrador, que deverá ter entre as 
suas atribuições: 

a) a administração e prestação de contas dos recursos repassados pelo 
Estado; 

b) a execução, por meio da Comissão Executiva, das deliberações do 
Colegiado de Prefeitos e do Conselho Diretor. 

Art. 18 -O plano de ação do consórcio intermunicipal, a ser aprovado pelos 
respectivos Prefeitos, será submetido à apreciação do conselho 
correspondente às atividades objeto do consórcio de cada- município 
participe, o qual contará com a participação da sociedade civil, preferindo-se 
a composição paritária em relação aos demais integrantes. 

Art. 19- O disposto nesta seção não pode ser condição para o recebimento 
de recursos garantidos na legislação federal. 

Seção V 
Das Disposições Finais 

Art. 20 - Os recursos financeiros necessários á execução desta lei serão 
previstos nas dotações orçamentárias respectivas dos municípios e do 
Estado. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 

11.618, de 4 de outubro de 1994. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.261/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em exame, 

requer à Presidência desta Casa seja encaminhado oficio à Secretária de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, pedindo-lhe esclarecimentos sobre 
as contratações, por parte da Superintendência de Atendimento e 
Reeducação do Menor Infrator - SAREM! -, de advogados para prestar 
assistência jurídica aos adolescentes e sobre a contratação de agentes e 
advogados penitenciários pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos. 
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Após a sua publicação, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 

Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento sob comento contém matéria cuja iniciativa está prevista no 

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, que apresenta a seguinte 
redação: 

"Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da 
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades 
estaduais;". 

O pedido decorre de denúncias de irregularidades relativas à contratação, 
por parte da Superintendência de Atendimento e Reeducação ..do Menor, 
órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, de 
advogados para prestar assistência jurídica aos adolescentes nos centros de 
internação subordinados à Superintendência, com prejuízo da nomeação dos 
candidatos aprovados no último concurso para preenchimento do cargo de 
Defensor Público. 

Conforme o parecer anexado ao processo, exarado pelo Defensor Público 
Willerson Eduardo Corrêa, a contratação desses advogados, além de infringir 
a lei, por não terem os cargos sido preenchidos por meio de concurso público 
de provas e títulos, nem obedecida a nomeação e o estágio probatório, há, 
também, sinal de ingerência, uma vez que os contratados estão exercendo 
atribuições constitucionais privativas dos Defensores Públicos. Acrescenta, 
ainda, que os advogados contratados acumulam as funções de representante 
da entidade e do adolescente. Assim, o órgão incumbido de aplicar medidas 
socioeducativas aos menores infratores é, também, competente para 
defendê-los judicialmente, o que constitui um contra-senso. 

Concluiu, também, pela incompatibilidade do exercício da advocacia por 
tais profissionais, em face da redação contida no art. 28, IV, da Lei n• 8.906, 
de 1994 (Estatuto da OAB, c/c o art. 95 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente), uma vez que as unidades de internação coletiva de menores 
estão diretamente vinculadas ao Poder Judiciário. 

Ademais, a Comissão deseja tomar conhecimento da contratação de 
agentes e advogados penitenciários no intuito de verificar se há 
irregularidades. 

Concluímos que a elucidação da matéria é de suma importância para a 
coletividade, pois, conforme determina a Constituição Federal, em seu art. 



z 
õ 

= 

379 
134, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional, 
incumbida da orientação jurídica e defesa dos necessitados, na forma do seu 
art. 5°, LXXIV. Para isso, precisa de profissionais qualificados e éticos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

2.261/2001 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley A vila, relator- Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.282/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Dinis Pinheiro pleiteia ao Presidente da Assembléia 
Legislativa, por meio da proposição sob comento, o envio de oficio ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando-lhe as seguintes 
informações: 

I -o número de Delegados de Polícia na ativa; 
11 -os critérios para promoções e transferência "ex officio", a pedido e por 

permuta; 
111 -o efetivo de policiais civis no Estado; 
IV- a frota de veicules disponível; 
V- o detalhamento quantitativo de cargos de Delegado no Estado. 
Após sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da Assembléia 

para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

O requerimento sob análise contém matéria cuja iniciativa está prevista no 
art. 54, § 2°, da Constituição do Estado, que determina o seguinte: 

"Art. 54- ......................................................... . 
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar a Secretário de Estado 

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade". 

Trata-se, a bem da verdade, do controle político, exercido por este 
parlamento, a fora parte, o controle que realiza de maneira sistemática e 
minuciosa por intermédio do Tribunal de Contas. 

As questões suscitadas pelo parlamentar estão previstas nas leis de 
organização administrativa do Estado. Assim, em relação à Policia Civil, 
temos a ponderar que é órgão permanente do poder público, dirigido por 
Delegado de Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da 
hierarquia e da disciplina. A carreira do policial civil segue os critérios 
estabelecidos para o pessoal civil do Estado, cujas promoções são 
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implementadas regularmente, desde que obedecidos os critérios de 
antigüidade e merecimento, como preceitua a Constituição Estadual, em seu 
art. 140, além de outros critérios estabelecidos na Lei n° 10.961, de 14/12192. 

Por outro lado, a transferência, diferentemente da idéia que nos sugere o 
vocábulo, é a movimentação de funcionário de um para outro cargo, 
mediante curso de treinamento e prova de seleção realizados pela Academia 
de Polícia Civil, respeitada a habilitação profissional, conforme estatuído na 
lei orgãnica da instituição. 

No que tange à remoção, os integrantes da Polícia Civil só poderão ser 
removidos de um município para outro pelas razões que se seguem: a 
pedido; por permuta; com o consentimento do policial, após consulta prévia; 
no interesse do serviço policial; e, finalmente, por conveniência da disciplina. 

Quanto ao número de Delegados na ativa, o efetivo de policiais civis e o 
detalhamento do provimento dos cargos de Delegado no Estado, verificamos 
que estão previstos nas várias leis que dispõem sobre a estruturação do 
quadro de cargos da Policia Civil e em outras que criam cargos no quadro de 
cargos de provimento em comissão e efetivo da Polícia Civil, havendo os 
dados ali contidos sofrido muitas alterações, o que justifica o pedido de 
informações sobre tais questões. 

É importante, também, saber da frota de veículos disponível na Polícia 
Civil, no intuito de verificar se o número é suficiente para atender às 
necessidades da população quanto à segurança pública, dever do Estado e 
exercida pela Polícia Civil, nos termos do art. 136 da Carta Estadual. 

Para eliminar questão já respondida, apresentamos modificação na forma 
de emenda. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

2.28212001, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se o item 11. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila -Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.315/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Administração Pública, a propos1çao em 
exame requer à Presidência desta Casa sejam solicitadas ao Governador do 
Estado informações a respeito da solução dada aos problemas dos mutuários 
do Sistema Financeiro de Habitação com contratos da MinasCaixa. 

Após sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da Assembléia 
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para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O pedido de informação foi motivado pela audiência pública que a 

Comissão de Administração Pública realizou, no dia 301512001, para discutir 
a situação dos mutuários da extinta MinasCaixa. 

Na ocasião, o Supervisor do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa, Hilton 
Secundino Alves, discorreu sobre as providências tomadas com a Caixa 
Econômica Federal e o Estado para que os mutuários passassem a integrar 
os casos previstos na Lei Federal n• 10.150, de 2111212000, que dispõe 
sobre a novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação 
de Variações Salariais- FCVS. Concluindo, afirmou que a lei enseja, 
preliminarmente, avaliar se as medidas são convenientes para o agente 
financeiro (CEF). 

Por outro lado, o chefe do Departamento Jurídico da Caixa Econômica 
Federal, Cláudio Gonçalves Marques, discursou sobre o prejuízo que o 
perdão da divida pode acarretar ao Tesouro Nacional, que, ao assumir divida 
de particular, transfere para a sociedade como um todo a responsabilidade 
do mutuário na aquisição do imóvel. 

Diante de tal impasse, a Comissão de Administração Pública deseja, por 
meio desta proposição, obter informações a respeito da solução dada á 
situação dos mutuários da extinta MinasCaixa com contratos que tenham 
cobertura do FCVS. E, ainda, se esses mutuários terão seus contratos 
incorporados aos casos previstos na Lei n• 1 O. 150. De posse dos dados, 
pretende transmiti-los aos interessados, pois, conforme o que foi dito na 
reunião, a indefinição das autoridades impossibilita que os mutuários tenham 
acesso ás informações sobre a matéria. 

Ademais, pretende saber os possíveis prejuízos causados aos cofres do 
Estado, caso a lei venha a ser aplicada nos contratos de financiamento 
habitacional dos mutuários da extinta MinasCaixa. 

Apesar de ser pertinente o requerimento, apresentamos-lhe substitutivo ao 
final do parecer, para encaminhá-lo ao órgão competente e para especificar 
os problemas mencionados pelo seu autor. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Requerimento n• 

2.31512001 na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, 
sejam solicitadas ao Secretário de Estado da Fazenda as seguintes 
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informações: 

I - se os mutuários da ex-MinasCaixa terão seus contratos incorporados á 
Lei Federal n• 10.150, de 21/12/2000; 

li- os critérios utilizados para essa incorporação; 
111 - as vantagens dos mutuários na novação da divida, especialmente os 

que já quitaram antecipadamente o saldo de sua responsabilidade; 
IV- se o perdão da divida aos mutuários acarretará prejuízos aos cofres do 

Estado. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator -Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mau ri Torres- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.329/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição em tela é de autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho e tem 
por objetivo seja inserido, nos anais desta Casa, o discurso proferido pelo ex-
Presidente de Portugal Dr. Mário Soares, intitulado "Reabilitação de 
Tiradentes em Portugal", proferido em 7/9/94, na residência oficial da 
Embaixada Brasileira em Lisboa. 

Em cumprimento ao que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno, o requerimento foi publicado no diário oficial e, a seguir, 
encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
Atendendo a convite, o ex-Presidente de Portugal participou dos eventos 

comemorativos alusivos á Independência do Brasil, realizados em 7/9/94; na 
ocasião, proferiu o discurso que se pretende incluir nos arquivos da 
Assembléia Legislativa mineira. 

O pronunciamento constitui um resgate da memória de Tiradentes e da 
Inconfidência Mineira, por reconhecer - em nome do povo português - a 
legitimidade do movimento insurrecional. Este gesto, por si só, representa 
importante passo no estreitamento das relações políticas e culturais entre 
Portugal e Brasil, fundadas no respeito á liberdade e á soberania de seus 
povos. 

Conquanto essa atitude de aproximação com o nosso Pais atenda a 
autêntica aspiração de nosso povo irmão e mereça toda a consideração e 
respeito, devemos enfatizar que o discurso está estreitamente vinculado ás 
relações diplomáticas, vale dizer, interessa ao Estado brasileiro. 

Entretanto, apontando o dispositivo regimental que versa sobre a matêria 
(art. 233, XII, do Regimento Interno), temos a ponderar que ele admite a 
inserção, nos anais da Casa, de documentos e pronunciamentos não oficiais, 
para que sejam registrados para a posteridade. No caso em comento, 
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destacamos que o pronunciamento do ex- Presidente de Portugal foi 
manifestação oficial e, certamente, está registrado nos anais da Embaixada 
Brasileira em Lisboa. Por esse motivo, no nosso ajuizamento, a proposição 
não atende à exigência do Regimento Interno. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

2.329/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mau ri Torres- Wanderley A vila- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.336/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em tela solicita ao 
Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao Promotor 
de Justiça da Comarca de Ouro Preto, pedindo informações sobre.a fase em 
que se encontra o inquérito policial ou processo no qual figura como vitima 
Kaide Cassiano Meira, que sofreu discriminação por parte dos responsáveis 
pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto, da qual foi aluno até 1999, 
conforme cópia anexa da representação entregue àquela autoridade, datada 
de 26/4/2000. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 
termos do art. 79, VIII. "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Consoante os dispositivos legais que versam sobre a matéria, o inquérito 

policial é simples instrução provisória, antecedendo a propositura da ação 
penal, recebendo, por isso, a rubrica de processo preliminar ou preparatório. 

O inquérito visa à apuração da infração penal e da respectiva autoria, a fim 
de que o titular da ação penal disponha de elementos que o autorizem a 
promovê-la. Apurar a infração penal é colher informações a respeito do fato 
criminoso. 

Para tanto, a Policia Judiciária desenvolve laboriosa atividade, ouvindo 
testemunhas que presenciaram o fato, ou que dele tiveram conhecimento por 
ouvir outrem, tomando declarações da vitima, procedendo a exames de 
corpo de delito, exames de instrumento do crime, determinando buscas e 
apreensões, acareações, reconhecimento, ouvindo o indiciado, colhendo 
informações sobre todas as circunstâncias que envolveram o fato tido como 
delituoso, buscando tudo, enfim, que possa influir para esclarecê-lo. 

Nos crimes de ação penal pública incondicionada, caso a que se refere a 
proposição, o inquérito policial será iniciado de oficio; mediante requisição da 
autoridade judiciâria ou do Ministério Público; a requerimento do ofendido ou 
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de quem tiver qualidade para representá-lo (art.5°, Código de Processo 
Penal). No caso, conforme consta dos documentos anexados à proposição, 
os procedimentos obedeceram à previsão legal. 

Embora acionada a Polícia Judiciária para a instauração do referido 
procedimento administrativo, temos a dizer que existe o prazo de 30 dias 
para que aquela autoridade o conclua, admitida até a sua dilação, caso os 
fatos não tenham sido totalmente apurados. Por outro lado, se as 
investigações preliminares constatarem a improcedência das informações, ou 
por serem inverídicas, ou por narrarem fato que não constitua ilícito penal, a 
autoridade fará constar o resultado no livro próprio. 

Temos a informar, ainda, que o inquérito policial não é imprescindível para 
o oferecimento da denúncia. Pode ocorrer que as evidências de crime e de 
autoria sejam tão claras, que o membro do Ministério Público pode prescindir 
dessa peça inquisitória. Trazemos à colação, portanto, o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: " Não é essencial ao 
oferecimento da denúncia a instauração de inquérito policial, desde que a 
peça acusatória esteja sustentada por documentos suficientes à 
caracterização da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria" 
(RTJ 76/741). 

A vista do exposto, temos de apontar que o referido inquérito policial pode 
ter sido instaurado ou não, mas tanto a vítima como seu representante 
poderão obter da Polícia Judiciária essa informação, sendo desnecessária a 
interveniência do Poder Legislativo para a sua obtenção, o que, inclusive, 
refoge das suas competências. Tal garantia acha-se inscrita no art. 5°, 
XXXIII, "in verbis": 

"Art. s•- .... 
XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado". 

Caso a Policia Judiciária negue a informação sobre a abertura do inquérito, 
se ele está em andamento ou não, cabe mandado de segurança e uma 
representação à Corregedoria. 

É imperioso lembrar, ainda, que os advogados das partes podem, inclusive, 
consultar os autos do inquérito policial, se houver. 

Por outno lado, inquirir membro do Ministério Público sobre o oferecimento 
da denúncia não nos parece conveniente, pois tal órgão sujeita-se, apenas, à 
Constituição e às leis, com garantias de autonomia e independência, 
refugindo ao poder-dever de fiscalização deste parlamento. 

Se apresentada a denúncia e dado o início da ação penal, o advogado de 
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qualquer das partes pode saber em que fase se encontra o processo, sem 
a intermediação do Poder Legislativo, cujas funções são mais amplas que o 
mero funcionar como procurador de cidadão. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.336/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres -Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.340/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Saúde, a proposição sob análise requer á 
Presidência desta Casa sejam solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça 
informações sobre o andamento da investigação realizada pelo Ministério 
Público no CARDIOMINAS, decorrente da Comissão Especial e da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que procederam a estudos sobre o referido hospital 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado á Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De pronto, verificamos que o pedido decorre do interesse em saber das 

providências tomadas pelas autoridades competentes, no tocante às 
possíveis irregularidades em relação ao crédito especial cedido pelo Governo 
Federal ao Governo de Minas para despesas de implantação e 
funcionamento do hospital CARDIOMINAS. 

Para proceder a tais estudos, a Assembléia Legislativa criou Comissão 
Especial encarregada de apurar as causas da paralisação das obras de 
construção do hospital, buscar possíveis soluções para sua retomada, 
verificar a destinação, a localização e a armazenagem dos aparelhos e 
equipamentos. 

A Comissão, após levar a efeito seus trabalhos, apresentou relatório final, 
publicado em 28/9/95, no "Diário do Legislativo", com várias considerações, 
entre as quais destacamos a seguinte: solicitar ao Tribunal de Contas que 
proceda ao julgamento do processo do CARDIOMINAS e, caso sejam 
confirmadas as irregularidades, seu encaminhamento ao Ministério Público. 

Com base em tal consideração, seria pertinente, primeiramente, 
encaminhar o requerimento ao Tribunal de Contas, no intuito de tomar 
conhecimento se ele apurou irregularidade; em caso afirmativo, remeter o 
processo ao Ministério Público para investigações. 

Em vista dessa decisão, que julgamos acertada, apresentamos substitutivo 
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cujo texto incorpora o seu espírito. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

2.340/2001, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, 
seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Conlas, solicitando a 
remessa a esta Casa de cópia do julgamento relativo ao processo do 
CARDIOMINAS, decorrente do relatório { da Comissão Especial para 
Apuração das Causas que Levaram à Paralisação das Obras de Construção 
do Hospital CARDIOMINAS, Buscar Possíveis Soluções para a Retomada 
das Mesmas, Ampliação de Seus Objetivos Compatíveis com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa e Verificar a Destinação, Localização 
e Amnazenagem dos Aparelhos e Equipamentos) enviado a esta. Corte de 
Contas. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderely Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.346/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em epígrafe tem por 
objetivo solicitar a'inserção nos anais desta Casa de matéria publicada na 
"Revista Mundo Atlas", edição n° 13, às págs. 14 e 15, intitulada "Os 25 Anos 
de Dedicação do Lar Irmã Maria Augusta". 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "b", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhado 
a este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
O artigo que se pretende seja incluído nos arquivos deste Legislativo 

constitui-se de um levantamento e ao mesmo tempo de uma justa 
homenagem ao Lar Irmã Maria Augusta - LIMA - e Hospital Geriátrico 
Afonsina Reis Megale, pelo trabalho desenvolvido ao longo de 25 anos de 
existência. 

Essa entidade, constituída de duas unidades de atendimento, sediada no 
Município de Borda da Mata, região Sul de Minas, atua como asilo e unidade 
ambulatorial e de emergência, que atendem aos idosos carentes 
provenientes das cidades circunvizinhas, como Ouro Fino, Senador José 
Bento, Inconfidentes, Bom Repouso, Tocos do Moji, Cambuí, Pouso Alegre, 
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Santa Rita, Congonhal e lpuiúna. 

Em que pese a tratar-se de reconhecimento oportuno dessa importante 
entidade filantrópica, não podemos deixar de levar em conta que o 
Regimento Interno, no art 233, inciso XIII, admite a inserção de documentos 
e pronunciamentos não oficiais nos anais da Assembléia desde que - note-se 
bem- sejam de especial relevância para o Estado. 

Da redação do supracitado inciso, depreendem-se os limites impostos pelo 
texto legal para que seja acolhido o pedido de transcrição de matéria nos 
anais da Casa. 

Somos de opinião que a matéria de que trata o inciso XIII do art. 233 do 
Regimento Interno deve exprimir uma tendência comum da gente mineira a 
ser conservada e transmitida aos pósteros por meio de sua transcrição; deve 
conter uma análise dos fatos que influam ou, mais tarde, possam influir na 
história do Estado; ou deve, ainda, se revelar de tal forma útil ao 
entendimento do momento político que deva perenizar-se mediante o registro 
nos anais da Assembléia Legislativa. 

Devemos considerar que esta exigência não foi atendida no caso. Embora 
a atuação do referido asilo e hospital esteja voltada para a assistência social, 
á maneira de inúmeras outras entidades filantrópicas sediadas no Estado, e 
embora seus trabalhos sejam meritórios por auxiliarem os governantes a se 
desincumbirem do papel constitucional atribuído ao Estado de oferecer o 
bem-€star ao segmento menos favorecido da população, não constituem eles 
objeto da historiografia mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.346/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.349/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela requer á 
Presidência desta Casa seja encaminhado oficio ao Procurador-Geral de 
Justiça do Estado, solicitando cópia de toda a documentação que compõe os 
procedimentos administrativos n•s 166 e 171/2000, decorrentes de 
representação feita ao Ministério Público Estadual; e, ainda, informação a 
respeito da tramitação dos referidos procedimentos. 

Após sua publicação, foi o requerimento enviado á Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Analisando o art. 127, § 2°, da Constituição Federal, verificamos que é 

assegurada ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa. 
Com respeito à autonomia funcional, temos a dizer que os membros do 

Ministério Público, no cumprimento dos deveres funcionais, submetem-se 
unicamente aos limites determinados pela Constituição, pelas leis e pela sua 
própria consciência, não estando subordinados a nenhum outro Poder, isto é, 
nem ao Executivo nem ao Judiciário, tampouco ao Legislativo, ccnforme lição 
de Alexandre de Moraes, na sua obra de direito constitucional. Ademais, é 
vedado aos seus membros receber instruções vinculadas de qualquer 
autoridade pública. 

Dessa forma, o requerimento sob comento não merece prosperar nesta 
Casa, pois questiona matéria de atribuição exclusiva do Ministério Públicc, 
qual seja, os procedimentos administrativos, decorrentes de representação 
para investigar o uso de espaço externo de ônibus para veiculação de 
propagandas, com autorização do DER-MG e da BHTRANS. Nesse caso, as 
partes interessadas, por meio de seus advogados, seriam as únicas que 
teriam legitimidade para obter tais informações. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Requerimento n• 2.349/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley A vila- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.350/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da propos1çao em exame, 
requer seja encaminhado oficio ao Superintendente do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF -, solicitando informações sobre o não-cumprimento de 
diligência determinada pelo Juiz da 12• Vara Federal, que trata dos projetos 
agrícolas desenvolvidos na Fazenda Tangarà, no Município de Uberlãndia, 
hoje ocupada por trabalhadores sem terra. 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Após o estudo da proposição, verificamos que o pedido de informação 

sobre o não-cumprimento de diligência determinada pelo Juiz da 12• Vara 
Federal, a respeito dos projetos técnicos da empresa localizada na Fazenda 
Tangará, conforme o relatório feito após visita ao local, exarado pela 
Comissão de Direitos Humanos, em 2/5/2001, esse Juiz proferiu despacho 
determinando a prisão do Superintendente do IEF, em face do 
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descumprimento da diligência para que o órgão prestasse informações 
sobre os referidos projetos. Feitas tais considerações, chegamos às 
conclusões que passamos a expor. 

A primeira consiste em dizer que cabe apenas ao Poder Judiciário tomar as 
medidas necessárias quanto ao descumprimento de uma ordem de um 
magistrado. Aliás, parece-nos que elas já foram tomadas, nos termos do 
relatório da Comissão de Direitos Humanos. 

Em segundo lugar, vale ressaltar que o pedido constitui uma ingerência do 
Legislativo em questões da competência do Poder Judiciário. A propósito, 
vale trazer à colação o parágrafo único do art. 6" da Constituição do Estado, 
que estabelece o seguinte: 

"Art. 6°- ....................................................................... . 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é 

vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuição e a quem for investido na 
função de um deles exercer a de outro". 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n• 2.350/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.351/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa que seja encaminhado oficio às autoridades judiciárias de Ouro 
Preto pedindo informações sobre os atos de violência praticados contra os 
detentos da Cadeia Pública de Ouro Preto, que foram expostos a situações 
humilhantes durante revista ali realizada em maio de 2001. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido de informação solicitado está direcionado, conforme documento 

apenso à proposição sob comento, ao Juiz da 1• e da 2• Varas Criminais e 
ao Promotor de Justiça de Ouro Preto. 

Com relação à inquisição ao membro do Ministério Público sobre a atitude 
tomada em relação ao fato, temos a ponderar que, apesar de ser o Promotor 
de Justiça o guardião das leis e do interesse geral, ele é independente no 
exercício de suas funções, não ficando sujeito às ordens ou á inquirição de 
quem quer que seja, somente devendo prestar contas de seus atos à 
Constituição e às leis. Nem seus superiores hierárquicos podem ditar-lhe 
ordens no sentido de agir desta ou daquela maneira. Não dependendo dos 
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outros Poderes do Estado, não podem e não devem os membros do 
Ministério Público receber instruções ou ser inquiridos sobre atos de sua 
competência. 

Assim sendo, entendemos que não cabe o encaminhamento do pedido de 
informações ao membro do Ministério Público. 

Quanto ao pedido de informações ao Juiz de Direito mencionado, parece-
nos também inconveniente, pois ao Juiz não é dada a prerrogativa de agir de 
ofício. Ele só age quando provocado, ou por membro do Ministério Público ou 
por qualquer cidadão. Não tendo sido acionado o Poder Judiciário para o fato 
em questão, o Juiz deve permanecer inerte, como se nada soubesse. 

Por tais razões, entendemos que a matéria inserta na proposição sob 
comento não deve prosperar nesta Casa, pois trata de matéria que exorbita 
do seu papel de controle e fiscalização. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 2.351/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.352/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela tem 
por escopo seja enviado, em nome da Assembléia, ofício ao Secretário da 
Segurança Pública solicitando-lhe informações a respeito de denúncia feita 
por famílias de acampados na Fazenda Tangará, em Uberlândia, sobre 
funcionamento irregular da Delegacia de Furtos e Roubos da zona rural 
desse município, em local cedido pelo sindicato rural da região. 

Nos termos do art. 188, ele o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e a seguir encaminhado à Mesa da Assembléia, a 
fim de receber parecer. 

Fundamentação 
O alicerce para a apresentação de requerimentos encontra-se consignado 

no§ 2° do art. 54 da Constituição mineira, segundo o qual o Poder Legislativo 
pode encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a 
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa importam crime de responsabilidade. 

Está claro que essa norma constitucional é um dos principais instrumentos 
de que se vale o parlamento de Minas para dar cumprimento ao seu dever-
poder de atuar como fiscalizador dos atos dos Poderes do Estado, 
especialmente os do Executivo. Tal controle ex1erno, de natureza político-
administrativa, está enunciado no art. 73 da Carta Estadual e compreende 
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aspectos de moralidade, legalidade, legitimidade e outros, relativos à 
administração pública. 

As informações levadas à Comissão de Direitos Humanos envolvem a 
policia judiciária no tocante à preocupação com seu papel, que deve ser 
exercido com total isenção e· de acordo com os princípios que conformam a 
atuação do Estado. 

É importante lembrar que a policia judiciária tem a seu cargo, 
precipuamente, a apuração das infrações penais, as investigações criminais 
e o auxilio à justiça no campo da aplicação da lei penal e da lei processual 
penal, conforme estabelece o art. 38 da Lei n• 5.406, de 16112169, que 
contém a Lei Orgânica da Policia Civil do Estado. 

Tendo como objeto o individuo infrator da lei penal, sua atividade deve ser 
entendida como meio subsidiário do aparelhamento judicial penal na 
atividade fim de apenar os criminosos e os contraventores. A preocupação da 
policia judiciária é, portanto, a repressão do crime. 

Para exercer esse papel com total isenção, o Estado deve prescindir de 
favores de particulares. Acreditamos, por isso, que a localização da referida 
delegacia e o uso dos recursos humanos devem ter sido decorrentes de 
convênio ou contrato celebrado entre o Estado e o sindicato dos produtores 
rurais da região, pois, do contrário, o comportamento da policia Judiciária 
estaria direcionado ao atendimento de integrantes de um determinado grupo, 
o que contraria o principio da impessoalidade. Nesse caso, estariam sendo 
desconsiderados elementos objetivos gerais, isonômicos, e valorizados os 
critérios de pessoalidade ou de personalidade, o que é inadmissível para o 
exercício da policia judiciária, que opera na repressão ao crime e na 
manutenção da paz e da ordem social. 

A par dessas considerações, devemos lembrar que a Constituição Federal 
dispõe ser função institucional do Ministério Público o controle externo da 
atividade policial, não em todas as suas atividades, pois não existem os 
poderes gerais de tutela nem ascendência hierárquica ou disciplinar do 
Ministério Público sobre a Policia Civil, mas a previsão constitucional é no 
sentido de assegurar a coleta de elementos seguros, de forma licita, para a 
instauração do devido processo legal. 

Esse controle externo deve ser orientado para a verificação e apuração 
correta dos fatos materiais, empregados os métodos legais para a sua 
completa elucidação. 

Dessa forma, se é competência do Ministério Público exercer o papel 
fiscalizador da policia judiciária e fazer com que esta o exerça sem favorecer 
este ou aquele grupo, não vislumbramos possibilidades de Poder, partindo de 
uma suspeita sem as devidas provas, inquirir o mencionado Secretário de 
Estado, pois estaríamos indo de encontro não somente às funções do Poder 
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Executivo como também às do Ministério Público, suspeitando que está 
deixando de exercer o seu papel fiscalizador. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2. 352/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mau ri Torres- Wanderley A vila- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.353/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em análise, 
solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao 
Comandante-Geral da PMMG, reiterando pedido de informações sobre o 
episódio de tentativa de desocupação da Fazenda Tangará, em Uberlãndia, 
em 25/4/2000, nos termos do Oficio n• 1.641/2000/DLE, do Presidente desta 
Casa, formulado com base nos arts. 62, XXXI, e 54, §§ 2" e 3", da 
Constituição Estadual. Também solicita informações sobre o não-
cumprimento da Lei n• 13.053, de 23/12/98, no referido episódio. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em relação ao pedido de informação proposto, cumpre-nos informar que o 

Requerimento n• 1.361/2000, da Comissão de Direitos Humanos, foi 
aprovado em Plenário no dia 23/8/2000. Em conseqüência, foi encaminhado 
o Oficio n• 164/2000 à PMMG, cujo teor é idêntico ao que está sendo 
apresentado por meio do Requerimento n• 2.353/2001. 

Examinando a matéria sob o ângulo dos procedimentos do Regimento 
Interno, temos a relatar que o seu art. 284, inciso I, assim dispõe: 

"Art. 284 -consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de proposição com objetivo idêntico ao de 

outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa;". 
Diante de tais circunstâncias, consideramos inócuo acatar o pedido ora 

analisado. 
Conclusão 

Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 
2.353/2001. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley A vila- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.354/2001 
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A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, requer 
à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício às 
autoridades policiais da cidade de Ouro Preto, pedindo informações sobre a 
fase em que se encontram os processos referentes aos incidentes ocorridos 
no último dia 15 de abril nessa cidade, quando policiais militares teriam 
agredido diversas pessoas que se encontravam numa lanchonete e em vias 
públicas. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo consta, durante a comemoração da Semana Santa, alguns 

policiais militares praticaram atos injustificáveis de violência contra civis, na 
cidade de Ouro Preto. Tomadas as declarações de algumas vitimas e 
testemunhas, conforme atesta o termo de representação assinado pela 
Promotoria local, e diante da gravidade da situação, o Dr. Edvaldo Costa, por 
meio do Ofício n' 581200111• PJOP, de 191412001, requisitou ao Cel. Artur 
Gomes dos Anjos, Corregedor-Geral da Polícia Militar de Belo Horizonte, a 
abertura de inquérito policial, visando à plena elucidação do assunto. 

Pelo relatado, compreendemos que as medidas cabfveis foram tomadas, 
restando-nos saber se a Corregedora-Geral já providenciou a apuração dos 
fatos para punir os culpados, se houver. 

A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se, pois, da prerrogativa que lhe 
confere o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, ou seja, a defesa dos direitos 
individuais e coletivos, lançou mão desse instrumento de controle e 
fiscalização do Poder Legislativo, com a finalidade de assegurar que os 
diversos órgãos do Poder Executivo paute suas condutas pelos princípios 
conformadores da administração e pelos preceitos constitucionais que 
garantem ao cidadão a liberdade de ir e vir, a expressão de suas idéias e a 

·incolumidade física e moral. 
Apresentaremos substitutivo à matéria para melhor especificar o que está 

sendo questionado e endereçar com mais eficiência o já relatado. 
Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n' 
2.35412001, na forma do Substitutivo n' 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N' 1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A Comissão de Direitos Humanos solicita a V. Exa., na forma regimental, 

seja encaminhado ofício ao Corregedor-Geral da Polícia Militar, indagando 
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sobre as medidas adotadas pela Corregedoria perante a solicitação 
emanada do Ofício n° 58/200111 8 PJOP, de autoria do Promotor Edvaldo 
Costa Pereira Júnior, para apurar os incidentes ocorridos em 15/4/2001, em 
Ouro Preto, tendo como agentes policiais militares. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N< 2.355/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela requer 
à Presidência desta Casa seja encaminhado ofício ao Secretário da 
Segurança Pública solicitando informações sobre o episódio ocorrido durante 
a visita de parlamentares mineiros a Uberlândia, em 25/6/98, para discutir a 
situação da Fazenda Tangará. 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado á-.. Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
No âmbito interno deste parlamento, a proposição encontra amparo no 

Diploma Regimental, pois seu art. 100, ao atribuir às comissões as suas 
competências, além daquelas que lhes são inerentes em face de suas 
denominações, confere-lhes, mediante o inciso IX, a prerrogativa de 
"encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informações a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades 
estaduais". 

Esse dispositivo regimental está fundado nos §§ 2° e 3° do art. 54 da 
Constituição do Estado, os quais estabelecem o mesmo poder-dever 
relativamente ao Legislativo como um todo, acrescentando, ainda, que o não-
atendimento ou a prestação de informação falsa estão sujeitos a 
responsabilização. 

A proposição sob comento trata de possíveis agressões de que teriam sido 
vitimas os participantes da reunião em que foi discutida a desapropriação da 
Fazenda Tangará para fins de reforma agrária. 

Com base no relatório exarado pela Comissão de Direitos Humanos, os 
membros integrantes da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
compareceram em Uberlândia, no dia 25/6/98, a fim de promover diálogo 
entre o Movimento de Libertação dos Sem-Terra, os proprietários da fazenda, 
lideranças políticas e movimentos locais de apoio à reforma agrária. Contudo, 
segundo informações de alguns participantes, a sessão terminou em 
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agressões generalizadas, cujcis agentes foram policiais civis. 

Diante de tal situação, a Comissão de Direitos Humanos, utilizando-se de 
uma das atribuições que lhe confere o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, 
ou seja, a defesa dos direitos individuais e coletivos, busca obter dados sobre 
o ocorrido, no intuito de apurar a veracidade dos fatos, para poder contribuir, 
de alguma forma, para a reparação dos danos, assegurando, assim, uma das 
garantias fundamentais previstas no art. 5°, X, da Constituição Federal, que 
estabelece: 

"Art. 5°- ... 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;". 

Por outro lado, é dever desse parlamento fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo e fazer com que este paute suas condutas pelos princípios 
que regem a administração pública. A utilização de meios coativos por parte 
da administração é uma necessidade imposta em nome da ·defesa dos 
interesses públicos e tem na área de polícia um limite natural ao seu 
exercício. No caso da utilização de meios coativos que interferem 
energicamente na liberdade individual e na integridade física, é preciso que o 
poder público se comporte com extrema cautela, nunca se servindo de meios 
mais enérgicos que os necessários à obtenção dos resultados pretendidos. 

Em face dessa posição, achamos conveniente que o Secretário da 
Segurança Pública nos forneça elementos suficientes para o esclarecimento 
dos fatos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n• 

2.355/2001, na fomna apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho-

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.360/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em exame tem por 
escopo seja inserido nos anais desta Casa o artigo "População Pede Socorro 
ao Governador Itamar", publicado no jornal "Diário da Tarde" de 1816/2001. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "b", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão colegiado, a 
fim de receber parecer. 

Fundamentação 
Trata-se o mencionado artigo de editorial e, como tal, representa o 
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pensamento da direção do jornal que o publicou, portanto não deve ser 
considerado como expressão genuína do sentimento popular sobre o assunto 
de que se ocupa. 

A respeito do conteúdo, devemos esclarecer que a publicação é um 
veemente alerta sobre a onda de criminalidade sem punição que vem 
assolando a Capital mineira, nos moldes do que acontece em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. 

A matéria afirma até que "a situação chegou a tal ponto que pode afetar o 
próprio conceito do governo do Sr. Itamar Franco" e que o procedimento de 
reduzir a iluminação pública - por força do racionamento de energia elétrica 
imposto pelo Governo Federal - tem facilitado o exercício da violência. 

Ora, está claro que o editorial tem o intuito de desmerecer a atuação do 
Chefe do Executivo Estadual, pois invoca razões para a prática de ilícitos que 
fogem ao seu controle. 

Sob outro enfoque, cumpre expressar o nosso juízo de que o requerimento 
não atende ao preceito inferido do art. 233, XIII, do Diploma Regimental, 
segundo o qual a inserção nos anais da Assembléia de documento ou 
pronunciamento não oficial "erá admitida desde que sejam de especial 
relevância para o Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.360/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alvaro Antônio -

Wanderley Avi/a-Mauri Torres- Alberto Pinto Coelho. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.374/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado José Braga, a proposição em exame requer á 
Presidência desta Casa seja encaminhado ofício ao Secretário da Educação 
solicitando informações sobre os estudos realizados pelo Conselho Estadual 
de Educação a respeito da inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia no 
currículo das escolas de ensino médio. 

Publicado em 5/7/2001, foi o requerimento enviado a Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em tela contém matéria cuja iniciativa está prevista no § 2• 

do art. 54 da Constituição Estadual, que apresenta a seguinte redação: 
"§ 2• -A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
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responsabilidade". 

Argumenta o autor da matéria que a sua apresentação advém do interesse 
em saber o que vem sendo feito para a inclusão das disciplinas Filosofia e 
Sociologia no curriculo das escolas de ensino médio. 

Salienta, ainda, que a Constituição do Estado, em seu art. 195, parágrafo 
único, confere ao Estado o dever de garantir o ensino de tais disciplinas nas 
escolas de 2° grau, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No 
mesmo sentido, dispõe a Lei n• 9.394, de 20111196 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), em seu art. 36, § 1°, inciso 111. 

No intuito de colocar em prática os ditames legais das referidas normas, foi 
criada a Lei n• 12.766, de 21/1/98, destinada a instituir um grupo de trabalho 
para regulamentar a implementação do ensino de Sociologia e Filosofia nas 
escolas estaduais. 

Dessa forma, o parlamentar deseja tomar conhecimento das providências 
tomadas pelo Conselho Estadual de Educação para implementar ·Aas escolas 
essas áreas fundamentais das Ciências Humanas, pelo que consideramos 
importante a elucidação da matéria tratada na proposição, no intuito de que 
esta Casa faça valer seu poder fiscalizatório. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n• 2.37412001 na 

forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho-

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.38012001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a 
proposição em análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado oficio ao Presidente da HEMOMINAS pedindo informações 
sobre o fechamento do plantão nessa entidade. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Da leitura do dispositivo que acabamos de mencionar, infere-se que este 

parlamento admite requerimento de informações a autoridades estaduais, 
desde que trate de fato relacionado com a matéria legislativa em trãmite ou 
sujeito a seu controle e fiscalização. 

O requerimento, além de estar amparado juridicamente, mostra-se bastante 
oportuno, pois trata de obter esclarecimentos sobre o funcionamento, em 
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horário integral, de órgão de reconhecida importância. 

A HEMOMINAS, por meio de seu plantão, atende aos casos de emergência 
que costumam acometer os hemofílicos quando estes necessitam do 
coagulante. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.380/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mau ri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.38712001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, a 
proposição em tela solicita seja enviado oficio, em nome desta Casa, ao 
Secretário de Estado da Educação solicitando-lhe esclarecimentos "a 
respeito da proibição contida no Oficio GS 1.30612001, de 61512001, daquela 
Secretaria, dirigida às Diretoras das escolas estaduais de 2° grau", bem corno 
seja dada ciência do teor do oficio ao Prol. João Lucas Mazoni Andrade, 
Diretor do Projeto Qualidade SOM MA 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 51712001 e, a 
seguir, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de que, nos termos do art. 
79, VIII, "c", do Regimento Interno, seja emitido parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
O oficio a que 'se faz referência tem por signatário o Secretário da 

Educação, que o inicia com a declaração de ter conhecimento do "fato de que 
algumas escolas estaduais vêm realizando o que denominam 'parcerias' com 
pessoas, sociedades comerciais ou instituições privadas, visando a uma 
suposta melhoria da qualidade da educação, que seria obtida pela utilização 
de material didático, de métodos pedagógicos e de sistemas de avaliação 
desenvolvidos pelas tais instituições", bem como da participação de 
servidores da Secretaria de que é titular em encontros e cursos de 
capacitação e de aperfeiçoamento. 

A seguir, o Secretário determina o imediato cancelamento de quaisquer 
entendimentos, acordos, convênios ou contratos, de que natureza forem, 
firmados com tais entidades; suspende a cobrança aos alunos de quaisquer 
valores deles exigidos, a qualquer título, em razão de fornecimento de 
material didático elaborado por tais "parceiros"; proíbe terminantemente a 
cessão, onerosa ou gratuita, de dependências das escolas estaduais ou de 
espaços em outros órgãos públicos estaduais para a realização de quaisquer 
eventos relacionados com essas "parcerias"; e, por fim, ordena que seja dada 

. 
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ciência à Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de 
qualquer "parceria" da natureza ora citada, que eventualmente tenha sido 
celebrada com escola estadual. 

Com esses esclarecimentos, fica claro que a correspondência dirigida às 
Diretoras das escolas estaduais constitui mero ato administrativo e normativo, 
emanado por um agente político que dispõe de competência constitucional 
para assim fazer; e que o exercício desse dever-poder não fere nenhum dos 
princípios de que se deve revestir a atividade da administração pública, 
enunciados no art. 13 da Constituição mineira, que são legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Muito pelo 
contrário, entendemos que a decisão do Secretário vai ao encontro dessas 
diretrizes, pois ela reflete a preocupação em bem gerir a coisa pública. 

Não havendo nenhum fato ou suspeita de irregularidade apontados ou 
contidos no ofício, havemos, a bem do bom senso, de ajuizar que a 
proposição não deve prosperar. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.387/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio. Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley Avi la- Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.389/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Luiz Tadeu Leite apresenta a proposição sob análise, que tem 
por intuito seja solicitada ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, em 
nome deste parlamento, relação de todos os contratos de consultoria e 
respectivos custos, firmados pelo Governo do Estado, por meio das 
Secretarias de Estado da Casa Civil, Planejamento e Coordenação Geral, da 
Fazenda e da Educação, no período de 1994 a 1998. 

Atendendo ao que dispõem os arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno, o requerimento foi preliminarmente publicado no "Diário do 
Legislativo" e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de 
receber parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento é justificada pelo argumento de que o 

detalhado exame dos contratos celebrados entre o poder público estadual e 
as empresas de consultoria especializada - cujos trabalhos são de 
indiscutível importãncia no auxílio à administração do Estado - é a única 
forma de bem se avaliarem os resultados práticos dessa prestação de 
serviços. 
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É inequívoco que a proposição, por solicitar informações sobre atos do 

Poder Executivo, trata de efetivo exercício de fiscalização e controle sobre 
atos da administração pública que está a cargo da Assembléia Legislativa. 

Apesar de bem fundamentada a argumentação apresentada pelo autor da 
proposta, cujo propósito, como vimos, em tese, encontra amparo no 
ordenamento jurídico constitucional, devemos levar em conta que ela 
apresenta vício formal no que se refere à iniciativa. 

Esclarecendo a questão: o fato é que o art. 76 da Carta mineira, ao 
estabelecer as competências do Tribunal de Contas, enuncia, no inciso XII, a 
prestação de informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, desde que 
o pedido seja feito por, no mínimo, 1/3 de seus membros, ou por Comissão 
sua. 

Dessa forma, não há como acolher a proposição sob comento sem que se 
atropele o mandamento ora apontado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Requetimento n• 

2.389/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley A vila -Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.390/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo seja enviado ofício, em nome desta Casa, ao Presente do 
Tribunal de Contas do Estado, solicitando-lhe o envio da relação de todas as 
viagens ao exterior realizadas por servidores públicos ou não, a custa do 
Estado, e seus respectivos custos, no período de 1994 a 1998. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a este 
órgão colegiado, a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
O amparo constitucional á proposição, quanto ao aspecto formal, encontra-

se consubstanciado no art. 54, § 3°, da Carta mineira, segundo o qual o 
Poder Legislativo poderá encaminhar pedido de informação a autoridades 
estaduais. 

É evidente que essa norma deriva da prerrogativa assegurada ao 
parlamento estadual, pela mesma Carta, de exercer o controle externo sobre 
os demais Poderes com o auxilio do Tribunal de Contas, tanto de natureza 
política quanto administrativa, levando-se em conta, neste caso, a legalidade, 
a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de ato gerador de receita 
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ou determinante de despesa e do que resulte nascimento ou extinção de 
direito ou obrigação. É o que está expresso nos arts. 73, § 1°, 11, e 74, § 1°, I. 

Muito embora o requerimento constitua legitimo exercício do papel 
fiscalizador atribuído ao Poder Legislativo e seja louvável a intenção do autor 
da matéria, visto ser conveniente que esta Casa possa bem avaliar os 
resultados advindos cem tais viagens, ainda assim, não podemos nos furtar 
ao dever de trazer á baila o que dispõe o art. 76, inciso XII, da Constituição 
do Estado. 

O fato é que esses dispositivos estabelecem que o controle externo a cargo 
da Assembléia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, 
ao qual ccmpete "prestar as infomnações solicitadas pela Assembléia 
Legislativa, no mínimo por 1/3 de seus membros, ou por comissão sua, sobre 
assunto de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial( ... )". 

Como o requerimento em análise é de iniciativa de um únicc membro deste 
parlamento, vimo-nos na contingência de expressar manifestação-.contrária á 
sua acolhida. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.390/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.405/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos requer ao Presidente da Assembléia 
Legislativa seja encaminhado oficio ao Ouvidor da Policia de Minas Gerais 
pedindo infomnaçóes sobre denúncia referente à prisão irregular de alunos da 
Escola Estadual Governador Milton Campos por policiais militares, ocorrida 
no dia 24/3/2000. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Regimento Interno confere à Mesa da Assembléia ccmpeténcia privativa 

para emitir parecer sobre requerimento de infomnações ás autoridades 
estaduais quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trãmite ou 
sujeito a ccntrole e fiscalização da Assembléia Legislativa. 

De acordo com o requerimento da Comissão de Direitos Humanos dirigido 
à Ouvidoria da Policia, a respeito da prisão irregular de alunos por policiais 
militares, temos a dizer que, nos termos da Lei n• 12.622, de 25/9/97, em seu 
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art. 2°, inciso IV, é competência da Ouvidoria da Policia (auxiliar da polícia 
estadual) propor ao órgão competente sindicãncia, inquérito ou ação para 
apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e 
representar ao Ministério Público, no caso de indicio ou suspeita de crime. 

Após tais considerações, caberá a esta Casa argüir aquele órgão sobre as 
possíveis irregularidades e abusos na prisão de estudantes da Escola 
Estadual Milton Campos, bem como sobre as providências por ele tomadas. 

Tal prerrogativa decorre do disposto na Carta mineira, que confere á 
Assembléia Legislativa o poder de fiscalização e controle dos Poderes do 
Estado e das entidades da administração indireta. Ademais, a Comissão de 
Direitos Humanos, usando da prerrogativa que lhe confere o art. 102, V, "a", 
do Regimento Interno, qual seja "a defesa dos direitos individuais e coletivos", 
e para se inteirar da apuração dos fatos ocorridos naquela escola, apresenta 
o requerimento em exame. 

Entretanto, em razão da necessidade de tomar mais claro o que se solicita 
e de não implicar o pedido em ingerência de poder, achamos conveniente 
apresentar substitutivo á matéria. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.405/2001 na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja encaminhado oficio ao Ouvidor da Polícia de Minas Gerais, 
solicitando-lhe informações a respeito das providências tomadas decorrentes 
de denúncia registrada naquele órgão, referente á prisão irregular de alunos 
da Escola Estadual Governador Milton Campos, ocorrida no dia 24/3/2000. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.406/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela solicita 
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao 
Corregedor de Polícia, solicitando-lhe informações e cópias dos 
procedimentos instaurados para aprovação de denúncias sobre crimes e 
irregularidades que estariam sendo cometidos por policiais da 19• Delegacia 
Regional de Segurança Pública de Alienas. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 
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termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A citada Comissão esteve em Alfenas, em junho de 2001, com o objetivo 

de apurar denúncias de violação dos direitos humanos de presos de sua 
cadeia pública, além de crimes e de irregularidades que estariam sendo 
cometidos por servidores lotados na 19" Delegacia Regional de Segurança 
Pública. 

Ouvidos denunciantes e denunciados, foi elaborado pela Comissão 
relatório de visita. Consultando-o, constatamos que a Corregedoria-Geral de 
Policia apurou denúncias feitas contra os policiais envolvidos, reinquiriu 
pessoas e reformulou depoimentos visando à coleta de provas ou indícios 
mais esclarecedores. 

Em seguida a esse processo, o Corregeror-Geral instaurou inquérito policial 
para apurar se houve infração penal e a sua respectiva autoria. 

Analisando as informações solicitadas no requerimento, qual seja cópias 
dos procedimentos instaurados pela Corregedoria-Geral, no dizer do autor, 
entendemos que se referem a cópias do inquérito policial por ela instaurado. 

A propósito, o art. 20 do Código de Processo Penal dispõe: "A autoridade 
assegurará no inquérito o sigilo necessário á elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade". Sem o necessário sigilo, o inquérito seria uma 
burla, um atentado. 

A esse respeito, fazer alguma ponderação sobre o que se tenha apurado 
no inquérito, ou mesmo solicitar cópias de documentos que o compõem, seria 
não só lesar uma de suas características mais importantes, o sigilo, como 
representaria um agravo ao que preceitua o citado artigo do Código de 
Processo Penal. 

Assim sendo, não consideramos oportuno o envio das informações 
pleiteadas na proposição, pois, sendo o sigilo essencial ao inquérito, não 
guardá-lo é, muitas vezes, fornecer recursos que possam frustrar a atuação 
da autoridade na apuração dos fatos. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

2.406/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.496/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição sob análise 
solicita seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública, 
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pedindo-lhe informações sobre descontos que vêm sendo feitos nos 
salários de servidores públicos em desrespeito ao disposto no art. 79 e 
parágrafos da Lei n° 869, de 1952, com a redação dada pela Lei n° 2.364, de 
1961. 

O requerimento foi publicado em 30/8/2001 e a seguir encaminhado a este 
órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do disposto no art. 79, 
VIII, "c", do Regimento Interno_ 

Fundamentação 
Sustenta a autora da matéria que a Secretaria de Estado da Segurança 

Pública não vem cumprindo a regra estabelecida no art. 79 da Lei n° 869, de 
517/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Minas Gerais. 

O fato é que esse dispositivo, com a redação dada pela Lei n° 2.364, de 
13/1/61, estabelece que "o funcionário preso por crime comum ou 
denunciado por crime funcional ou, ainda, condenado por crime inafiançável 
em processo no qual não haja pronúncia, será afastado do exercício até 
decisão final passada em julgado", casos em que "perderá, durante o tempo 
de afastamento, um terço do vencimento ou remuneração, com direito à 
diferença, se absolvido"_ Ou seja, a redução dar-se-á somente se o 
funcionário for afastado do cargo. 

No entanto, a Secretaria tem aplicado a redução mesmo nas hipóteses em 
que o funcionário se mantém trabalhando, o que constitui - ainda no 
entendimento da autora do requerimento - flagrante desrespeito ao 
mandamento constitucional consubstanciado no inciso XV do art. 37 da 
Constituição Federal pela Emenda n° 19, de 1998, que dispõe: "o subsídio e 
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 
irredutíveis"_ 

Vale lembrar que os arts. 73 e 74 da Constituição mineira, entre outras 
coisas, atribuem à Assembléia Legislativa o dever-poder de exercer controle 
sobre os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado, 
abrangendo a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato 
gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte 
nascimento ou extinção de direito ou obrigação. 

Correlato a esses artigos, temos o art. 54 da mesma Carta, que, no § 2°, 
concede a este parlamento o direito de encaminhar pedido de informação a 
Secretário de Estado, ressaltando que a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade_ 

Como bem se vê, a proposição encontra amparo jurídico e está revestida 
de legitimidade, pois configura salutar exercício de fiscalização e controle 
político sobre atos do Poder Executivo_ 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 
2.496/2001 na forma apresentada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 1319/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Nicodemos 

Rocha Bandeira, ocorrido em 12/9/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do Sr. 

Paulo Miguel, ocorrido em 121912001, em Poços de Caldas.(- Ciente. Oficie-
se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - Registro de presença 
- 2" Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Votação de Requerimentos: 
Requerimento n• 2.128/2001; aprovação com as Emendas n•s 1 e 2 -
Requerimento n• 2.155/2001; aprovação - Requerimento n• 2.283/2001; 
aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Requerimento n• 2.287/2001; 
aprovação com as Emendas n•s 1 e 2 - Questão de Ordem - Requerimento 
n• 2.303/2001; discurso do Deputado João Leite; aprovação - Discussão e 
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n•s 
269/99; discurso de Deputado Miguel Martini; encerramento da discussão; 
aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei-n•s 1.050, 
1.124, 1.172 e 1.322/2000; aprovação - 2" Fase: Questão de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para 
votação; chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum 
para votação - Suspensão e reabertura da reunião - Questão de Ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia- Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George- Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

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

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, no Plenário, do Prof. 

Steve Wrigley, Diretor Internacional do Gari Vinson lnstitute of Govemement, 
da Universidade da Georgia, que está acompanhado de servidores das 
Assembléias Legislativas de Pernambuco, do Paraná e de Minas Gerais. 

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

passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a apreciação de 
requerimentos e de pareceres. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n• 2.128/2001, da Comissão de 

Educação, solicitando informações ao Reitor da UEMG sobre a 
disponibilidade financeira da instituição e a prioridade de sua aplicação para 
o ano de 2001. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento 
com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o requerimento, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado o Requerimento n• 2.128/2001 com as Emendas n•s 1 e 2. Oficie-
se. 

Requerimento n• 2.155/2001, da Comissão de Justiça, que solicita ao 
Secretário do Planejamento informações sobre o ITER, com as 
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.283/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando ao 
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais informações 
referentes ao efetivo da PM inativa, além de outras que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo 
n• 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n• 2.283/2001 na forma do Substitutivo n' 
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1. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.287/2001 , do Deputado Rogério Correia, que solicita ao 
DER-MG a integra do contrato firmado entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura Municipal de Nova Lima para a execução da segunda etapa das 
obras de duplicação da Rodovia MG-030. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. Em 
votação, o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n•s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Está, portanto, aprovado o Requerimento n• 2.287/2001 com as Emendas n•s 
1 e 2. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, antes de votar o último 

requerimento, fiz ontem duas questões de ordem. O Deputado Wanderley 
Ávila, que presidia a sessão, respondeu-nos que vários requerimentos foram 
apreciados pela Mesa e seriam colocados na pauta. Oito requerimentos 
meus estão na Mesa desde abril, maio, junho, para receber parecer. 

Aproveitando a presença do ex-Presidente Deputado Anderson Adauto, 
quero dizer que, desde a sua Presidência, levantamos essa questão de 
ordem sobre a morosidade da tramitação dos requerimentos nesta Casa. 
Quando o requerimento é aprovado, de modo geral, o tempo já passou, 
aquela informação já não tem nenhuma importância. Isso protege, única e 
exclusivamente, o Poder Executivo. 

Queremos saber, pela terceira vez, porque os nossos oito requerimentos 
ainda não foram colocados na pauta. Peço uma revisão dessa dinâmica, 
desse processo legislativo em relação aos requerimentos em que a Mesa 
Diretora dos trabalhos concentra todo o poder de colocar na pauta ou não, 
dar parecer ou não. E os parlamentares, principalmente nós, da Oposição, 
ficamos prejudicados no intuito de prestar o serviço de fiscalizar, de 
esclarecer a opinião pública. 

Hoje, nenhum órgão público se interessa em responder a um requerimento. 
Secretários são convocados e não comparecem, Presidentes de fundações e 
autarquias estão exercendo mandato sem sequer terem sido sabatinados, 
descumprindo a Constituição do Estado de Minas Gerais, em emenda de 
minha autoria e de vários colegas que a aprovaram. 

Neste novo momento do Poder Legislativo, é bom começarmos a verificar a 
possibilidade - meu gabinete está estudando isso - de estabelecer prazo e 
que o requerimento não tivesse, necessariamente, que passar pela Mesa 
Diretora dos trabalhos, pudesse ser votado diretamente, no Plenário. 
Democracia é isso, a maioria decidiu que o requerimento é pertinente, que se 
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Ontem, consegui aprovar um requerimento de março ou abril, em que 
solicitava as razões dos reajustes da COPASA e da CEMIG. Ora, já passou o 
momento. Houve uma denúncia de que havia clinicas de aborto próximas à 
Assembléia Legislativa, e, numa das audiências públicas, uma representante 
de uma organização da sociedade disse que todos sabiam disso. 

Fiz o requerimento, mas parece que, seis ou sete meses depois, foi 
aprovado. Oito ou dez meses depois, veio a resposta da Policia Civil e da 
Secretaria da Segurança Pública, mas não esclareceu nem informou nada. 

É o momento de esta Casa tomar nova postura, porque a sociedade o 
exige. Um dos assuntos graves é esse; a Mesa da Assembléia Legislativa 
não, necessariamente, tem de dar parecer, ou se atenha a um prazo máximo 
para emiti-lo, para que o Plenàrio decida se a matéria é pertinente ou não. 
Que todo fónum de debate seja neste Plenàrio e ele soberanamente decida o 
que convém ou não, para que possamos cumprir o nosso papel. Do contràrio, 
não vale a pena ser parlamentar neste Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que 
todas as suas apreensões fazem parte do nosso paccte da Casa Legislativa. 

Requerimento n• 2.303/2001, da Comissão de Administração Pública, 
solicitando ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre os processos 
de licitação e contrato firmado com a empresa CITEROL, para fornecer 
fardamento e acessórios aos militares, bem como o envio de toda a 
documentação pertinente ao assunto durante os últimos dez anos. A Mesa da 
Assembléia opina -pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber qual a data de 
apresentação desse requerimento, quando iniciou-se a sua tramitação na 
Assembléia Legislativa e de quando é a decisão da Mesa. Essas duas 
informações são importantes para votarmos esse requerimento. Quero saber 
as datas de apresentação do requerimento por parte da Comissão de 
Administração Pública e do parecer da Mesa. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado João Leite que 
ele foi aprovado na Comissão de Administração Pública no dia 30/5/2001, 
publicado no "Diário do Legislativo" no dia 7/6/2001, e o parecer foi publicado 
no dia 13/9/2001. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, agradeço a leitura das datas e 
corroboro cem o posicionamento do Deputado Miguel Martini. Creio que V. 
Exa. já responde dizendo que isso faz parte das preocupações da Mesa. É 
algo apresentado em maio e votado em uma comissão da Assembléia. 
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Entendemos que não é possível a Comissão de Administração esperar 
tanto tempo para ter uma informação tão importante para o seu trabalho. 
Queria reforçar a posição do Deputado Miguel Martini e sei que é 
compartilhada por V. Exa. e por outros Deputados. Acho fundamental a 
Assembléia fazer uma reavaliação dessa dinâmica e desse processo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 269/99, 

do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que menciona. Em discussão, o 
parecer. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini*- Sr. Presidente, a cada votação de doação de 
imóvel, vamos levantar essa questão na Casa. Quantos imóveis possui o 
Estado de Minas Gerais? Não sabemos. É fundamental que esta Casa tenha 
as informações a respeito do patrimônio do Estado. E se esses imóveis forem 
terrenos que estão sendo utilizados por alguém da iniciativa privada? E isso é 
patrimônio do povo de Minas. Já formalizamos pedido de informação nesse 
sentido, mas não conseguimos obter resposta. Espero que esse pacote de 
reformas inclua isso, para que a Casa tenha um verdadeiro controle da coisa 
pública em Minas Gerais, quer do patrimônio público, quer de outras 
atividades do Estado. A sociedade cobra o resgate de atuarmos como um 
Poder fiscalizador. Obrigado. 

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.) Aprovado. À sanção. 

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e são aprovados, cada 
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 
1.05012000, do Deputado Ivo José, que cria o Programa de Incentivo à 
Apicultura do Estado de Minas Gerais- PROMEL - e dá outras providências; 
1.12412000, do Deputado João Batista de Oliveira, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter ao Município de Diamantina o imóvel que 
especifica; 1.172/2000, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a 
redação do art. 2° da Lei n• 12.644, de 17110197; 1.322/2000, do Governador 
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona à 
Companhia Mineradora de Minas Gerais- COMIG. (-À sanção.) 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1" Fase, a Presidência 

vai passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 
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Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini -Sr. Presidente, percebemos que os Deputados 
provavelmente estejam na Casa, mas não em Plenário, e pediríamos a V. 
Exa. que fizesse a recomposição do quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 24 Deputados, que, somados 

aos 5 que se encontram em reuniões de comissões, perfazem 29 Deputados. 
Não há quórum para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda a nova chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam á chamada 32 

Deputados. Não há quórum para votação. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 15 minutos. Estão suspensos 
os nossos trabalhos. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Estamos aqui para discutir o Veto Total: á 

Proposição de Lei n• 18.840, de minha autoria, mas, lamentavelmente, não 
temos quórum qualificado, tendo em vista que os Deputados encontram-se 
em várias reuniões de comissões. Estou justificando a todos os servidores da 
educação, da função pública; realmente, esse veto está na pauta, mas é 
matéria constitucional, e é necessário quórum qualificado, razão pela qual 
não iremos discutir nem votar o veto. Mesmo assim, quero agradecer a 
presença dos servidores e dizer que estamos buscando, efetivamente, 
garantir os seus direitos constitucionais. Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
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Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton 
Vilela -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - João Leite - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Maria José 
Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 19h15min, 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 Doutor Viana, 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 tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Manoel Costa, Secretário de Turismo, representando o Sr. 
Itamar Franco, Governador do Estado; José Francisco da Silva, Secretário 
Adjunto da Justiça e dos Direitos Humanos; Fernando Almeida Alves, 
Secretário Municipal dos Direitos da Cidadania, representando o Sr. Célio de 
Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Dirlene Marques, representante 
da Coordenação do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial; Carlúcia Maria 
Silva, Secretária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -; 
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Fernando Máximo, representante da Executiva da União Nacional dos 
Estudantes- UNE -; Gilvander Luiz Moreira, Frei da Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo; José Maria de Almeida, Secretário da Central Única dos 
Trabalhadores - CUT -; Paulo Gil lntroini, Presidente da União Nacional dos 
Auditores Fiscais - Unafisco Sindical -; e Cláudio Gontijo, Assessor-Chefe da 
Secretaria da Fazenda e Assessor Especial do Gabinete do Governador. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Fórum Minas por 

Um Outro Mundo e à realização do primeiro painel. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional, que será interpretado pela jornalista Daniela Cruz, Assessora de 
Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

A cada dia, mais se fortalece a percepção de que o processo de 
desenvolvimento econômico mundial só favorece determinadas nações e, 
dentro delas, determinadas classes sociais. Salvo talvez pouquíssimas 
exceções, não existe pais em que certa parcela da população não esteja 
abaixo da linha de pobreza. 

Nessa ótica, será um equivoco dizer que a correção das distorções 
interessa apenas aos países em desenvolvimento, como o Brasil. Se alguns 
governos pensam o contrário estão traindo a confiança dos povos que 
governam. A diferença é que, no caso brasileiro, os desajustes se 
manifestam de forma mais aguda e abrangente, em razão de politicas oficiais 
inadequadas. Assim, tudo somado, não será pretensioso dizer que o Fórum 
Minas por Um Outro Mundo - que estamos abrindo - interessa não só ao 
Brasil, mas também à Comunidade Internacional das Nações como um todo. 

O tema básico deste encontro é "Produção da Riqueza e Reprodução 
Social". Para realizá-lo, a Assembléia conta com a participação do Comitê 
Mineiro do Fórum Social Mundial, que será realizado no próximo ano, pela 
segunda vez. Podemos considerar o evento de hoje como preparatório: daqui 
sairão idéias para subsidiar ampla discussão sobre o problema do 
desenvolvimento humano. 

Como se recorda, o Fórum Social Mundial teve lugar, pela primeira vez, em 
janeiro passado, na cidade de Porto Alegre. A iniciativa veio contrapor-se ao 
Fórum Econômico Mundial, realizado na Suíça, e seu objetivo é claro: impedir 
que um grupo reduzido de países ricos continue a controlar a economia de 
numerosos países pobres, aumentando a exclusão de muitos e o privilégio de 
poucos. 

O momento presente é de se preocupar. A economia do planeta está 
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entrando em forte desaceleração, tornando particularmente vulneráveis 
países como o nosso, onde o neoliberalismo e a globalização já haviam 
agravado a crise. Acontece que, se as práticas neoliberais podem ser 
abolidas, a globalização é inevitável. Ora, não podemos ficar de braços 
cruzados. O que temos a fazer é procurar minimizar as perdas e maximizar 
os ganhos, em benefício do povo. Para tanto, o primeiro passo é sair da 
camisa-de-força em que o FMI nos colocou. 

Realmente, é inútil falar em produção e justa distribuição da riqueza 
quando somos monitorados por interesses alheios ao bem-estar do povo 
brasileiro. Estamos sabendo, por exemplo, que o aumento salarial de 3,5%, 
recentemente anunciado pelo Governo para o funcionalismo federal, foi 
previamente acertado com o FMI. É evidente que o órgão - representante 
direto dos capitais colonizadores - não se sensibiliza com o fato de que os 
funcionários estão há seis anos sem reajuste e a infiação nesse período lhes 
reduziu ao máximo o poder aquisitivo. 

Mas outro mundo é possível, como nos indica o Fórum Social Mundial. 
Tanto é possível que, aqui mesmo, já vemos a luz no fim do túnel: a recente 
decisã0 do Ministério da Saúde de produzir medicamentos para portadores 
do vírus HIV sem consideração a patentes de multinacionais é medida 

;·corajosa e de inegável alcance social. Significa que começamos a 
demonstrar aquela independência que é nossa e de que havíamos abdicado 
em favor de terceiros. 

Estamos sendo honrados, neste Fórum, com a participação de renomados 
expositores, os quais discutirão conosco, além dos aspectos já mencionados, 
outros de igual interesse: o endividamento brasileiro, as eleições de 2002, o 
caráter social do orçamento público e a corrupção estão entre esses 
assuntos. Todos dizem respeito à necessidade de reformar, para que a 
reprodução social seja proporcional à geração de riqueza; para que o lndice 
de Desenvolvimento Humano brasileiro passe do atual e vergonhoso 79° 
lugar para posição compatível com nosso "status" de g• economia mundial; 
para que, enfim, o futuro Brasil de todos os brasileiros dê exemplo ao resto 
do mundo. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
apresentamos nossa saudação aos presentes: autoridades, conferencistas e 
demais participantes. Recebam nossos agradecimentos e estejam certos de 
que o Fórum Minas por Um Outro Mundo, como preparação para o Fórum 
Social Mundial 2002, é iniciativa que o parlamento mineiro leva em especial 
consideração e da qual muito espera. Muito obrigado. Essas são as palavras 
do Deputado Antõnio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa. 

Palavras da Preta. Dirlene Marques 
Em nome da Coordenação do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, 
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saúdo as companheiras e os companheiros presentes, os companheiros 
da Mesa e todos os participantes deste encontro. Em abril, quando 
começamos a organizar este Fórum, não podíamos imaginar que 
contaríamos com essa intensa participação que temos hoje. Naquela época, 
era apenas um minifórum. Mas hoje estamos eufóricos, felizes, porque temos 
aqui as lideranças do movimento social organizado; porque contamos com 
pessoas que, querendo participar, encontraram no Fórum o seu espaço; 
também porque temos na Mesa a representação da política mineira, 
daqueles que buscam construir uma nova sociedade. Finalmente, estamos 
muito felizes porque nosso chamamento para debater as dividas e para nos 
organizar para elaborar um projeto alternativo conseguiu reunir todos nós. 
Aqui, então, podemos pensar em um mundo onde prevaleça o interesse do 
social, não do capital, e onde a exclusão social e econômica não seja mais 
aceita por nenhum de nós. 

Todos sabemos que o modelo neoliberal levou à intensificação dessa 
exclusão social. Passo a citar alguns números, divulgados pelo próprio Banco 
Mundial, responsável por esse projeto. Dos 6 bilhões de habitantes do 
planeta, 2.800.000.000 sobrevivem com uma renda mensal média de 
U$60,00; 1.200.000.000, com apenas U$30,00 mensais. Nesse processo de 
concentração de renda temos, na ponta de cima, apenas 4 cidadãos norte-
americanos - Bill Gates, Oaul Allen, Warren Buffet e Larry Ellison -, que 
possuem, juntos, fortuna equivalente ao PIB de 42 nações pobres com uma 
população de 600 milhões de habitantes. Além disso, apenas 447 biliardários 
têm renda equivalente à de metade da população mundial. E, finalmente, 
apenas 200 empresas transnacionais controlam 28% da riqueza mundial. 

Qual a lógica subjacente a isso? Não aceitamos essa lógica que congela 
salários de importantes setores da sociedade e os obriga a se organizar para 
conseguir um reajuste mínimo. É esta a nossa situação: universidades, 
técnicos administrativos e trabalhadores da saúde e da educação em greve. 

Para enfrentarmos essa lógica, organizamos o Comitê Mineiro do Fórum 
Social Mundial, porque acreditamos que a unidade, a organização e a defesa 
de um ideal tornam possível construir alternativas ao projeto que aí está. 
Para isso, buscamos apoio e conseguimos, mais uma vez, espaço nesta 
Assembléia, que, cumprindo seu papel histórico como Casa do povo, oferece 
infra-estrutura para este evento. Somos gratos por isso. 

Agradecemos também à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que, tendo 
sua prática orientada para um projeto democrático popular, garantiu 
divulgação e infra-estrutura para o Tribunal da Dívida, que encerrará nosso 
Fórum . 

É preciso, no entanto, registrar que, desde maio, quando começamos a 
organizar este trabalho, tentamos reiteradamente entrar em contato com 
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Lula, Ciro Gomes, Itamar Franco e Garotinho, para convidá-los para o 
evento. Incompreensivelmente, não conseguimos espaço em suas agendas. 
Convidamos, então, para substitui-los- com mais qualidade -, representantes 
do movimento social organizado. Estão conosco os Srs. José Maria de 
Almeida, da CUT nacional; Fernando, da UNE, e Paulo, da UNAFISCO 
SindicaL 

Encerraremos cem as palavras do Prof. Milton Santos, nosso 
homenageado: "Estamos convencidos de que a mudança histórica em 
perspectiva provirá de um movimento de baixo para cima, tendo como atores 
principais os países subdesenvolvidos, e não os países ricos; os deserdados 
e os pobres, e não os opulentos e outras classes obesas; o indivíduo liberado 
participe das novas massas, e não o homem acorrentado; o pensamento 
livre, e não o discurso único. 

Os pobres não se entregam e descobrem a cada dia formas inéditas de 
trabalho e de luta. A semente do entendimento já está plantada, e o passo 
seguinte é o florescimento em atitudes de inconformidade e, talvez, de 
rebeldia. 

Contamos ·::om todos, para juntos construirmos um Brasil e um mundo em 
que a discriminação e a opressão façam apenas parte da história. 

Toda a emoção de estar aqui, diante de tantas pessoas que vieram e 
engrossaram nossa luta, me fez esquecer, porque não anotei, que também 
convidamos para participar desta Mesa, representando um grande 
movimento, do qual nós, do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, 
estamos assumindo essa luta, pelo Jubileu Sul, o Frei Gilvander, a quem 
encaminho minhas desculpas, por não ter citado sua presença aqui. Este é 
um grande movimento, que todos estamos levando em relação ás dividas 
externa, do ano passado, e interna, deste ano. Obrigada. 

Homenagem ao Professor Milton Santos 
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra à Sra. Carlúcia Maria 

Silva, Secretária da CNBB, que prestará homenagem ao Prof. Milton Santos, 
titular do Departamento de Geografia da USP, falecido em 24 de junho deste 
ano. Poderemos rever sua imagem em gravação de palestra com que honrou 
esta Casa, na Escola do Legislativo, em 1997. 

A Sra. Carlúcia Maria Silva - Milton, os que lutamos por um mundo melhor 
trazemos conosco o teu sorriso timido, o teu sorriso confiante. Trazemos 
conosco tuas idéias de que um outro mundo, solidário e justo, é possível. 
Possível e necessário. 

Trazemos, Milton, tua esperança e tua radicalidade, porque só a crítica 
radical do mundo existente permite alimentar a esperança e o sonho. 

Porque o que deixou em nós, Milton, foi a vontade de cada vez mais estar 
com os de baixo, com os explorados, os oprimidos, os ofendidos, os 
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humilhados, os discriminados, os excluídos. De lutar com eles e por eles, 
por um mundo em que não haja exploração, opressão, ofensa, humilhação, 
discriminação, exclusão. 

A tua vida e a tua obra, Milton, demonstram como a verdade, a 
consciência, os valores, o estudo, o conhecimento assentado na prática e 
nos interesses dos pobres da cidade e do campo são a matéria-prima da 
dignidade e do decoro. Porque assim foi tua vida e assim foi a obra que 
construiu com o melhor de ti mesmo. Com todos os esforços, inclusive 
aquelas parcas horas que conseguiu dedicar até aquele último dia, lendo, 
escrevendo, ensinando, anotando, pensando. 

No presente evento, que se apresenta como preparação para o Fórum 
Social Mundial 2002, o acervo de 40 livros e 300 artigos, deixado por esse 
intelectual baiano, se mostra rico como fonte de pesquisa, patrimônio e, 
acima de tudo, reflexão. Na abertura deste Fórum, façamos de suas palavras 
as nossas, para que Minas esteja de fato preparada para um outro mundo. 
Ele disse: "De um certo ângulo vejo uma globalização da qual não gosto. Mas 
posso ver fatos pelo avesso e ter esperança. A globalização como está aí é 
fenômeno perverso, e tento mostrar que é possível fazer de outro modo. 
Beneficia poucas pessoas e maltrata a maioria. Essa história de globalização, 
aldeia global, cidadão do mundo é vocabulário enganoso.". 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente - Dando prosseguimento às homenagens ao Prof. Milton 

Santos, teremos a apresentação de um vídeo. 
-Procede-se à exibição de vídeo. 

Abertura do 1• Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Daremos inicio ao primeiro painel 

do Fórum Minas por Um Outro Mundo, cujo tema passa a ser "O 
Endividamento Brasileiro e os Movimentos Sociais", uma vez que, como já foi 
esclarecido pela Sra. Dirlene Marques, os candidatos à Presidência da 
República se viram impedidos de participar por problemas de agenda. 

Palavras do Sr. Fernando Máximo 
Cumprimento as entidades presentes, o coletivo do Comitê Mineiro do 

Fórum Social Mundial, pela realização do evento, e todos os participantes. 
Está havendo grande participação com várias pessoas de partes do Estado. 
Gostaria ainda de justificar a ausência de Felipe Maia, Presidente da UNE, 
que não pôde participar da atividade de hoje por estar em Brasília, no 
Congresso Nacional, onde hoje acontece o lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa do Movimento Estudantil e da Educação, 
contrapondo a grande ofensiva do Governo Federal para com a nossa 
entidade maior, a UNE. 

Após dez anos de implementação do neotiberalismo em nosso País, o que 
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se pôde observar é um quadro caôtico, sobretudo nos últimos anos, e o 
Governo Federal prossegue firme em sua política entreguista. 

As crises políticas e econômicas e a crescente crise social que decorre da 
expansão, concentração e centralização do capital, cenduzida em escala 
planetária, principalmente pelo hegemonismo do imperialismo norte-
americano, excluem a grande maioria da população do processo produtivo e 
do acesso ao cenhecimento. 

No Brasil, o sistema federal de educação vive grave crise. Desde o primeiro 
mandato de FHC, o Ministério da Educação, comandado pelo Ministro Paulo 
Renato de Souza, procura adequar nossas universidades à chamada "nova" 
ordem mundial, expressa nas orientações dos documentos para o ensino 
superior do Banco Mundial e agora, há três meses, em orientação direta do 
Fundo Monetário Internacional, sendo ambos cem objetivos de subordinar os 
países em desenvolvimento aos centros de tecnologia do primeiro mundo. 

É por isso que as universidades federais têm sofrido uma política de 
desmonte de seu patrimônio científico e tecnológico. Os recursos da União 
para o investimento da educação minguam, tendo sido reduzidos em 
R$460.000.000,00 entre 1995 a 2000. Enquanto isso, no mesmo período, o 
Brasil pagou mais de R$250.000.000.000,00 cem os juros, encargos e 
amortizações da divida interna e externa. 

Já o ensino particular tem sido privilegiado pela política governamental. 
Para se ter uma idéia, na década de 70 éramos apenas 1% da população no 
ensino superior, estando 70% nas universidades públicas, e os 30% 
restantes no ensino privado. 

Hoje centinuamos a ser pouco mais de 1% da população, um dado 
dramático e que perde para vários outros países, principalmente os da 
América Latina. Em 2000, 75% dos estudantes universitários estão 
matriculados nas universidades particulares. Essa é a lógica do Governo 
Federal. 

É a lógica de se privilegiar os compromissos internacionais e os banqueiros 
e deixar as áreas sociais defasadas. Depois de todo o processo de 
desnacionalização do patrimônio brasileiro, construído a grande custo, 
durante a história, pelo povo, a saúde, a educação e a condição de vida de 
nosso povo são alarmantes. 

É nesse contexto que acontece uma visível efervescência dos movimentos 
sociais em todo o mundo e no Brasil; seja no movimento estudantil, de 
trabalhadores, camponeses, bem cemo outros movimentos organizados. 

O Fónum Social Mundial, em sua primeira edição, em Porto Alegre, reuniu, 
além de todos os setores que construíram o vitorioso plebisctto da dívida 
externa, diversas entidades, organizações parlamentares do Brasil e de todo 
o mundo, demonstrando a necessidade da organização de uma luta global 
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anticapitalista, na perspectiva de construção de um novo mundo. 

Nós, estudantes, acreditamos na força e dimensão que o fórum vem 
tomando. Na Argélia, na última quinzena, durante o 15" Festival Mundial da 
Juventude e dos Estudantes, a UNE, a UBES, vários estudantes brasileiros 
realizamos uma ampla divulgação junto a diversas organizações de 
juventude e entidades estudantis que demonstram grande adesão á 
participação no fórum em 2002, tendo gerado a garantia de grande 
participação. A projeção é reunir mais de 70 mil pessoas. Nós, estudantes, 
vamos promover um grande acampamento em Porto Alegre, em janeiro de 
2002. Estamos estendendo o convite a todos. 

Pretendemos, aqui, nesta etapa preparatória e neste vitorioso evento, 
pontuar algumas questões que para nós são imprescindíveis, como a 
resistência contra a implementação da ALGA e a vergonhosa concessão da 
Base de Al<:antara, que vem tomando grande dimensão e pode ser votada 
esses dias no Congresso Nacional. Somos contra, e queremos debater, a 
militarização da região amazônica, e contra o demagógico Plano Colômbia, 
que os Estados Unidos querem implementar na América Latina. 

Em conjunto com a ascensão dos movimentos antiimperialistas, cresce 
também a repressão das elites dominantes. Voltamos a ver cenas 
comparadas aos terríveis momentos da ditadura. A morte do jovem Carlos 
Giuliano, em Gênova, na manifestação contra o G-8 há um mês; a repressão 
dos estudantes da UFBA; a ação da polícia na lastimável comemoração dos 
500 anos contra o MST em Salvador; a ação da polícia, ontem, vivenciada 
por nós, aqui em Belo Horizonte, contra o legítimo movimento dos 
estudantes, servidores e professores da UFMG. E contra o Governo Federal, 
que há 15 dias apresentou uma medida provisória visando atacar o conjunto 
do movimento estudantil, a UNE, como fez também contra o MST, e vem 
fazendo contra a CUT. É a lógica desse Governo. 

Gostaria de finalizar dizendo que ações repressivas como essas fazem 
fortalecer e unificar o nosso movimento. O Fórum Social é um grande 
espaço, amplo, tem adesão de vários movimentos. Temos a convicção de 
que venceremos e seremos todos protagonistas deste novo mundo. 

Convido a todos a participar, no período de 24 a 27 de outubro próximo, do 
fórum mundial da educação que acontecerá em Porto Alegre, como etapa 
preparatória. Convido os estudantes, professores e profissionais da área da 
educação para acumularmos e construirmos juntos um grande fórum em 
janeiro de 2002, em Porto Alegre. Muito obrigado. 

Palavras do Frei Gilvander Luiz Moreira 
Prefiro falar de pé e um pouco à esquerda. Boa-noite. É tremendamente 

eloqüente e simbólico o fato de estarmos abrindo esse fórum à noite, pois 
vivemos em uma noite escura e profunda, mas, de dentro dela, estaremos 
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construindo e anunciando uma nova aurora, em que poderemos dizer com 
alegria, do fundo do coração, para todos os brasileiros: bom-dia! Será um 
bom-dia quando as pessoas tiverem cidadania, reforma agrária autêntica e 
educação com qualidade para todos. Companheiras e companheiros, co-
inspiradores de um mundo diferente, mais justo e fraterno, paira sobre meus 
ombros a responsabilidade de falar em nome de todos os que abraçam a 
Campanha Jubileu pelo cancelamento geral e irrestrito das dividas externas 
dos palses empobrecidos. Essa campanha está presente em cerca de 50 
países, onde a globocolonização está crucificando milhões de pessoas em 
todos os países do planeta Terra, nossa única casa. 

Neste momento, é importante recordar o processo de gestação da nossa 
luta contra a divida externa. As realizações importantes que fortaleceram a 
luta contra a dívida externa foram: 

1} Em 1991, foi realizada a I Semana Social Brasileira, cujo tema foi 
"Mundo do Trabalho e Novas Tecnologias". 

2} As celebrações em torno do Jubileu 2000. 
3} A Terceira Semana Social Brasileira, que de 1997 a 1999, aprofundou o 

tema "Resgate das dívidas sociais. 
4} Várias igrejas cristãs promoveram o simpósio: Dívida externa, 

implicações e perspectivas em 1998. 
5} Em 1999, realizou-se o Tribunal Popular da Dívida Externa no Rio de 

Janeiro, com 1200 participantes, no teatro onde foi enforcado Tiradentes. A 
partir daí, nasce a idéia de uma consulta à população. Tratava-se de 
descobrir um instrumento adequado para levar o debate às bases, envolver o 
povo, popularizar esse processo de reflexão. O instrumento encontrado foi 
realizar o plebiscito popular da divida externa. 

Depois da grande vitória do Plebiscito das Dívidas Externa e Interna, 
convocado pela CNBB e movimentos populares, com mais de 6 milhões de 
votos em um curto espaço de tempo de mobilização, o povo consciente e 
organizado gritou forte: "Já pagamos demais, queremos dignidade e paz". 
Nosso lema é a vida de todos e de tudo acima das dividas. O plebiscito de 
comparecimento não-obrigatório, realizado com lisura e transparência em 
todas as unidades da Federação, envolvendo cerca de 100 mil voluntários, 
indicou-nos que o aparentemente impossível à primeira vista pode se tornar 
possível se lutarmos aguerridamente, em conjunto, de modo organizado. 

O Plebiscito da Divida Externa fez parte do calendário de mobilizações da 
Campanha Internacional do Jubileu 2000, iniciada pelo Papa, que prega o 
cancelamento das dividas dos países empobrecidos. Essa iniciativa reúne 
hoje, em todos os cantos do mundo, igrejas cristãs, muçulmanas, afro-
brasileiras e organizações não governamentais que acreditam que o 
desenvolvimento da humanidade exige o desendividamento dos países 
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empobrecidos. 

O povo deve saber que Orçamento da União do ano passado dedicava 
R$144.000.000.000,00 ao serviço e rolagem das dívidas interna e externa e 
apenas R$33.000.000.000,00 para a área social. 

Também queremos entender como a dívida externa brasileira cresceu de 
US$148.000.000.000,00, quando FHC tomou posse em janeiro de 1995, para 
US$241.000.000.000,00, em dezembro de 1999, apesar de o Brasil ter pago 
US$186.000.000.000,00 no período de 1995 a 1999. 

De 15 a 21 de julho deste ano aconteceu em Gênova, na Itália, paralelo à 
reunião do G-8 (os oito gigantes), a Semana Mundial de Protesto contra a 
Dívida Externa. O lema é "Anular a dívida já!" 

E triste constatar que quase todos os nossos credores são países cristãos. 
Rezam todos os dias o Pai-Nosso, dizendo 'Pai-nosso ... perdoa as nossas 
dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores". Que hipocrisia I 
Curioso é, que quando a dívida externa começou a se tomar eterna, 
mudaram a tradução do Pai-Nosso. Em vez de pedir "perdoa as nossas 
dívidas", começaram a pedir "perdoa as nossas ofensas". Mas Jesus se 
referia a dívida, não a ofensa. Logo, a melhor tradução é dívidas, e não, 
ofensas. Será que perdoar ofensa é mais fácil que perdoar divida? É claro 
que a questão foi deslocada do âmbito da economia, uma das principais 
colunas da nossa vida social, para o ãmbito da moral, que muitas vezes é 
determinada por quem comanda a economia. 

Na Bíblia, há o Jubileu bíblico, descrito no livro do Levítico (Lv 25, 8-12). 
Quando Jesus apresenta sua plataforma de ação na sinagoga da pequena 
Nazaré (Lc 4, 16ss): na Palestina, proclama um Ano de Graça, ou seja, um 
Jubileu. A sociedade deveria entrar em júbilo, numa alegria geral fundada em 
estruturas de justiça. O povo da Bíblia praticou por muitas vezes o Jubileu, de 
50 em 50 anos. No ano do Jubileu, toca-se o "berrante", o que acontece no 
primeiro ano após 49 anos, isto é, após 7 vezes 7 anos. Nesse Jubileu, todas 
as dívidas devem ser perdoadas; todas as terras devem voltar ao primeiro 
dono (aos ancestrais); todos os escravos devem ser libertados. Enfim, 
Jubileu é tempo de fazer uma reorganização geral na sociedade; tempo para 
recriar a vida e as relações humanas com fraternidade, solidariedade 
libertadora, reconciliação e novos sonhos. 

Jesus, ao proclamar o Ano do Jubileu, pelo seu ensinamento libertador 
respaldado por uma prática amorosa e libertadora, reintegra os excluídos. 
Por isso Jesus foi condenado à morte, mas ressuscitou. Por isso o ideal não 
morre. Com a ressurreição de Jesus, as utopias jamais morrerão; os sonhos 
de libertação jamais serão pesadelos; a luta dos pequenos será sempre 
vitoriosa (ainda que custe muito suor e sangue); e a forças da vida terão 
sempre a última palavra. 
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Enfim, a Bíblia nos ilumina e nos anima a continuarmos na luta para que 

seja feita uma auditoria cidadã da dívida e(x)terna e para que, constatada sua 
ilegitimidade, deixemos de pagar o que já foi pago diversas vezes. A dívida 
e(x)terna está igual a rabo de égua: quanto mais se corta, mais cresce. Não 
podemos nunca esquecer que o Primeiro Mundo tem uma enorme dívida 
ecológica para conosco, pois está devastando nossa Mãe Terra e 
ameaçando de extinção toda a vida sobre o nosso planeta. 

Somos credores de uma grande dívida ecológica. 
Os juros exorbitantes da dívida e(x)tema, pagos com sangue do povo, 

movimentam a indústria bélica no mundo. Quantos milhões de irmãos 
nossos, africanos, já foram assassinados com as minas anti-homem? 
Quantos estão mutilados? Serão necessários mais de 50 anos para eliminar 
as minas anti-homem espalhadas pela África afora. Tirar o pão da boca do 
povo pobre para dar dinheiro para movimentar indústria bélica é uma injustiça 
que clama aos céus. 

Todo o povo precisa saber que o Governo FHC, encabrestado pelo FMI, 
está pagando, com o sangue do povo brasileiro, US$12.000.000.000,00 por 
ano somente de juros da di·:ida externa, divida esta (em grande parte) ilegal, 
injusta, ilegítima, impagável, iníqua e absurda, insustentável ética, jurídica e 
politicamente, a qual já pagamos diversas vezes. Essa dívida sustenta a 
submissão e a escravização da sociedade ao poder financeiro da usura e da 
globalização do capital e de transferência de riquezas para os credores. 

Gostaria de recordar o grande profeta D. Pedro Casaldáliga, que profetiza, 
alertando com palavras de fogo, que "a manutenção do pagamento da dívida 
(de seus juros exorbitantes) significa a maior guerra que já aconteceu na 
história humana. Ela é o holocausto de continentes inteiros". 

É tão forte o grito dos excluídos, é tão grande a massa dos deserdados, 
que só corações de pedra serão capazes de desviar o olhar e fazer de conta 
que nada ouviram. É tão escandalosa a distancia entre os ricos e os pobres 
que é impossível aceitar que seja algo natural. Não é justo que tantos sofram 
e até morram para manter em dia compromissos duvidosos do endividamento 
externo e interno do País. 

Em nome do pagamento da dívida e(x)tema, o sangue criminosamente 
tirado das veias do nosso povo, o dinheiro produzido pelo esforço dos 
brasileiros, sobretudo dos trabalhadores, está saindo da Nação e deixa de 
ser aplicado em obras e programas sociais que são direito do povo e 
obrigação dos Governos. É hora de dizer um basta a essa injustiça que 
clama aos céus. Com o sucesso do plebiscito, vencemos a primeira batalha. 
Vamos continuar esta luta sublime. 

Nossa mobilização continua, agora por uma auditoria cidadã da dívida, pela 
realização de uma auditoria oficial, por um plebiscito oficial, na formulação de 
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um modelo alternativo de desenvolvimento econom1co e social, na 
participação do Brasil na campanha internacional Jubileu Sul 

Devemos realizar um Encontro Continental das Campanhas da Divida dois 
dias antes do próximo Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Já está 
agendada também a realização de um Tribunal Mundial da Dívida durante o 
próximo Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. É hora de continuar 
gritando: "Já pagamos demais, queremos dignidade e paz! Queremos a vida 
acima da divida!". Muito obrigado. 

Palavras do Sr. José Maria de Almeida 
Assim como o Frei, vou falar de pé, mas deste lado eu fico à esquerda do 

Plenário. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite moçada. 
Vamos fazer um acordo: dormir só do meio da minha fala para a frente. 
Gostaria de colocar aqui algumas opiniões que refletem a posição da nossa 
Central, e provavelmente muitas coisas que vou dizer são minha opinião 
pessoal Este fórum tem uma importância muita grande não só para os 
movimentos sociais, para as lutas da juventude e dos trabalhadores do Brasil, 
como também para todos aqueles que estão preocupados com a construção 
do futuro do nosso Pais. 

O Frei acabou de colocar alguns dados muito importantes sobre a divida 
externa. Para dar outra referência de data, em 1985, a dívida externa do 
Brasil era de US$105.000.000.000,00. De 1985 a 1998, pagamos 
US$335.000.000.000,00, mais de três vezes o valor de 1985. No entanto, em 
1998, a nossa divida estava na casa dos US$243.000.000.000,00. Essa 
divida é impagável, é um instrumento de repasse das riquezas produzidas 
pelo trabalho dos povos dos países do Terceiro Mundo para a sede das 
grandes multinacionais, dos grandes Bancos, que estão nos países que 
compõem o G-7. Neste ano, nosso País, imerso nesta imensa crise social- a 
Fundação Getúlio Vargas nos informou dias atrás que temos 52 milhões de 
indigentes - vai pagar, entre juros e encargos das dividas externa e interna, 
US$83.400.000.000,00, 3 vezes mais do que aquilo que o Governo vai 
investir nas chamadas áreas sociais. Essa é a razão por que não há dinheiro 
para educação, saúde, reforma agrária, moradia popular, para as obras de 
infra-estrutura que impedissem que chegássemos a essa crise energética. Na 
verdade, esse mecanismo da dívida não é novo. 

Vivemos, na América Latina, na década de 80, um segundo momento da 
chamada crise da dívida. Isso se manifestou com grande magnitude, 
deixando conseqüências trágicas para essas populações. No Brasil, não 
preciso descrever a situação em que vivem os trabalhadores e a juventude 
brasileira. Estamos assistindo à destruição da Argentina, à sua degradação 
sem precedentes, em função da insistência de um Governo submisso, 
subserviente, ao implantar, á risca, sem mudar uma vírgula, todo o receituário 



424 
ditado pelo FMI, para que possa continuar pagando a bendita ou maldita 
divida externa. A Argentina chegou ao absurdo de votar uma lei que obriga o 
Estado a colocar, como prioridade absoluta, o pagamento da divida externa, 
antes mesmo do pagamento dos servidores, antes do investimento em 
saúde. Isso é lei na Argentina. É uma expressão extremada da subserviência 
que caracteriza os Governos desses países. Na verdade, esse processo de 
endividamento, de transferência de riquezas para a sede das multinacionais é 
a ponta de lança de um processo muito mais amplo que leva a uma 
verdadeira recolonização dos países do Terceiro Mundo. Não é mais a 
colonização que sofremos por parte de Portugal. Agora, é a colonização dos 
Estados Unidos, que subordina completamente as definições de política 
econômica, os interesses em termos de economia, de desenvolvimento social 
de cada Pais às determinações do capital financeiro internacional. 
Praticamente, toda a política econômica implementada pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso, desde sua posse, está voltada para assegurar a 
satisfação das exigências das grandes multinacionais. A divida externa é 
uma expressão dela. E, para assegurar o pagamento da dívida, sofremos a 
implementação de políticas, comr: o processo de privatização das empresas 
estatais, a destruição, o enxugamento ou a construção do chamado Estado 
mínimo, que significou um corte dramático dos investimentos públicos nas 
chamadas políticas sociais, que se expressa no arrocho do salário dos 
funcionários federais, que se encontram em greve depois de sete anos de 
luta, na destruição dos serviços públicos de saúde e educação, no avanço da 
privatização de serviços essenciais à população brasileira. 

A crise energéticà é conseqüência dramática da falta de investimentos 
nessa área, porque os investimentos nas empresas estatais são rotulados 
pelo capital financeiro internacional como aumento de déficit público do 
Governo e, portanto, estão proibidos por acordos com o FMI, como esse que 
o Governo assinou há cerca de 15 dias. O Governo tem construido 
mecanismos - da mesma maneira que ocorreu na Argentina - para assegurar 
o cumprimento dessa meta, ou seja, a satisfação das exigências do capital 
financeiro internacional, custe o que custar ao povo brasileiro. Um desses 
instrumentos é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que normaliza não só os 
gastos da União, mas também dos Estados e dos municípios. Essa lei tem 
uma importãncia muito grande neste momento, porque o seu objetivo é 
regular os gastos das estatais da União, dos Estados e dos municípios, 
enxugando-as a ponto de permitir que o Governo arrecade recursos que lhe 
deêm condições de arcar com o pagamento dos tais 83 bilhões que temos de 
pagar aos banqueiros em 2001. 

Isso traz conseqüências concretas para a vida das pessoas. Há pouco, 
vimos lá fora uma manifestação dos professores e dos médicos- funcionários 
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da Prefeitura de Belo Horizonte -, que estão reivindicando aumento de 
salários. Um dos argumentos da Prefeitura é o de que não pode conceder 
esse aumento porque a Lei de Responsabilidade Fiscal a impede. É preciso 
dizer que, infelizmente, esse Governo, que se autodenomina democrático-
popular, prefere respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, prefere atender 
às exigências do FMI, e não às necessidades da população e de seus 
servidores. Eu, enquanto dirigente, e a nossa Central, enquanto instituição, 
estamos completamente solidários com a luta dos servidores municipais de 
Belo Horizonte e nos somamos àqueles que exigem de Célio de Castro o 
cumprimento do seu mandato e o atendimento à reivindicação dos 
servidores. Desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma obrigação 
daqueles que se colocam como defensores da democracia e dos interesses 
da classe trabalhadora brasileira. É obrigação desrespeitar essa lei, da 
mesma maneira que o povo brasileiro deve lutar para construir as condições 
necessárias, a fim de que o Brasil rompa com todos os acordos feitos com o 
FMI e pare imediatamente com o pagamento dessa divida, porque não há 
como construir um futuro para o Pais, atender às necessidades básicas da 
população, se não estancarmos essa sangria. 

Seria importante se os pré-candidatos à Presidência da República 
estivessem aqui, porque o debate sobre esse tema é muito importante. Aliás, 
uma exigência mínima, básica, que temos de fazer a todos aqueles que se 
dizem oposição ao neoliberalismo é que assumam de público o compromisso 
de que, ganhando as eleições para a Presidência da República, tomarão 
como primeiras medidas o rompimento dos acordos com o FMI, assinados 
pelo atual Governo, e a suspensão imediata do pagamento da divida externa. 

Há um pré-candidato que compareceu, apesar de seu nome não constar na 
programação original deste encontro. O PSTU lançou um pré-candidato à 
Presidência da República, cuja missao é defender uma frente classista, uma 
frente de trabalhadores que possa construir uma unidade de esquerda, 
apresentando uma candidatura única, com um programa anticapitalista para 
as eleições de 2002. Seria importante que participássemos do debate que 
estava programado inicialmente. Amanhã, estaremos fazendo um pré-
lançamento no Sindicato dos Metalúrgicos, em Contagem. Estão convidados 
todos os que desejarem discutir com o PSTU as suas opiniões sobre as 
eleições do próximo ano. 

Para encerrar, gostaria de dar-lhes conhecimento de uma discussão que 
fizemos na última reunião da direção de nossa central. É muito importante 
constatar o grau de subordinação em que se encontra a economia de nosso 
País aos interesses do capital financeiro internacional. É muito importante 
constatar que, para eles, não basta a situação em que já nos encontramos. A 
Area de Livre Comércio das Américas - ALCA -, que vem sendo proposta 
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pelo Governo norte-americano, pretende levar esse grau de subordinação 
a um patamar superior. Além de manter-se essa sangria, pelos mecanismos 
das dívidas externa e interna, pretende-se que o controle da regulação 
econômica dos diversos países e de seus mercados seja completamente 
assumido pela ação das empresas com sede nos Estados Unidos da 
América, o que significaria elevar o grau de colonização e de exploração 
sobre a classe trabalhadora dos países do Terceiro Mundo a um patamar 
muito superior ao de hoje. 

Mas não basta constatar tudo isso. É preciso que, com essa constatação, 
consigamos levar para as ruas do País o povo e a juventude que votou no 
plebiscito da dívida externa no ano passado- mais de 6 milhões de pessoas-
, para que possamos produzir um amplo movimento político que não apenas 
impeça a implantação da ALGA, mas também que obrigue os Governos dos 
nossos países, sejam quais forem, a suspender imediatamente o pagamento 
dessa dívida, a parar imediatamente com essa sangria e a canalizar esses 
recursos para o atendimento das necessidades dos trabalhadores dos 
nossos países. Nesse sentido, é muito importante que as nossas 
organizações - a CUT, a UNE, os diversos movimentos sociais, os partidos 
políticos de esquerda - retomem, a partir do plebiscito do ano passado e da 
proposta aprovada em Quebec da realização de um plebiscito continental 
contra a ALGA, um processo de debate e de mobilização do nosso povo, 
para que possamos retornar àquelas jornadas memoráveis de luta, que nos 
levaram a construir aquela Marcha dos Cem Mil a Brasília, colocando 
novamente o povo nas ruas. E, com o povo nas ruas e mobilizado, da 
constatação desse crime que está sendo cometido contra ele, vamos passar 
à derrota do projeto sustentado pelo Governo Fernando Henrique, pelas 
multinacionais e pelos banqueiros internacionais e vamos poder abrir as 
condições para construir, em nosso País e em nossa América Latina, um 
projeto político, econômico e social que possa resgatar a dignidade de nosso 
povo, um projeto socialista da sociedade. 

Palavras do Sr. Paulo Gillntroini 
Cumprimento os integrantes da Mesa, as entidades que organizam esse 

evento, os presentes e os representantes de cerca de 150 entidades. De 
nossa parte, estamos aqui representando um segmento dos servidores 
federais, o Fisco Federal; representamos os trabalhadores do órgão que 
busca recursos para financiar as políticas públicas. 

Começaria contando a história de uma campanha que lançamos em abril 
de 2000, chamada "Chega de Confisco", visando, em última instãncia, a 
diminuir a cobrança de imposto de renda daqueles que não deveriam pagar 
tanto e impedir a cobrança dos que nada deveriam pagar. Também lançamos 
a campanha "Chega de Contrabando", cujo objetivo principal é o de alertar a 
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sociedade brasileira para os perigos das fronteiras sem proteção, dos 
portos e aeroportos. Uma campanha que mostra, por exemplo, que essa 
fragilidade pode ocasionar a perda de pelo menos 1.500.000 empregos a 
cada ano. 

Quando lançamos essas campanhas, com o apoio de peso de muitas 
entidades, as pessoas nos perguntavam: Não são vocês mesmos que 
fiscalizam o Imposto de Renda, fazem a cobrança e a fiscalização das 
fronteiras? Como podem, então, estar em campanha contra o confisco e o 
contrabando? 

Respondemos: Somos servidores públicos, e não de governo. 
Os sindicatos de servidores públicos têm pela frente o desafio de 

compatibilizar a defesa de suas questões específicas com os interesses 
gerais da sociedade. Trabalhamos num órgão que tem como tarefa 
arrecadar, para financiar as políticas públicas e o Estado brasileiro. 

Trazemos duas questões para reflexão: A quem são destinados os 
recursos públicos que arrecadamos? Quem financia o Estado brasileiro e 
suas políticas públicas? De quem são extraídos os recursos para o 
financiamento do Estado brasileiro? 

Os que me antecederam falaram bem sobre os gastos. O serviço da dívida 
para 2001 pode chegar a R$140.000.000,00; os impostos da União, a 
R$88.000.000.000,00. Sem considerar os outros gastos, só para pagar a 
dívida, já faltam R$52.000.000.000,00. O que vai acontecer? O Governo vai 
ter de destinar ao pagamento do serviço da dívida os recursos das 
contribuições sociais, que deveriam ir para saúde, educação, habitação e 
gastos sociais. A amortização e o refinanciamento da dívida representam 
64% do orçamento federal. Esses dados mostram tudo sobre o caráter do 
gasto público. 

Mesmo os gastos que não são destinados ao serviço da dívida são 
regressivos. A parcela da população que mais precisa recebe recursos em 
proporção menor do que a que menos precisa. 

Quem financia as políticas públicas? A resposta a essa pergunta pode ser 
dada com uma rápida avaliação da mudança de perfil da arrecadação da 
União nos últimos cinco anos. No mesmo período em que a tabela do 
Imposto de Renda ficou congelada, o Governo assumiu uma inflação de 35%. 
Nesse período, a cobrança de renda na fonte sobre os assalariados cresceu 
o dobro da inflação: 68%. A COFINS, contribuição que incide sobre a receita 
das empresas repassada ao preço das mercadorias - e quem paga somos 
nós, consumidores -, cresceu 23%. Enquanto isso, o Imposto Territorial 
Rural, que deveria desestimular o latifúndio improdutivo e gravar de forma 
pesada os latifúndios, num país campeão da concentração de terra, cresceu 
apenas 2%. 

~------------------------------_J 
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Estão às claras as prioridades políticas do Governo. Nosso sistema 

tributário é um Robin Hood às avessas. Tributamos os que não têm 
capacidade econômica, para distribuir entre os que têm. Tudo isso, sem falar 
dos privilégios, dos benefícios fiscais, do esvaziamento do fisco, da falta de 
combate à sonegação. 

A conclusão é óbvia: os gastos são regressivos, e a tributação é regressiva. 
Qual é a tônica disso? A geração de superávits primários, para reservar um 
montante que será o pagamento da dívida, o montante dos credores. 

A dívida é um instrumento de dominação - isso é muito claro para nós. Os 
credores impõem suas condições e suas regras, que informam o objetivo 
estratégico do capital transacional financeiro. Que condições são essas? Que 
os países reestruturem sua economia nacional e seu Estado; que se 
consolide uma economia de exportação com mão-de-obra barata; que haja 
privatizações em massa - no Brasil, houve privatizações selvagens, que 
corresponderam a 20% do PIB - e que se privatizem os filões lucrativos do 
Estado, para o pagamento da divida. 

Algumas vezes, esses recursos não chegam nem para o pagamento das 
dividas, como foi o caso do Brasil, em que aconteceram as "privatarias", as 
quase doações. 

Reforma nos aparelhos do Estado, de forma a fiexibilizar o serviço público. 
Na ótica de cortar gastos, não priorizar os serviços públicos e politizar a 
administração pública, para que seja menos Estado e mais Governo, flexível 
aos interesses do Governo de plantão. Os servidores públicos têm que dar 
esse testemunho. 

Precarização das relações trabalhistas e Lei de Responsabilidade Fiscal, 
como lembrou o companheiro. Resultado: aumento do desemprego, das 
desigualdades e da pobreza. E a pobreza, cabe chamar a atenção, é 
elemento funcional desse modelo, é condição implícita dos acordos com o 
FMI. Por quê? Qual é essa lógica? De onde vem isso? Vem de uma diretriz: a 
administração da pobreza deve ser feita a um custo mínimo para os credores. 
Então, há uma ligação efetiva entre os remédios econômicos indicados pelo 
FMI e o crescimento da pobreza, da fome e da miséria. Não é à toa que os 
estudantes, na década de 60, deram ao FMI o apelido de Fundo da Miséria 
Internacional. Apenas para citar um exemplo curioso em relação a essa 
questão, em 1987, na época da moratória decretada pelo Governo Sarney, 
uma comissão especial foi formada no Senado Federal para examinar a 
questão da dívida externa brasileira. Relator: Fernando Henrique Cardoso. 
Amanhã, receberão esse belo panfleto do Comitê. Lembram a declaração de 
FHC naquele relatório: "A situação que ora vivemos, arrocho salarial direto 
dos trabalhadores no setor público e indireto de toda a força de trabalho, 
submissão da política econômica às regras e monitoramento do FMI, 

. 
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acomodação aos interesses dos grandes Bancos internacionais, etc., não 
passa de encenação da inequívoca demonstração da falta de governo no 
Pais". Palavras do atual Presidente. Hoje, não há falta de governo, há um 
Governo muito forte, com orientação clara, com diretriz, mas um Governo 
apátrida, que está vendendo o Pais e massacrando o povo brasileiro. 
Precisamos inverter esse quadro e vamos fazê-lo. É uma luta do nosso povo 
e dos outros povos oprimidos. Como trabalhadores do Fisco, temos que 
dizer: "Não haverá justiça social sem justiça fiscal. Não haverá justiça fiscal 
sem justiça tributária. Não haverá justiça tributária sem o fortalecimento do 
Fisco, com transparência e democracia". Como servidores públicos, temos 
que lutar por nossos direitos, resistir à sua perda, entendendo que se 
justificam em nome do interesse público, e, fazendo isso, estaremos também 
resistindo à lógica desse projeto. Como militantes do movimento social, 
temos que travar a luta especifica, compatível com a luta geral. A resistência 
que fazemos aqui, neste espaço tão importante que é o Fórum Social 
Mundial, que temos que cultivar, já é o inicio de nossa construção. Para nós, 
a aurora de que falou o Frei. E, lembrando Chico, para terminar: "Amanhã vai 
ser outro dia, apesar de você". 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase dos debates. Os 

participantes poderão formular perguntas aos convidados. Hoje, 
excepcionalmente, serão aceitas apenas cinco inscrições. As questões 
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante prévia 
inscrição. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes 
que fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e 
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada um dos 
cinco primeiros inscritos disporá de até três minutos para fazer sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Frederico Pecorelii - Boa noite. Sou representante do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Direito Educacional e tenho o apoio da PUC-MG e 
da UEMG. No dia 30 de maio, fomos ao Senado Federal, à Comissão de 
Educação, para lutar pela garantia dos direitos educacionais, pressionando a 
Secretária do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro. 

Dirlene, este seria o momento oportuno para você ter uma fala mais 
contundente sobre os direitos educacionais. Trata-se de um movimento que 
está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acabei de chegar de 
Ribeirão Preto, do 1 o• Seminário Nacional de Direito Educacional, que é uma 
garantia do povo mineiro, do povo brasileiro e é hoje um discurso da ONU e 
da UNESCO. 

Por que esse discurso? Com a globalização, houve a retirada de todo o 
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apoio à área social. Isto está transformando todas as garantias ao direito 
à educação, deixando-a como uma benesse, como um "parabéns" e um 
presente. E não é bem isso. Gostaria que falasse um pouco sobre direito 
educacional. Muito obrigado. 

O Sr. Wanderson Paiva Rocha - Sou Diretor da UEE e Presidente do 
Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação da UEMG. Encaminho a 
minha pergunta ao Fernando Máximo. Hoje, vivemos um dilema nas 
universidades. A universidade tem uma razão social. Gostaria que 
explanasse sobre essas dificuldades. Em Minas Gerais, vivemos uma batalha 
nas duas estaduais. Hoje lutamos por recursos e contra o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que quer fechar as estaduais. Então, é um 
projeto do movimento estudantil frente à razão social das universidades 
públicas federais e estaduais de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Júlio Jader Costa - Sou pesquisador do Núcleo de Estudos sobre 
Trabalho Humano - UNITRABALHO -, do Grupo de Socioeconomia Solidária 
da FAFICH. Amanhã, vamos desenvolver essa temática com o Ricardo na 
Escola do Legislativo. Mas quero colocar um certo paradoxo em relação à 
questão do fórum, lembrando a convocatória para o Fórum Social Mundial de 
Porto Alegre, onde há o registro de políticas construídas em torno desse 
Fórum e de que os Governos locais deveriam estar atentos para essa política 
alternativa desse Fórum, a fim de evitar a repetição das políticas a que esse 
fórum se contrapõe. 

Faço esse registro porque recentemente Belo Horizonte presenciou o 
evento da desocupação dos perueiros que estavam na Praça Sete 
organizados em torno de uma demanda social como sujeito político 
colocando uma demanda como movimento social para negociação. Da 
mesma forma para os professores e os servidores da Prefeitura de Belo 
Horizonte tem sido repetido pela Prefeitura o discurso da determinação do 
econômico sobre a política. 

Registro esse paradoxo do fórum, que já encontra em sua sede, no 
Sindicato dos Economistas, ao ponto que vamos chegar. Quem foi discutir e 
propôs licitação, com critério social, foram os perueiros. E, quando um 
funcionário público vai discutir a sua reivindicação legitima e o seu reajuste 
legítimo, vem a discussão do constrangimento do econômico sobre a política. 
Então, no sentido da construção de outro mundo possível, isso passa pelo 
fónum social. Registro que temos de discutir essa autonomia da política e do 
social em relação ao econômico. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Sou professor, militante dos Movimentos 
Sociais de Direitos Humanos e dos Negros. Quero, primeiramente, 
parabenizar pela beleza e pela organização do fórum. Estamos no Ano 
Internacional de Combate ao Racismo. No dia 28, na África do Sul, haverá 
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uma conferência mundial sobre o assunto. Em Belo Horizonte, no entanto, 
o "Governo Popular" acabou com a Secretaria Municipal de Ação da 
Comunidade Negra, que trabalhava justamente com o negro pobre e 
favelado. 

Por todos os discursos feitos e para todas as pessoas capacitadas e que 
trabalham realmente por um mundo melhor, gostaria de dizer que 80%, 90% 
dos excluídos são negros; que, dos sem educação, sem médicos e sem 
dinheiro, 80% também são negros. Mesmo assim, notei que não tivemos, não 
por falta de competência, mas por esquecimento, representante de 
movimento negro na Mesa. Tenho a certeza de que, posteriormente, nas 
outras discussões, isso será corrigido, e haverá um representante desse 
movimento, porque estamos todos unidos. Além de discriminados, muitas 
vezes somos excluídos. 

Por outro lado, quero dizer que estou lutando para que possamos fazer um 
bom fórum, para que possamos mostrar que um outro mundo é possível, que 
nós, mineiros, somos competentes e que sempre puxamos todo e qualquer 
movimento social pelo Brasil e também pelo mundo. 

A Sra. Jesiane Aguilar Barbosa Bueno- Sou universitária, curso História na 
UNI-BH. Quanto ao endividamento brasileiro, já se falou que é em virtude de 
interesses internacionais que estamos arrochados, mas também por causa 
do Governo Federal, que é uma ditadura branca e que tem imposto a nós que 
somos os detentores dessa dívida. 

Gostaria de ressaltar que a pergunta que vou fazer pode ser respondida 
por qualquer membro da Mesa que se sentir tocado para falar. 

O endividamento também vem para garantir os privilégios da elite agrária, 
do empresariado, como já foi dito, e do industrial. Por isso, não tenho visto 
com bons olhos o PT querendo se unir ao empresariado, mais 
especificamente a José Alencar, que é o maior representante do 
empresariado no Senado. Tenho visto que isso, de repente, vai virar uma 
"jornada dos logrados", como já dizia Teófilo Otôni: vai usar os trabalhadores 
para votar - eu, por exemplo, sou eleitora do Lula -, mas só se vai atender 
aos interesses do empresariado. 

O Sr. Josias Aguiar Ribeiro - Sou Presidente da Cãmara Municipal de 
Machado e, para mim, é uma honra estar aqui discutindo essa questão 
social. É claro que a dívida externa e a divida pública estão nos levando para 
a miserabilidade. Então, como discutimos a questão social e a pobreza, que 
vivemos nas bases? Diria a V. Exa., Sr. Presidente, que estamos nas bases, 
que estamos junto com o povo que está passando fome. 

Sabemos hoje o que ocorreu no Estado, uma vergonha o salário de 
R$60.000,00 de um Deputado Estadual. Não podemos ficar calados diante 
dessa falta de respeito com o povo, sobretudo, com o povo que ganha 
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R$180,00 por mês, um salário de fome, um salário com o qual não se 
cerne. Os parlamentares desta Casa desacataram, desrespeitaram o povo de 
Minas Gerais. Vamos discutir, sim. Vamos discutir questão social com 
seriedade e com ética, não vamos fazer o que estavam fazendo com o nosso 
povo. Essa é a maior falta de respeito cem o nosso povo. Agradeço a 
liberdade de expressão. 

A maior falta de respeito também é fazer uma Carta Magna obrigando o 
Chefe do Executivo a investir 25% em educação. Na minha cidade, 
investimos 40%. Com 25% não se faz educação, não se trata de criança. 
Deixo o meu protesto, e muito obrigado. 

A Sra. Dirlene Marques - Quanto à questão do direito constitucional, acho 
ótimo a pergunta ter sido dirigida a mim, porque, além de tudo, sou 
professora e militante dos movimentos sociais. É claro que todos nós, como 
professores, temos lutado intensamente para que a educação neste País 
possa encontrar um espaço adequado para poder criar cidadãos capazes de, 
efetivamente, transformar a nossa realidade. A educação é muito mais uma 
fonma de manutenção de um certo sistema, na medida em que o como se faz 
isso inviabiliza que as pessoas tenham senso crítico. Falo isso muito pelas 
mudanças que estão ocorrendo hoje, em especial no ensino superior, que 
tem levado àquela visão de um pensamento único. 

Então, é uma grande satisfação ver toda a universidade em greve e ver, em 
especial, a reação dos estudantes. Pela primeira vez, depois de ser 
professora na universidade há 25 anos, em uma greve de professores e de 
funcionários, vemos que os estudantes não se organizam em solidariedade 
aos professores. Acho isso absolutamente correto. Não têm que solidarizar a 
uma reivindicação especial, no caso a salarial, mas sim lutar pelo direito de 
ter aula, de ter um ensino de qualidade, o que está acabando na universidade 
pública. Por isso, os estudante hoje se mobilizam e fazem a sua crítica e a 
sua greve. Há, portanto, uma greve dos três setores das universidades 
públicas buscando um ensino de qualidade. 

Queria fazer um pequeno comentário sobre a questão do endividamento 
levantada pela Jesiane. 

Enquanto estivenmos pagando todo o serviço da dívida, é inviável fazer 
qualquer proposta de mudança social. Exatamente por isso, estamos 
organizando este fórum, cem esse tema. Exatamente por isso, as mesas 
estão se concentrando nisso, temos de tomar uma posição. Se continuamos 
pagando a divida, não há como reivindicar, lutar por reajustes salariais, 
melhores condições de trabalho, reforma agrária, etc., é inviável. Temos de 
optar: vamos pagar ou não. Se não pagarmos, teremos como investir no 
social. Essa é uma questão importante que os movimentos têm de decidir. 
Por isso, tínhamos chamado, na primeira mesa de discussão do 
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endividamento, os presidenciáveis que se colocam enquanto oposição 
neoliberalista. Se são oposição, têm de assumir uma posição diante do 
endividamento, que é o que não tem acontecido com os presidenciáveis. 

O Sr. Fernando Máximo - Acho muito oportuna a pergunta, pois a 
construção para um outro mundo passa também pela construção de uma 
nova educação no Brasil, em todo o mundo e aqui, em Minas Gerais, mais do 
que nunca. 

Hoje, temos evidenciado o problema da UEMG e da UNIMONTES. 
Estamos travando uma luta há 12 anos, após a Constituição mineira de 1989, 
que construiu a UEMG e a UNIMONTES, mas de fato nunca foi consolidada 
uma universidade pública, que seria para interiorizar o ensino e fazer com 
que o Estado se desenvolvesse em todas as suas regiões. Infelizmente, até 
hoje não conseguimos implementar isso, por falta de iniciativa e vontade 
política de nossos governantes. 

Estamos travando várias lutas no Estado com a Secretaria da Educação. 
Como se não bastasse, na última semana recebemos mais um golpe, dessa 
vez do Fernando Henrique Cardoso, que está entrando na justiça para 
acabar com a lei que criou a UEMG e UNIMONTES. Isso é um absurdo. 
Temos de lutar com muita mobilização estudantil, temos uma pauta clara 
quanto a isso. A Dirlene disse que, para as universidades federais, estamos 
constituindo, em conjunto com o DCE e os DAs da UEMG, uma pauta de 
reivindicação para a UEMG e para a UNIMONTES que passa pelo 
pressuposto básico que é o financiamento. Por isso, acho mais do que nunca 
oportuno debatermos neste fórum o porquê. Não dá para aceitar o argumento 
de que não há dinheiro para investir na educação. O que se investe hoje em 
nosso Estado e no Brasil em educação é uma vergonha, pois a questão não 
é tratada como prioridade. Acho que devemos colocar o bloco na rua. 

Amanhã, paralelo ao fórum, os estudantes da UEMG, a partir de 8h30min, 
estarão na porta do Palácio da Liberdade até o final da noite, reivindicando 
mais verbas para educação e consolidação de fato da universidade estadual 
em Minas. Convido a todos a comparecerem. Obrigado. 

O Sr. José Maria de Almeida - Em relação à primeira parte da pergunta da 
companheira - para onde vai o dinheiro que supostamente entra no Pais e 
que gera divida externa? - temos de separar de maneira esquemática em 
duas fases: no período da ditadura militar e depois. No primeiro momento, 
esse dinheiro serviu para financiar o chamado milagre econômico, na época 
da ditadura. Não que isso tenha significado que o povo se beneficiou, mas, 
fundamentalmente, grandes empresas instaladas no País, particularmente as 
multinacionais do setor automotivo usaram esse dinheiro para expandir seu 
parque industrial no País. Foi nesse período que as empreiteiras como 
Camargo Correia e Andrade Gutierrez transformaram-se em grandes 
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empresas do mundo, porque foram responsáveis pela construção das 
grandes obras de infra-estrutura naquele período. 

Na fase posterior, nem essa utilização o dinheiro tem. Na verdade, hoje o 
dinheiro entra para pagar dívida. É só refinanciamento. Quem tem ganho 
muito dinheiro com isso são os banqueiros. 

Dias atrás, vimos a publicação do lucro do Banco ltaú. Em seis meses, o 
Banco lucrou R$1.400.000.000,00; o Bradesco, em seis meses, 
R$1.060.000.000,00. Essa é uma lucratividade que não vem com empréstimo 
para a população, vem com compra de titules da dívida pública, que pagam 
juros absurdos, e, por isso, a dívida cresce dessa forma. 

Então, se fizermos as contas, veremos que botamos para fora, todo ano, 
três ou quatro vezes mais do que entra. Falam que, se pararmos de pagar a 
dívida, sofreremos uma retaliação e que o Brasil perderá com isso. Na 
verdade, o Brasil ganhará muito. A ameaça de que cortarão os 
financiamentos é absolutamente favorável, porque se trata de 1/3 do que 
mandamos para fora. 

Respondendo á segunda parte da sua pergunta, com relação á questão 
das eleições e do posicionamento do Lula, dou-lhe uma opinião pessoal. Na 
CUT, há várias opiniões sobre esse tema. Tenho a mesma preocupação que 
você. Militamos no PSTU e lançamos uma pré-candidatura á Presidência da 
República, porque não estamos de acordo com o programa que o Lula tem 
defendido. Querem manter as metas da inflação e do equilíbrio fiscal; querem 
manter os contratos e continuar pagando a divida externa. A nossa opinião 
não mudou. Pensamos que o programa deve partir do rompimento com o 
FMI, do não-pagamento da dívida e da estatização do sistema financeiro e 
das grandes empresas, a fim de que haja recursos para investir na área 
social. Não concordamos também com as alianças que envolvem a 
burguesia. Se governarmos com o José de Alencar, governaremos contra 
quem? Neste mundo, as coisas são muito concretas. A razão de ser desse 
sistema que gera acúmulo de miséria é a concentração de riquezas nas 
mãos dos proprietários dos meios de produção, ou seja, dos empresários. As 
mudanças que temos de promover são contra esses empresários. Não há 
como nos aliarmos a eles. Esse é o dilema exposto para todos nós e para a 
esquerda do mundo inteiro, frente ao desastre da globalização da economia. 
Qual será a saída? O próprio Fórum Social Mundial, que é um espaço muito 
importante de aglutinação dos militantes da esquerda, deve debruçar-se 
sobre esse tema. A nossa saída passa pela negação do capitalismo e pela 
construção de outra sociedade, ou seja, o socialismo. Esse é um debate 
muito importante. Nem todos têm essa opinião, mas esse debate é 
absolutamente presente. Obrigado pelo convite. Espero que a nossa 
conversa tenha contribuído com a luta de todos nós. 
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A Sra. Dirlene Marques - Essa globalização tem trazido grandes 

desvantagens. Como o nosso homenageado Milton Santos expôs, existem 
outras formas de globalização. Acreditamos que a revolta dos povos 
dominados contra a globalização capitalista é absolutamente necessária, mas 
não é suficiente. É preciso organizá-la sob a forma de uma força polftica 
capaz de derrotar, no espaço de uma geração, o dominador onipotente. A 
partir desse princípio, o Fórum Social Mundial pretende ir além das 
manifestações, para organizar uma proposta ccncreta, que possa 
efetivamente se contrapor a esse projeto que está aí. Como todos da 
coordenação e do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, tenho a certeza 
de que venceremos, porque temos ao nosso lado a justiça e a razão do povo. 
Obrigada. Contamos com a presença de vocês amanhã. 

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

ilustres expositores, às demais autoridades participantes, bem como ao 
público em geral, pela honrosa presença, e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 30, às 8h30min, nos 
temnos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, na mesma data, 
às 14 horas, cem a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 
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Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite)- Às 8h45min, declaro aberta 

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

Ata 
- O Deputado Hely Tarqüinio, 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 tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Cláudio Gontijo, Assessor-Chefe da Secretaria da Fazenda, 
representando o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado; Samuel Pinheiro, 
Embaixador; Dirlene Marques, representante da Coordenação do Comitê 
Mineiro do Fórum Social Mundial; João Pedro Stédile, Coordenador Nacional 
do MST; João Antônio de Paula, professor da UFMG; César Benjamim, 
escritor e autor do livro "Opção Brasileira"; e Carlos Calazans, Coordenador 
do Fórum Nacional de Lutas. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum Minas 

por Um Outro Mundo. Nesta manhã, será debatido o tema "Giobalização, 
Neoliberalismo e Financeirização do Capital". Vamos passar à fase dos que 
foram convidados para, conosco, debater esse tema. Agradecemos a 
presença dos que aqui vieram para participar deste debate. 

' Palavras do Sr. Samuel Pinheiro 
O Sr. Samuel Pinheiro - Bom dia, senhoras e senhores, quero agradecer, 

em primeiro lugar, aos que me convidaram e me dão a honra de estar aqui 
com os senhores e as senhoras, o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, 
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal. A eles 
devo o prazer e a honra de estar aqui, para participar desta Mesa, o que me 
deixa muito satisfeito pela presença de meus queridos amigos César 
Benjamim, João Pedro Stédile, a Coordenadora do Fórum e demais 
participantes, com quem tenho o prazer de compartilhar este momento. 

Com o "longo" tempo de 20 minutos para falar de 3 temas que abordam 
praticamente todas as questões econômicas e políticas - globalização, 
neoliberalismo e financialização do capital -, começaria tentando dar-lhes 
uma idéia do que penso ser globalização. Todos falam em globalização, mas 
isso é entendido de forma vaga, e acho muito importante entender o que se 
quer dizer com esse conceito. Em minha opinião, o processo de globalização 
começou recentemente, há 500 anos, com a descoberta das Américas. Antes 
disso, não havia um mundo global, e, portanto, não poderia haver uma 
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economia global. 

A partir de então, o capitalismo mercantil e, mais tarde, o capitalismo 
industrial vão destruindo os remanescentes do feudalismo e incorporando 
territórios e populações ao sistema econõmico capitalista. É isso o que 
significa a tentativa de incorporação dos indígenas à economia colonial 
brasileira; é isso o que significa a transferência de cerca de 9 milhões de 
africanos para as Américas - colocà-los em um processo de produção para o 
centro do sistema, formado pelas metrópoles coloniais. Esse sistema vai 
incorporando territórios e matando alguns milhões de pessoas, das raças que 
os habitavam. Nos Estados Unidos, com o processo de incorporação do 
Oeste do pais, que vemos em filmes tão interessantes, estavam 
simplesmente incorporando as terras que pertenciam aos índios americanos; 
no caso do Brasil, pertenciam aos indígenas. E essas terras passam a ser 
organizadas para a produção voltada para o mercado europeu, pelo menos, 
já que não havia propriamente um mercado mundial - mas já havia todo um 
processo de comércio entre o Brasil, a Europa e a África, em um sistema de 
triangulação. Esse é que foi o processo de globalização da economia, em 
que mais tarde - aliás, com uma rapidez enorme - foi incorporada, de forma 
direta ou indireta, a Ásia, por meio da colonização direta, do sistema de 
proprietariado ou dos portos livres - na China, por exemplo, onde não houve 
uma dominação direta, como na lndia. 

Mas o capitalismo que incorpora essas áreas a seu sistema global é uma 
figura de ficção. Quer dizer, o que existe são empresas; o capitalismo é um 
modo de produção. Na verdade, o que existe são empresas organizadas, 
indivíduos que se organizam para a exploração econõmica. E essas 
empresas que participavam diretamente do mercado global, do processo de 
globalização, não eram nem poderiam ser pequeninas, como acontece 
atualmente: hoje quem participa diretamente do processo da economia global 
são, em geral, megaempresas. 

O que ocorre, todavia, é que esse processo adquire uma aceleração 
enorme, por meio de revoluções tecnológicas - tivemos a revolução da 
máquina a vapor; depois, da eletricidade; hoje, a revolução da informática e 
da biotecnologia -, mas começa a sofrer reveses, a partir de 1914. 
Esquematicamente, temos, de um lado, dentro do sistema capitalista, uma 
disputa entre uma potência emergente, a Alemanha, e as potências anglo-
saxõnicas. Então, são duas guerras mundiais. Para dar uma idéia da 
gravidade desse embate, morreram, na Segunda Guerra, 50 milhões de 
pessoas, o que, para a população da época, era um percentual 
extremamente elevado. Desses 50 milhões, foram 20 milhões de russos. 
Quer dizer, foi uma quantidade enorme de pessoas, sem contar os aleijados, 
os mutilados, os deslocados e a destruição física causada. Enfim, foi um 
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embate de enorme violência, que terminou com a derrota das potências 
capitalistas nazistas. Na Alemanha e no Japão, o regime não era diferente; 
são formas do regime capitalista. 

De outro lado, houve o embate com o modelo alternativo criado com a 
Revolução de 1917, que cemeça a retirar áreas do sistema capitalista. 
Primeiro a União Soviética; mais tarde, os países do leste da Europa, após a 
Segunda Guerra Mundial; depois com a Revolução Chinesa, toda a China, 
aproximadamente 1/5 da humanidade. Esse processo se desenrola e, a partir 
de uma série de circunstãncias, também se forma na periferia do sistema, e 
em alguns países se desenvolve um capitalismo nacional - capitais nacionais 
e capitais estatais-, como ê o caso do Brasil. 

Tanto nas regiões de países socialistas como nas áreas periféricas, como é 
o caso do Brasil, do México, da fndia e da Argentina, essas áreas estavam 
fora da ação econômica das megaempresas multinacionais. Até hoje, cem 
certas limitações, menos do que no passado recente, as empresas 
multinacionais do petróleo não podiam atuar no Brasil por causa do 
monopólio estatal do petróleo. Até recentemente essas megaempresas não 
podiam atuar no setor de telecomunicações, nem no setor de minerações. 
Havia uma série de restrições. Até hoje há restrições, nas áreas de 
comunicação e educação, para a atuação dessas empresas. 

A partir de várias razões, que começam cem as crises do petróleo em 1973 
e 1979, em que o peso do petróleo se multiplica e passa de US$3,00 para 
US$12,00 e depois para US$30,00, houve o fenômeno do endividamento na 
periferia, a reciclagem dos petrodólares. A revolução tecnológica e o 
sentimento soviético de perda de cempetitividade com os Estados Unidos 
levam ao surgimento de Gorbachev, á tentativa de reforma do sistema 
soviético, que leva, por meio de um processo político que não vale a pena 
detalhar, á queda do muro de Berlim, á retirada das tropas soviéticas da 
Europa Oriental, à dissolução da União Soviética em cerca de 15 ou 16 
países, sendo o principal deles a Rússia, à adesão da União Soviética ao 
capitalismo e á política exterior americana e a uma espécie de apogeu da 
hegemonia americana. Determina o cenflito bipolar, e naquele momento há, 
nos Estados Unidos, a enorme hegemonia do mundo uni polar. 

Surge uma oportunidade para reincorporar essas áreas do sistema 
capitalista global. Essas áreas vão sendo reincorporadas através de políticas 
de abertura, desregulamentação, atração do capital estrangeiro, cemo é o 
caso da União Soviética, dos países da Europa Oriental e dos países da 
periferia, cemo o Brasil, que tinham um certo desenvolvimento capitalista 
próprio e que também sofrem esse processo, comandados por uma ideologia 
que é o neoliberalismo. Essa é uma idéia tradicional que vem do liberalismo 
clássico, da teoria ecenômica clássica, que diz que é preciso deixar livres as 
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forças do mercado. Elas resolverão todos os problemas econômicos da 
produção, da distribuição de riquezas, resolverão todos os problemas sociais. 
Para isso é preciso regulamentar todos os mercados, inclusive o mercado do 
trabalho. Nesse processo de conflito entre o capital e o trabalho, tanto nos 
países desenvolvidos e quanto nos países da periferia, nesse processo de 
luta entre as organizações do capital e as do trabalho, surge uma legislação 
de proteção ao trabalho. A legislação trabalhista que começou a impedir que 
as crianças trabalhassem nas minas de carvão, que as mulheres grávidas 
trabalhassem nas minas de carvão da Inglaterra, que cria o descanso 
semanal remunerado, que cria as férias. Enfim, toda a legislação do trabalho 
é fruto de um embate dentro do próprio sistema capitalista. Há um embate 
entre aquelas metrópoles coloniais, entre os países que eram colônias. Isso 
tudo faz parte desse processo. O neoliberalismo diz que toda essa 
regulamentação social de proteção ao trabalho prejudica o trabalho, 
curiosamente, porque é necessário deixar livre as forças de mercado, que 
deverão organizar a sociedade. Segundo essa teoria, organizarão a 
sociedade da melhor forma possível. Para isso, é preciso reduzir a ação do 
Estado, como empresário, portanto, é preciso privatizar, reduzir a ação do 
Estado como regulamentador das atividades econômicas, porque isso 
atrapalha o capital, a atividade empresarial, reduzir a ação do Estado como 
protetor das classes menos favorecidas, os trabalhadores, acabar com a 
legislação do trabalho, não haver legislação ambiental, porque isso atrapalha. 
Ninguém se engane, o neoliberalismo é contra a legislação do meio 
ambiente. Todo movimento ambiental bate de frente com as teorias 
neoliberais, porque estas acham que não deve haver nenhum 
constrangimento na exploração da atividade econômica. Elas mesmas 
saberão resolver os problemas ambientais. Então, na minha opinião, é 
preciso acabar com a diferença de capital estrangeiro e capital nacional, 
porque o capital estrangeiro é tão bom quanto o nacional, segundo essa 
teoria. Se as megaempresas são estrangeiras, devem ter um tratamento igual 
ao dado às empresas nacionais, devem ser capazes de atuar em qualquer 
campo, obter empréstimos dos Bancos do Estado, ter acesso à poupança 
local. A população local poupa e esses recursos são emprestados às 
empresas estrangeiras. Isso é uma ideologia extremamente forte. A palavra 
neoliberalismo é ligada à idéia de liberdade. Todos querem ser livres. A idéia 
do Estado na periferia é associada ao Estado autoritário. Há uma tendência a 
ser contra o Estado. A idéia da intervenção é extremamente antipática. O 
Estado ou qualquer pessoa interferem na liberdade de ação. O que vejo nisso 
tudo é a desigualdade que existe entre os setores da população. A não-
intervenção significa o predomínio dos mais fortes, sem entrar em maiores 
detalhes. 
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A financeirização: a globalização do capital é a reabsorção dessas 

áreas que, muitas vezes, são países inteiros, como os países socialistas, são 
os setores da periferia em que o capital internacional não podia entrar. Esse 
é o processo de globalização, a chamada formação dos mercados globais. 
Formam-se mercados globais, menos para a mão-de-obra, que fica presa 
aos seus mercados nacionais, ao território. Ela não pode sair das regiões 
mais pobres para as mais ricas, a não ser a mão-de-obra altamente 
qualificada, que interessa aos centros do sistema ter o seu concurso. Então, 
os grandes cientistas são sempre bem-vindos. Há um número grande de 
indianos que trabalham na sociedade americana, que trabalham no Vale do 
Silício. Há cientistas indianos altamente qualificados que trabalham na 
economia americana, que contribuem para sua eficiência, para gerar 
conhecimento cientifico e tecnológico, que lhe permite ser como é até hoje, 
ou seja, a sociedade mais poderosa do mundo. 

Quanto ao processo de financeirização do capital, o mercado global de 
capitais realmente se tornou muito mais global que os outros. Hoje em dia, o 
movimento de capitais é muito mais internacional e livre que o das outras 
atividades económicas, em que o grau de globalização é menor, pela própria 
característica dessa atividade. E essa globalização do mercado de capital 
verificou-se a partir da desregulamentação dos mercados financeiros 
nacionais, a começar pelos mercados financeiros dos Estados Unidos e da 
Inglaterra, que passaram, pela desregulamentação, a permitir o movimento 
livre do capital dentro dos Estados Unidos - onde ele era relativamente 
cerceado - e entre os Estados. 

A financeirização do capital também corresponde à criação de um número 
enorme de instrumentos financeiros de toda ordem, que leva à possibilidade 
de uma especulação muito grande, de tal sorte que o volume de transações 
cambiais, de transações financeiras que ocorrem a cada dia no mundo, é 
muito superior ao estoque de capital existente e aos fluxos de mercadoria, 
aos fluxos físicos de produção. Até porque as empresas emitem ações, os 
Bancos financiam sua compra, e a idéia, segundo entendo, é que há um 
descolamento entre o capital real - fábricas, instalações na área da · 
agricultura, estradas, prédios, construção - e os títulos que correspondem a 
esse capital. Somando seu valor, veremos que ele é muito maior que o valor 
do estoque real de capital. Então, ocorre uma enorme especulação financeira 
em nível mundial que tende a levar, como ocorreu no Japão, à bolha 
especulativa no mercado imobiliário e, eventualmente, à crise. Aqueles 
valores não são reais, são fruto da especulação. 

Agora, vou tentar mostrar como isso tudo nos afeta no Brasil, como pais da 
periferia do sistema, onde, até hoje, há setores industrial e agrícola bastante 
desenvolvidos, assim como o de serviços, em que as grandes empresas 
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internacionais - quando falamos em capital internacional, estamos 
tentando ocultar a realidade puderam agir. As megaempresas 
multinacionais têm uma nacionalidade, são multinacionais apenas para efeito 
ideológico. Elas são dos Estados Unidos, do Japão, da França ou da 
Alemanha, mas são conhecidas através de seus proprietários. Esse processo 
ataca fundamentalmente o sentido do coletivo, o sentido da coletividade 
organizada e de seu instrumento, que é o Estado. Um pais com as 
características básicas do Brasil que, de um lado, tem as extraordinárias 
disparidades sociais - de renda, de riqueza, de cultura e de acesso à 
tecnologia - e, de outro lado, extraordinárias vulnerabilidades externas, tanto 
em um caso como no outro, requer a atuação da comunidade, da 
coletividade, para resolver seus problemas. 

Por um lado, esses problemas se resolvem por meio da força dos 
movimentos sociais, como o MST, pela atuação de outros movimentos 
sociais na área do meio ambiente, mas requerem também a ação do Estado, 
porque só ele pode disciplinar a atuação social através da legislação e das 
suas agências de Estado. 

A redução da capacidade do Estado de ter políticas econômicas de toda 
ordem - de emprego, políticas industrial, comercial, tecnológica, que é um 
resultado do processo de globalização e da ideologia neoliberal - prejudica 
fundamentalmente a sociedade brasileira. É preciso que os movimentos 
sociais, que vão desde os partidos políticos até os organismos da sociedade 
civil, se organizem para preservar a capacidade de ação do Estado. E aqui 
não estou falando de Governo, mas de Estado. São as atribuições da 
sociedade organizada na forma de Estado, a sua capacidade de ter políticas 
para enfrentar as disparidades sociais e a vulnerabilidade externa. 

Queria agradecer a atenção de todos e, se houver oportunidade, poderei 
responder a qualquer pergunta. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. João Pedro Stédile 
Bom-dia, companheiros e companheiras! Agradeço enormemente o convite 

para o fórum mineiro e cumprimento a Assembléia, na pessoa do Deputado 
Luiz Tadeu Leite, por este debate. Queria cumprimentar os companheiros da 
iniciativa mineira de realizar este debate nos marcos da preparação do Fórum 
Social Mundial. Mais do que um evento, o Fórum Social Mundial quer ser um 
processo de debate na sociedade, para que as pessoas tenham oportunidade 
de entender o grave momento por que a humanidade está passando na atual 
conjuntura internacional. 

Lamentavelmente, a Dirlene fez essa deferência em me convidar e me fez 
apelar para os manuais, porque a minha especialidade não é capital 
internacional. A minha especialidade é falar mal do Fernando Henrique e, 
obviamente, falar bem da reforma agrária. Vou correr o risco de ser 
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"manualesco" e pedi licença ao Antônio de Paula, grande professor de 
economia política, para ser um dos primeiros, para que a minha fala servisse 
como uma espécie de introdução, e depois o César e o professor atenderiam 
às expectativas de vocês. E espero que vocês tenham tempo suficiente para 
provocar o Embaixador Samuel Pinheiro a falar mal da ALCA. 

A título de introdução, gostaria de comentar com os companheiros que 
vivemos uma nova fase na humanidade, pela qual nunca havíamos passado 
antes, embora o processo de globalização de mercadorias e de intercâmbios 
comercial e cultural exista há centenas de anos. Mas a novidade da 
conjuntura atual é que o capital passou a dominar as nações do mundo na 
sua forma mais perversa, que é a da especulação financeira. Queria que 
fizessem comigo uma viagem histórica, para entender porque chegamos 
aqui. À medida que o capitalismo se foi implantando na humanidade, tivemos 
um primeiro período, que, grosso modo, foi de 1500 a 1900. Durante esses 
400 anos, a forma principal de o capitalismo acumular riquezas e explorar os 
trabalhadores e os pobres foi através da apropriação das matérias-primas 
existentes no Terceiro Mundo e da produção agrícola. Como a base da 
riqueza era apropriar-se da matéria-prima existente na natureza e da 
produção agrícola, evidentemente tiveram de controlar os territórios, o que 
era fundamental. Para isso, usaram, como regime político de dominação, o 
colonialismo, mantendo os povos do Sul sob o seu dominio político e militar. 
Essa forma de dominação entrou em crise, os povos rebelaram-se, e 
vivemos, no final do século XIX, a luta pela libertação nacional, sobretudo na 
América Latina e na Ásia, surgindo as nações independentes. Nesse 
processo de surgimento das nações independentes, o capital muda de forma 
de espoliação e passa a acumular riqueza, oferecendo recursos para a 
implantação da infra-estrutura básica das nações independentes. Foi assim 
que, no Primeiro Mundo, sobrava capital industrial e vieram ao Terceiro 
Mundo implantar estradas, portos, energia elétrica, enfim, a estrutura básica. 
Isso ocorreu entre o final do século XIX até 1930. A crise do capitalismo, na 
década de 30, redimensionou a forma de espoliação e, sobretudo, houve 
uma mudança drástica no Primeiro Mundo, com a ascensão da ideologia 
socialista e da capacidade de seus operários proporem um novo modo de 
produção, que representou o surgimento de muitas rebeliões populares e, 
inclusive, a primeira revolução operária e camponesa, a Revolução Russa. 
Isso alterou os mecanismos de espoliação, forçando o capital a, de novo, 
mudar sua forma de dominação porque, no Primeiro Mundo, esse movimento 
vigoroso e socialista dos operários conquistou enormes direitos sociais e 
elevou o nível de salários no Primeiro Mundo de forma a diminuir a taxa de 
lucro, o que é a contraposição lógica. A partir da década de 30, os 
capitalistas do Primeiro Mundo vieram para o Terceiro Mundo, agora em 
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busca de mão-de-obra barata para contraporem-se ao pungente 
movimento operário que, no Primeiro Mundo, havia elevado os salários. De 
1930 para cá, os capitalistas vieram nos explorar, em busca de mão-de-obra 
barata, e produziram, em nossos países, a chamada industrialização 
dependente de seu capital. Evidentemente, não tinham nenhum interesse 
idealista em nos ajudar a nos desenvolvermos. Seu único objetivo era manter 
as taxas de lucro em nível internacional sobre a base da exploração da nossa 
mão-de-obra, com salários miseráveis, como o é até hoje. O salário da 
Volkswagen, de São Bernardo, é dez vezes menor que o salário médio pago 
em Hamburgo. 

Bem, esse modo de exploração começou entrar em crise na Segunda 
Guerra Mundial, com muitas revoltas no Terceiro Mundo. E com o aceno dos 
Estados Unidos - como centro hegemõnico desse capital industrial -, esse 
pais se aproveitou da vitória militar na Segunda Guerra Mundial e, prevendo 
que não manteria esse processo da exploração da mão-de-obra por muito 
tempo, impôs às nações derrotadas o dólar como base de transação 
comercial, ao contrário da proposta de Keynes, que era Ministro das 
Finanças na Inglaterra, que propunha uma moeda internacional. Os Estados 
Unidos se anteciparam e, percebendo que a moeda poderia ser uma forma 
de explorar os países, chamaram para uma conferência em Bretton Woods e, 
antes de terminar a guerra, já impuseram as condições de que depois da 
guerra o dólar seria a moeda predominante nos intercámbios comerciais. 
Com isso, já se antecipavam para criar formas de espoliação de nossos 
países. 

Esse processo foi se avançando, e, na década de 80, tivemos uma grande 
crise do capitalismo e da industrialização. A crise veio casada, como disse o 
Prof. Samuel, com uma revolução tecnológica, que seria a terceira na era 
moderna, que foram as descobertas feitas na área da biotecnologia, de 
química fina, da microeletrõnica, que resultaram na informática. 

Esses conhecimentos científicos, essas descobertas que se transformaram 
numa verdadeira revolução tecnológica, aceleram de maneira estupenda a 
produtividade do trabalho e a possibilidade de produzir mercadorias com 
maior rapidez e menor número de trabalhadores. 

Vou dar um exemplo que está afeto a nós na agricultura. Até à década de 
80, todos os pneus eram feitos com o látex das seringueiras naturais. 
Imaginem o tempo que leva uma seringueira para começar a produzir: 15 
anosl E depois cada árvore produz uma latinha por dia. Ou seja, leva três 
anos para fornecer matéria-prima para um pneu. Esse era o processo natural 
na indústria automobilística. Agora, com a química fina, fazem pneus com 
materiais químicos e na Pirelli, em São Paulo, 2.500 pneus por dia, sem 
nenhuma gota de látex natural. Isso é uma revolução na forma de produzir 
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pneus e mercadoria em geral. Isso afetou novamente as relações com o 
Terceiro Mundo. 

Então, os grandes capitalistas e as multinacionais já não precisaram das 
fábricas do Terceiro Mundo para manterem suas taxas de lucro e passaram a 
ter uma elevada taxa de lucro nos seus países de origem, sobre a base da 
revolução tecnológica e do aumento da produtividade no trabalho. Isso 
accnteceu a ponto de lá mesmo despedirem milhares de operários sem 
diminuir a produção. Ao contrário, a produção aumenta. 

No ano passado, sobraram, no mercado internacional, 3 milhões de 
veículos, por falta de compradores. E a mão-de-obra dos operários na 
indústria automobilística vem diminuindo 30% ao ano. 

Com isso, da década 80 para cá, não interessa sequer aos capitalistas do 
Primeiro Mundo a nossa mão-de-obra. E o processo de espoliação de nosso 
pais passou a se dar pelo capital financeiro, porque essa revolução 
tecnológica e as altas taxas de lucro que eles ccmeçaram a obter, não 
puderam ser aplicadas em novas fábricas como o eram no período anterior. 
Agora, há limites de demanda no mercado. Só porque sobra dinheiro na 
Volkswagen, eles não podem fazer fábrica de veículos uma atrás da outra. É 
limitado o poder aquisitivo da população. Mas sobra o dinheiro do lucro. 
Então o que as grandes empresas fizeram cem seus lucros? Começaram a 
aplicar no mercado financeiro. E há hoje no mundo, segundo dizem, 
US$30.000.000.000.000,00 de capital circulante em forma monetária, que 
anda igual andorinha procurando lavouras, para se locupletarem. 

Então, da década de 90 para cá, mais do que políticas neoliberais, o que 
está em curso no Terceiro Mundo é um novo modelo de acumulação do 
capital, que subordinou todas as economias do Terceiro Mundo - as que 
aceitaram, evidentemente, com raras exceções, como o Irã, a lndia, a China-
ao capital financeiro. 

A forma principal desse capital financeiro se realiza já não é na produção. 
Realiza-se basicamente de três formas. Primeiro, emprestando dinheiro aos 
Governos, às empresas e aos Banccs, sem se interessar se é para 
investimento produtivo ou não. O que mais interessa no empréstimo é a taxa 
de juros. Por isso nos impuseram taxas de juros aviltantes, para poder 
remunerar rapidamente esse capital. Enquanto o Primeiro Mundo segue a lei 
de Marx e de Keynes; que a taxa de juros tem de ser sempre abaixo da taxa 
de lucro, senão quem que toma empréstimo no Banco não consegue pagar, 
aqui, no Terceiro Mundo, impuseram-nos taxas de juros que não têm nada 
que ver com nossa taxa média de lucro. Enquanto hoje, no mercado 
internacional, se praticam taxas de juros que variam de 0,2%, em Tóquio, a 
5%, nos Estados Unidos, impõem-nos 19% ao ano no Brasil. Embora o 
número 19 pareça pequeno, em nível internacional representa um lucro 
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quatro vezes maior do que o mesmo capitalista pode obter aplicando num 
banco norte-americano. Os países do Terceiro Mundo viraram um negócio da 
china. Nunca ganharam tanto dinheiro com as taxas de juros como agora. O 
resultado é que a divida externa passou a ter um processo de crescimento 
estrondoso. 

Vivemos falando mal dos militares, que endividaram o País na década de 
70, que construíram a Transamazônica. Quando o Gen. Geisel passou o 
Governo para Figueiredo, época em que o modelo da industrialização já 
estava em crise, a divida externa era de US$5.000.000.000,00. E estávamos 
apavorados. Fernando Henrique, sozinho, pulou de uma divida externa de 
US$120.000.000.000,00 para US$280.000.000.000,00. Em cinco anos, 
Fernando Henrique endividou-se mais do que em 450 anos de Brasil, tal o 
processo de especulação. 

O segundo mecanismo de especulação foi a dívida interna. Como a taxa de 
juros aqui é muito alta, o capital internacional dá-se ao luxo de emprestar 
para um Banco brasileiro, que empresta para o Governo brasileiro, para a 
dívida interna. O Governo brasileiro paga em real, mas, depois, o Banco 
credor transfere para seu parceiro no exterior. A ponto de hoje o Governo 
brasileiro devolver para os Bancos - essa agiotagem internacional que se 
revelou - R$74.000.000.000,00, 67% de toda a receita tributária deste Pais, 
de todo o dinheiro que recolhem em Imposto de Renda, em IPI, etc. 

O terceiro mecanismo de espoliação é a desnacionalização de nossas 
empresas. O dono da Vale do Rio Doce não é este testa-de-ferro do 
Benjamin Steinbruçk. Esse é um burguês lúmpen brasileiro. O verdadeiro 
dono da Vale do Rio Doce é o National Bank de Nova Iorque. Duvido que seu 
Presidente saiba em que parte do planeta fica a mina de Paraopeba, o que, 
nem Fernando Henrique, metido a sabido, sabe. Dou esse exemplo porque 
os Bancos operam por computador; compram as ações das empresas mais 
lucrativas sem ter noção do processo produtivo, porque querem apenas o 
lucro. 

Escolhem no mercado as empresas mais lucrativas, vão á bolsa de valores 
e compram as ações. Ações nada mais são que um papelzinho que não vale 
nada - tipo um diploma do Cruzeiro. Se rasgarmos, não perdemos nada. Mas 
ação é um documento jurídico que diz que ao portador se lhe dá o direito de 
repartir o lucro. E o que querem da Vale do Rio Doce nem é o minério. É o 
lucro. 

Nesse processo, foram desnacionalizadas no Brasil não só estatais, mas 
650 grandes empresas brasileiras foram compradas na bolsa de valores por 
esse capital "golondrina", que anda à procura de formas de exploração. 

Vou dar um exemplo de quanto isso representa para os estrangeiros. O 
grupo espanhol que comprou a TELESP opera em 40 países do mundo. Seu 
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lucro no ano passado foi de US$700.000.000,00. Disso, 
US$500.000.000,00 foram remetidos pela ex-TELESP de São Paulo, ou seja, 
o povo paulista transferiu para o bem-estar dos espanhóis 
US$500.000.000,00 em um ano, por meio de tarifas de telefone e de todo um 
mecanismo de que ninguém se dá conta. Esses são os novos mecanismos 
de espoliação do capital financeiro. Essas são as verdadeiras formas de o 
imperialismo se manifestar na sociedade. 

Há pouco tempo, em nome do Movimento, fui visitar o Prof. Celso Furtado, 
que é um dos grandes pensadores do Brasil e que, infelizmente, está 
esquecido. A televisão brasileira fala de tudo: Sasha, Xuxa, seqüestro de 
Fulano, afogamento de Beltrano, menos dos nossos pensadores, que são os 
que refletem sobre a estrutura da sociedade. Por isso, algum dia, teremos de 
fazer um servicinho na televisão brasileira, tal o mal que está causando ao 
nosso povo. (- Palmas.) A Globo - vou olhar para a cãmera, para ficar bem 
enquadrado- é o cabaré da burguesia.(- Palmas.) 

Referi-me ao Prof. Celso Furtado, para usar um exemplo emblemático que 
ele nos deu na manhã do domingo ensolarado de nossa visita. Por cálculos 
que fez, consultand·) livros de história econômica e analisando quantidades 
de ouro e prata registradas nas aduanas e enviadas para o exterior no auge 
da exploração colonial, que durou 250 anos, concluiu que Portugal e 
Inglaterra levaram, principalmente das Minas Gerais, US$1.400.000.000,00 
no valor atual. Todo mundo fica enfurecido com os portugueses, mas não 
sabem que hoje o Brasil, por esse novo mecanismo de espoliação financeira, 
transfere ao Primeiro Mundo US$50.000.000.000,00 ao ano, na forma de 
juros da divida externa, de "royalties", de transferência de lucm e de outras 
tantas taxas de serviço. Isso equivale a US$1.000.000.000,00 por semana. 
Ou seja, a burguesia brasileira, pelo Governo de Fernando Henrique, está 
entregando hoje, numa semana, o que os portugueses não conseguiram em 
250 anos. Isso é o que a espoliação atual do capital financeiro produz sobre a 
nossa sociedade. 

Palavras do Sr. João Antônio de Paula 
Agradeço o convite para participar deste evento da maior importância e 

significado. Estou honrado, sobretudo por compor esta Mesa. Também quero 
agradecer á Assembléia Legislativa por ter acolhido o evento, demonstrando 
preocupação social relevante. 

Não vou falar de economia, até porque tanto o Embaixador quanto o João 
Pedro já o fizeram e muito bem. Quero mudar nossa discussão para um outro 
campo. A globalização, processo econômico e político de dominação, poderia 
ser traduzida como o imperialismo realmente existente. Esse processo 
também tem dimensão cultural e simbólica. Diariamente, todos estamos 
expostos a certas ideologias que reforçam esse quadro de dominação: 
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Hollywood, Me Donald's, etc., a cada minuto nos impõem uma certa 
imagem de mundo, uma certa percepção da realidade, que é tão importante 
para a manutenção desse estado de coisas quanto as armas e o poder 
político desse enorme império. 

Vou tentar pensar o que nós, que nos opomos a esse modelo, podemos 
fazer para nos contrapor, para nos diferenciar e para organizar um 
contradiscurso hegemõnico. Minha proposta é tentar pensar o que nós, que 
estamos participando deste evento, preparando-nos para um Fórum Social 
Mundial, devemos considerar como fazendo parte de um projeto de 
construção de uma nova hegemonia, que tem como grande bandeira a idéia 
da igualdade e da liberdade. 

Queria começar lembrando uma frase dos zapatistas do México: "A luta 
contra o neoliberalismo é da civilização e da humanidade contra a barbárie". 
Acho que essa é uma grande frase, lúcida e extremamente percuciente a 
respeito do que estamos vivendo. É uma frase que lembra Rosa 
Luxemburgo, quando disse: 'Ou socialismo, ou barbárie". Mas lembra 
também os comunardos da Comuna de Paris, de 1871, que tinham como 
lema: "Estamos aqui pela humanidade". Isso há 130 anos. Este é um 
momento importante para registrar a coragem e a importãncia desses antigos 
combatentes, que ainda estão vivos em nossa memória e na nossa 
esperança, que diziam que estamos aqui pela humanidade. 

Acho que esse é o sentido que devemos imprimir a tudo que se faz hoje 
contra o neoliberalismo. Existe um império de dimensões totalitárias. Não é 
exagero falar que o que estamos fazendo é lutar pela humanidade. 

Quero lembrar a frase de um ex-Secretário do Trabalho do primeiro 
Governo Clinton, Robert Reich, que, quando perguntado sobre como ele via o 
futuro do mundo do trabalho, do século XX para o século em que estamos, 
disse: 'Neste novo mundo do trabalho que está em gestação, 20% dos 
trabalhadores terão boas condições de trabalho e bons salários". É o que ele 
chama de analistas simbólicos, pessoas que trabalharão com 'marketing", 
informática, etc. E continua: 'Trinta por cento dos trabalhadores terão 
empregos precários, salários menores, menores condições de estabilidade 
no emprego, enfim, um trabalho precarizado". E 50% não terão mais lugar 
neste mundo do trabalho que ele imagina que virá. Isso não sou eu que digo, 
não estou fazendo nenhum terrorismo, mas repetindo as palavras de um 
sujeito que, por alguma razão, prenuncia que 50% da humanidade é 
desnecessária neste mundo globalizado que está aí. 

Na verdade, é contra essa perspectiva, esse futuro nefasto e deletério, que 
está colocado na lógica do processo de acumulação de capital 
contemporãneo, que estamos aqui. O que podemos fazer contra isso? A 
primeira coisa é reconhecer que não faremos nada sozinhos. É uma tentação 
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muito forte que nos apresenta este mesmo mundo liberal, neoliberal e 
globalizado, que nos força a fazer, a buscar saídas individuais, o desespero, 
o niilismo da solução individual. Uma coisa clara é que, se formos capazes de 
fazer alguma coisa conseqüente contra isso, será por termos sabido 
construir, coletivamente e internacionalmente, uma internacional contra esta 
internacional da morte. Ou seja, um movimento de solidariedade 
internacional, que possa colocar freio, impedir, derrotar isso que, 
virtualmente, é uma internacional da barbárie. Essa é uma idéia importante. 
Hoje, somos confrontados com a globalização, que o Prol. Milton Santos 
chamava, muito apropriadamente, de globalização globalitária, que rima com 
totalitária e autoritária. Mas nós, os trabalhadores e seus aliados, temos, na 
verdade, por mil razões, a necessidade de levantar a bandeira de um 
determinado projeto internacional. Nosso projeto é, necessariamente, 
internacional. 

Essa é uma velha aspiração da humanidade. Por exemplo, no século XVIII, 
o pensador Kant dizia que o futuro da humanidade seria a busca da paz 
perpétua. No século XIX, Marx, outro pensador importante, vai construir uma 
associação internacional dos trabalhadores. Essa idéia, de que é preciso 
construir internacionalmente e coletivamente algo que se contraponha às 
forças da barbárie, está colocada com muita força. 

Eu me pergunto, do ponto de vista da América Latina, quais poderiam ser 
os elementos, os símbolos, as imagens e as propostas que, historicamente, 
vém sendo construídas e devem ser objeto do nosso resgate, para nos 
contrapormos a esse modelo que está aí. 

O primeiro nome que me ocorre é o de um líder político de origem indígena, 
peruano, chamado José Gabriel Túpac Amaru, que, em 1780, liderou uma 
rebelião que tinha o propósito tanto de libertar os escravos africanos quanto 
de acabar com a servidão indígena, em um processo que é a primeira clara 
manifestação, na América Latina, de repúdio seja á escravidão seja ao 
sistema colonial. Túpac Amaru foi um nome reivindicado por grupos político 
uruguaios - que criaram os Tupamaros, famoso grupo dos anos 60 e 70 -, 
que expressa essa idéia da necessidade de uma libertação que inclua não só 
os índios, mas, também, os escravos africanos, etc. 

O segundo nome que me parece importante que resgatemos, neste 
momento em que muito se fala em ALCA, é o de Bolívar, um venezuelano, 
que propôs um pan-americanismo, que, em nosso tempo, deveria ser 
traduzido da seguinte maneira: contrapormos á política da ALCA, que é a 
versão moderna do Doutrina Monroe, da América para os americanos, um 
pan-americanismo baseado na idéia de solidariedade, de igualdade, de 
liberdade e de fim da opressão colonial. Quer dizer, é um Bolivar recuperado 
à luz do contemporâneo, à luz dessas novas questões. 
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Um terceiro nome nessa lista, que não pretende ser um catálogo, é o do 

cubano José Marti, e a idéia de antiimperialismo. Marti é um inspiração 
fundamental na luta antiimperialista. Durante anos combateu o imperialismo 
americano, e é um símbolo dessa luta, a cada dia mais atual. 

Queria lembrar de Zapata e Pancho Villa, dois combatentes da Revolução 
Mexicana, e o sentido de uma luta que poderia ser traduzida como uma luta 
pela reforma agrária e pela distribuição da terra. 

Poderia lembrar de José Carlos Mariátegui, de novo um peruano, que é 
uma grande inspiração da luta socialista na América Latina, porque é o 
homem que consegue traduzir o marxismo para a nossa realidade - um 
marxismo vivo, capaz de responder a demandas e a questões especificas da 
América Latina, sem nenhuma das travas positivistas e mecanicistas que 
predominavam à época em que Mariátegui era vivo. 

Finalmente, queria lembrar Che Guevara e sua fundamental inspiração e 
exemplo na revolução socialista. 

Cada um desses nomes que citei simbolizam e representam alguma coisa 
que deveria ser reivindicado por nós neste momento em que nos propomos 
combater um adversário tão poderoso como a globalização globalitária. É 
preciso que tenhamos nossas referências, nossas propostas, e elas nascem 
dessa luta secular da emancipação de nosso continente. 

Mas também tivemos no Brasil figuras importantes que compõem esse 
painel. Queria começar lembrando de Zumbi dos Palmares, no final do século 
XVII, e a luta antiescravagista - um grande herói da luta do povo negro ao 
final daquele século; no final do século XVIII, de Tiradentes, também uma 
expressão importante da luta pela libertação do jugo português; no final do 
século. XIX, de Antônio Conselheiro, expressão da luta do povo camponês, 
da luta pela terra, do sertanejo, do homem do Brasil real, do Brasil profundo; 
e, finalmente, no final do século XX, de Chico Mendes, que morreu em 1988, 
que é uma extraordinária figura que combinou a luta ambiental com a 
questão do trabalho, com o sindicalismo combativo, com as idéias do 
socialismo, etc. 

Penso que, se queremos nos contrapor a essa ordem globalitária, é preciso 
que saibamos resgatar essas propostas, esses exemplos, essas referências. 

Só assim seremos capazes de construir um movimento sólido e 
referenciado que tenha do que se orgulhar, que tenha os seus heróis e as 
suas bandeiras. 

O Fórum Social Mundial, que acontecerá em Porto Alegre - para o qual 
este é uma preparação -deverá ser um momento de cerrar fileira e construir 
um conjunto de referências que iluminem a nossa caminhada. Essa é a 
contribuição de alguém que como eu vem de uma universidade. Essa luta 
está apenas começando. Se formos capazes de entender o significado dos 
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exemplos desses que nos antecederam, ela poderá ser bem sucedida. 

Palavras do Sr. César Benjamim 
Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar deste debate. No 

Brasil, há uma situação nova em gestação; ainda não é muito visível, mas já 
se expressa na multiplicação de debates como este em todos os Estados. 
Como são iniciativas normalmente não captadas pelos meios de 
comunicação de massa, por motivos que todos podem imag1nar, cria-se a 
aparência de um certo imobilismo. 

No entanto, meu testemunho e o de vários companheiros que compõem a 
Mesa é de que há uma efervescência muito grande de idéias, de retomada 
de mobilização e de militância de forma disseminada. Dentro disso o Fórum 
Global desempenha papel catalisador importante. Nos debates, destaca-se a 
idéia de que o modelo predominante nos últimos 15 anos ou 20 anos, no 
Brasil e no mundo, vive-se um processo de esgotamento. 

Esse esgotamento é interpretado no contexto de uma crise do sistema 
capitalista. Neste debate, quero trocar idéias sobre a crise do sistema. Não 
se trata de falar sobre a crise social ou de fenômenos como a concentração 
de riquezas, concentração d-.: poder, porque nenhum desses fenômenos 
indicam necessariamente uma crise no sistema. O capitalismo pode 
prosperar e desenvolver-se, produzindo como subprodutos a crise social e a 
concentração de renda, riqueza e poder, de tal forma que esses indicadores 
não são suficientes para falarmos de uma crise do sistema capitalista. · 

O capitalismo entra em crise, quando o processo de acumulação de capital 
se interrompe. Essa é a crise do capitalismo. Sob esse ponto de vista é 
curioso constatar duas coisas relativamente contraditórias entre si. 

De um lado, existem de fato, na atual configuração do sistema capitalista 
mundial, elementos estruturais que apontam na direção de uma crise 
sistêmica, elementos que já foram previstos e descritos em obras clássicas. 
Poderia citar a sobreacumulação desse capital financeiro a que o João Pedro 
se referiu. A sobreacumulação desse capital fictício é um elemento que 
prenuncia uma crise. A diminuição da capacidade do capital incorporar 
trabalho vivo, nos centros mais desenvolvidos do sistema, é prenúncio de 
uma crise. As tendências á superprodução sinalizam nessa direção. Por isso, 
muitos companheiros anunciam uma crise iminente do sistema capitalista_ 
Muitos vão mais longe, dizem que ela já se instalou. Queria olhar com um 
pouco mais de cuidado essa questão, porque, a bem da verdade, todos os 
elementos estruturais a que me referi estão presentes na configuração do 
sistema capitalista mundial contemporâneo há muitos anos. Esse sistema 
vem demonstrando uma grande capacidade para manter em curso uma fuga 
para a frente, ou seja, vem demonstrando uma grande flexibilidade, de tal 
maneira que a crise iminente não se transforme em crise real, a crise 
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potencial não se desencadeie do ponto de vista do processo de 
acumulação de capital. Ela vai deixando, no seu rastro, os excluídos, a 
pobreza, os deserdados, mas repito: estou tratando da lógica interna do 
sistema, do seu próprio processo de acumulação. Proponho que enfoquemos 
essa questão de outro ponto de vista. Em vez de discutir se existe uma crise 
iminente ou se a crise já se instalou, que discutamos que elementos têm feito 
com que o sistema capitalista mundial tenha conseguido adiá-la. Como tem 
conseguido se reciclar? Para isso, temos de abaixar o grau de abstração. 
Não basta retomar questões dos clássicos, a descrição estrutural do modo de 
produção. É preciso compreender a forma como o sistema se articula hoje, 
sua dinâmica, tal como está colocada hoje, que é diferente da dinâmica de 
outros momentos históricos. Quando olhamos a crise sob esse ponto de 
vista, podemos detectar três grandes anomalias no sistema mundial 
contemporâneo, que nos ajudam a compreender essa tensão entre uma crise 
iminente que não se transforma em crise real. A primeira grande anomalia, 
que normalmente as pessoas não percebem, é que a maior economia do 
mundo, aquela economia que é o centro do sistema mundial, funciona de 
forma extraordinariamente deficitária. O déficit comercial anual norte-
americano é da ordem de US$400.000.000.000,00. Para que tenhamos uma 
idéia do que isso significa, basta lembrar que a economia brasileira entrou em 
colapso, de 1998 para 1999, quando seu próprio déficit comercial se situou 
entre US$6.000.000.000,00 e US$8.000.000.000,00 anuais. Não somos uma 
pequena economia, um pequeno pais. Somos talvez a oitava ou a nona 
economia do mundo, somos um pais de 170 milhões de habitantes, uma das 
grandes economias do mundo, mas não sustentamos um déficit comercial de 
US$8.000.000.000,00. Há muito tempo, a economia americana funciona com 
um déficit da ordem de US$300.000.000.000,00, atingindo agora 
US$400.000.000.000,00. Não poderia ser assim. Teoricamente, não poderia 
ser assim. Isso deveria ter um limite. Aliás, era assim que pensavam os 
arquitetos da ordem capitalista, no segundo após guerra, quando criaram o 
Fundo Monetário Internacional para intervir em situações de desequilíbrio de 
balança de pagamento. 

Se o Fundo Monetário Internacional fosse fiel à sua carta de origem, suas 
equipes, com aquelas pastinhas pretas, deveriam desembarcar todas as 
semanas em Washington, e não aqui. Quem tem uma economia 
extremamente deficitária, onde caberia ao FMI operar para corrigir, são os 
Estados Unidos, e não os países do Terceiro Mundo. Isso é um enigma. 
Como é possível uma economia funcional que acumula ano a ano déficits da 
ordem de US$400.000.000.000,00 na área comercial? Essa é a primeira 
anomalia do sistema internacional. Para compreendê-la, somos levados a 
compreender uma segunda anomalia, que é o fato de que essa economia 
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emite, sem lastro, a moeda do mundo. É por isso que ela tem uma 
capacidade de endividamento que excede tudo o que foi imaginado até aqui. 

Por que é uma anomalia? Porque em um sistema internacional formado por 
Estados soberanos, um Estado deter aquilo que em ·economia se chama 
"direito de senhoreagem", que é o direito de emissão da moeda, 
evidentemente é uma anomalia. Se os Estados são soberanos, em principio, 
eles são iguais. Mas esse direito de emitir a moeda do mundo introduz uma 
simetria estrutural nas relações internacionais. Vamos imaginar que nós, 
neste auditório, formamos um sistema econõmico onde cada um, para se 
integrar nesse sistema, tenha que produzir - camisa, bolsa, microfone, 
gravador, papel -, gastar seu esforço, procurar compradores, estabelecer 
relações de troca e, nesse sistema, eu detenha a prerrogativa de produzir 
dinheiro, ou seja, pintar um papel que tem poder liberatório sobre tudo o que 
vocês fazem. Evidentemente, minha posição em nosso sisteminha 
econõmico é completamente assimétrica em relação à de qualquer um. 

Pois bem, essa é a situação do Estado americano em relação à economia 
mundial. E essa situação tem ligação com um processo histórico ao qual o 
João Pedro se referiu. Em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, ocorre 
a Conferência de Bretton Woods, que vai reorganizar o sistema capitalista, já 
com a vitória garantida. Essa conferência ocorre em um contexto histórico 
muito especifico. A Europa estava destruída pela guerra. A União Soviética, 
embora se alinhasse com o campo vencedor, estava igualmente destruída 
pela guerra. O Japão, potência asiática que tradicionalmente disputava a 
hegemonia no Pacifico e na Ásia, também estava destruido e derrotado pela 
guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos não somente não estavam 
destruidos, mas, ao contrário, sua economia tinha saído da grande 
depressão dos anos 30 e vivido um processo de grande expansão e 
modernização exatamente por causa da guerra. Estava com seu território 
intacto, sofrera perdas humanas bastante pequenas em relação ao conjunto 
dos países beligerantes e tinha mais da metade das reservas de ouro do 
mundo, mais da metade da capacidade produtiva instalada do mundo; além 
disso, naquele momento, era o único pais detentor de armas nucleares e 
controlava os dois grandes oceanos: o Atlântico e o Pacifico. 

Então, a Conferência de Bretton Woods foi realizada em um momento de 
enorme assimetria em termos de poder. Nessa conferência, os Estados 
Unidos exigem para si o direito de senhoriagem sobre a economia 
internacional. Ou seja, exigem o direito de que a moeda emitida pelo seu 
Estado nacional seja a moeda do mundo. Quem não estava em Bretton 
Woods, como o João Pedro lembrou, botou as mãos na cabeça e disse: "Isso 
é uma anomalia". Mas os Estados Unidos obtiveram isso às custas de duas 
concessões. A primeira, a emissão de dólares - aceitos como moeda 
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internacional - ficava vinculada à reserva de ouro do tesouro americano. 
Ou seja, cada Banco Central, cada país que aceitasse operar com dólares 
poderia sacar o ouro americano com os dólares emitidos pelo Tesouro 
americano. Segunda, o Estado americano garantia, por tratado internacional, 
além da conversibilidade, a paridade fixa do dólar com o ouro. Ele não 
poderia desvalorizar o dólar. 

Então, criou-se um sistema internacional no qual a reserva de ouro 
americana lastreava o dólar e o dólar era referência para todas as demais 
moedas. Pois bem, em 1972, o Governo Nixon rompeu unilateralmente o 
Tratado de Bretton Woods. Declara que aquela montanha de papel pintado 
de verde que os demais países haviam aceitado e que estava depositada nos 
Bancos Centrais de todo o mundo não representava mais a reserva de ouro 
americana. E, no momento seguinte, desvaloriza o dólar para recuperar a 
competitividade da economia americana. Naquele momento, todas as 
mercadorias do mundo jà eram cotadas em dólar, todas as reservas dos 
Bancos Centrais do mundo eram feitas em dólar, de tal maneira que o 
sistema mundial não podia repudiar o dólar, sob pena de entrar em colapso. 

A partir de 1972, os Estados Unidos mantêm o direito de senhoriagem de 
fato, preservam o direito de emitir a moeda do mundo, mas repudiam as 
regras de emissão dessa moeda e, portanto, passam a deter um direito 
absoluto de emissão da moeda do mundo. Isso introduz uma assimetria 
estrutural nas relações internacionais e está ligado ao projeto de retomada da 
hegemonia americana, que sofria várias ameaças. Em 1972, os Estados 
Unidos estavam perdendo a Guerra do Vietnã, o Terceiro Mundo era um 
espaço crescentemente contestador, as economias alemã e japonesa 
disputavam novamente a hegemonia tecnológica com os Estados Unidos, e a 
União Soviética havia atingido a paridade estratégica militar com os Estados 
Unidos. Há um projeto de retomada da hegemonia americana, que passa 
pela quebra do tratado internacional e que confere ao Estado americano o 
direito absoluto de senhoriagem sobre a economia do mundo. E ninguém 
pode enfrentar o Estado que emite a moeda do mundo, ele ganha um 
sobre poder. 

Essa anomalia não é aceitável. Não seria aceitável por vocês que eu 
detivesse sozinho o direito de emitir o dinheiro que todos têm de usar. No 
entanto, ela se prolonga até hoje. E prolonga-se, em primeiro lugar, porque é 
muito difícil transitar de um padrão monetário para outro. Em segundo lugar-
e é o que nos importa aqui -, esse prolongamento está ligado a uma terceira 
anomalia. Eu disse que o sistema internacional, hoje, da fonma como está 
organizado, tem uma primeira anomalia no fato de que a principal economia 
do mundo é enormemente deficitária e funciona. Há uma segunda anomalia, 
que explica a primeira, que é o fato de que essa economia deficitária funciona 
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porque tem uma capacidade de endividamento incrivelmente elástica, pois 
ela se endivida na sua própria moeda. 

E por que isso permanece? Chegamos à terceira anomalia. Isso acontece 
porque o pólo ascendente da economia mundial, o asiático, é estruturalmente 
superavitário. Essa também é uma anomalia. E esse pólo superavitário não 
poderia funcionar e crescer se não encontrasse a demanda americana para o 
escoamento do seu excesso de capital, de produtos, etc. 

Forma-se, no sistema mundial, uma articulação que contém dentro de si 
um claro elemento de conflito no núcleo de poder. Esse elemento de conflito 
é a senhoriagem da economia americana sobre a economia internacional, 
que não é aceitável e que terá de terminar algum dia. Existe um conflito, e há 
também cooperação, porque, se o dólar desabar, todos desabam, a começar 
pelos credores do dólar, e o principal deles é o Japão. O sistema mundial se 
desenvolve hoje em relações de conflito e de cooperação que impedem um 
desenlace rápido na forma de uma crise súbita. 

No entanto, a situação que se criou no imediato pós-guerra fria, de 
unipolaridade, não poderá se sustentar indefinidamente. No mundo 
globalizado, a situação normal é a de multipolaridade. E caminhamos de 
alguma maneira para isso. Se tentarmos compreender a situação do mundo 
hoje, teremos de verificar como se dá esse trânsito da unipolaridade para 
uma nova multipolaridade, cujos contornos ainda estão começando a ser 
definidos. 

Para isso, vamos olhar panoramicamente como o mundo está caminhando. 
Os Estados Unidos ocupam um duplo centro. Ocupam o centro de uma área 
regional já constituída em torno do NAFTA, ocupam também o centro da 
economia do mundo e tentam preservar essa situação de economia central. 

No entanto, os Estados Unidos sabem que os demais países do mundo 
capitalista tendem a disputar esse centro. E, nesse contexto, torna-se 
estrategicamente importante garantir que, num futuro mundo multipolar, o 
hemisfério americano consolide-se como área de controle direto dos Estados 
Unidos. Neste momento, os Estados Unidos não abrem mão do controle 
direto de duas áreas do mundo: a América Latina e o Oriente Médio. A 
América Latina, pela sua posição geográfica e geopolítica, e o Oriente Médio, 
pela sua posição especifica como detentor das grandes reservas energéticas 
do planeta. Nesse contexto, a América Latina está imobilizada, em trânsito 
para integrar formalmente a área americana. Pelo menos quatro movimentos 
estruturais do nosso continente mostram claramente esse processo. Os 
processos de dolarização das economias do continente, os processos de 
desnacionalização da base produtiva dessas economias, a criação da ALGA 
e, pela primeira vez na história, o início da intervenção militar direta dos 
Estados Unidos na região amazônica, área estratégica do novo ciclo que 
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predominará no séc. XXI. O que caracteriza a América Latina, hoje, é uma 
ausência de projeto e seu trânsito na consolidação de uma área subordinada 
ao poder americano. A África está fora do jogo, é um problema da Cruz 
Vermelha, não mais sendo um problema do sistema mundial. A Rússia foi 
derrotada recentemente. Mantém seu arsenal nuclear, mas levará muitos 
anos para retomar a possibilidade de um projeto. A Europa é formada por 
pequenos e médios pafses, que, isoladamente, não poderiam romper o jogo 
ou entrar no grande jogo. Por isso, o movimento europeu é na formação de 
um megaestado continental. A Europa criou uma área econômica e 
monetária integrada, cujo Produto Interno Bruto rivaliza com o produto 
americano, criou uma moeda alternativa ao dólar para escapar da 
senhoriagem americana, concedeu cidadania continental às suas 
populações, está integrando sua legislação, integrando suas forças armadas, 
dotando-as de alta capacidade de intervenção. No mesmo momento em que 
as nossas elites colonizadas anunciam o fim do Estado, no centro do 
sistema, cria-se um megaestado continental que recolocará a Europa no 
grande jogo de poder do séc. XXI. E a Ásia é a grande incógnita desse 
sistema. Tem a 2" maior economia do mundo, que é o Japão; tem a potência 
emergente, que é a China; tem poder nuclear, economias com alto 
dinamismo tecnológico, grandes empresas, grandes Bancos, grandes 
populações; no entanto, não conseguiu criar uma área comum e muito menos 
uma área monetária integrada. É permeada por grandes rivalidades internas, 
tendo grandes populações em estado de pobreza, de tal maneira que não 
está clara a posição que a Ásia ocupará nessa reordenação do sistema 
mundial. Ela não é suficientemente frágil, como a América Latina, para ser 
deglutida. Não é frágil como a antiga União Soviética para ser derrotada. Mas 
não constituiu uma personalidade própria, como a Europa, para se colocar 
autonomamente no grande jogo. Há, portanto, um desenvolvimento do 
sistema global na direção de uma nova multipolaridade. E, nesse 
desenvolvimento, o destino do Brasil está fortemente atrelado ao destino do 
seu continente. A tendência predominante, neste momento, é a nossa 
integração subordinada na área americana. Mas é preciso lembrar que o 
Brasil não é um país qualquer. O Brasil é o grande país periférico da América 
Latina e um dos cinco ou seis grandes países periféricos do mundo, 
juntamente com a Indonésia, a lndia, a China, a Rússia e a África do Sul. O 
Brasil tem uma massa demográfica suficientemente grande, uma capacidade 
técnica e cultural suficientemente desenvolvida, uma base física 
suficientemente importante para que possa constituir, junto com outros 
países intermediários, um elo fraco desse projeto, podendo, a partir dele, 
redefinir a movimentação de todo o continente sul-americano. Obrigado. 

Palavras do Sr. Cláudio Gontijo 
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Em nome do Governador Itamar Franco, agradecemos a presença de 

todos. Com muita alegria vemos um movimento popular que vem ao encontro 
de um novo projeto para o Pais, o qual na verdade está sendo gerado e teve 
seu ponto de partida em Minas Gerais. 

Saúdo, na pessoa do Deputado Luiz Tadeu Leite, os participantes da Mesa 
e, mais que em nome do Governador, gostaria de trazer o meu depoimento 
pessoal. Vemos com muita alegria a realização de um sonho antigo, que em 
primeiro aspecto é a retomada dos movimentos populares e da consciência 
política do povo brasileiro. 

Quando era estudante na Faculdade de Ciências Econômicas, tínhamos 
uma preocupação com a contestação á ditadura militar. Vivíamos durante o 
regime militar e, àquela época, a sociedade brasileira caminhou para rebelar-
se contra esse regime. Nós inclusive corremos da polícia, fizemos 
movimentos contestatórios, etc. E até recentemente víamos que a juventude 
brasileira, em particular, havia perdido esse conteúdo contestador. Isso 
ocorreu porque vivemos durante algum tempo embalados por uma falsa 
promessa - a promessa do neoliberalismo -, de que, se abríssemos o 
mercado, privatizássemos as estatais, tudo estaria bem. Hoje há uma 
consciência crescente da população de que isso é um erro. 

Gostaríamos de fazer aqui um retrospecto do que houve nos dois últimos 
anos, lembrando que, quando o Dr. Itamar Franco era apenas candidato ao 
Governo de Minas, seu "slogan" era "Minas levanta a sua voz". Minas 
levantou sua voz quando ele assumiu o Governo. A voz do Governador era 
uma voz isolada, criticada, o Governador foi apresentado como um louco, 
como um novo Dom Quixote comandando um exército de Brancaleone. Hoje 
a voz isolada do Governador se transformou na voz de Minas Gerais e já é a 
voz dos oprimidos e do movimento dos sem-terras, a voz dos trabalhadores e 
de todos nós. Amanhã será a voz da Nação. 

Usando essa cacofonia, será também a danação da hegemonia do capital 
financeiro neste Pais, porque é a luta do Governador, é a luta de todos nós 
para romper com a ditadura branca do capital financeiro internacional sobre 
nós. Fazendo uma analogia, o professor falou sobre Che Guevara, sobre 
Tupac Amaru, sobre o Comandante Marcos, sobre Zumbi, sobre Antônio 
Conselheiro, figuras importantes que lutaram contra as forças dominantes. 
Hoje, no Palácio da Liberdade, alguém luta por isso também. 

r: com satisfação que testemunhamos a harmonia entre o Palácio da 
Liberdade e a Assembléia Legislativa, onde ocorre este encontro, que traduz 
muitos interesses. Este fato, extremamente significativo, demonstra harmonia 
entre um Governador de Estado e um movimento popular em prol da 
mudança do Pais. Lembro que esta luta que se inicia certamente será 
vitoriosa, porque, quando o povo se conscientiza de seus interesses, não há 
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nada que o detenha. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso tem um deus que se chama economia 
de mercado, diante do qual se ajoelha. Agora, para o Governador de Minas e 
para todos nós, abaixo de Deus, o homem não pode se ajoelhar diante de 
nada. É filho de Deus e haverá de vencer todos os desafios colocados em 
sua trajetória. Nossa força vem de nossa origem divina, do fato de sermos 
homens. Venceremos todas as forças que se opuserem a nós. Como já dizia 
Friedrich Hegel, a trajetória da história humana é um caminho para a 
liberdade. Essa é a luta em que estamos todos envolvidos e que, mais dia 
menos dia, será vitoriosa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência, embora honrada sobremaneira, deseja 
prestar uma homenagem à mulher mineira, passando a Presidência para a 
Deputada Maria José Haueisen. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Honrada com a 
deferência do Presidente que estava dirigindo os trabalhos, agradecemos em 
nome da mulher mineira. Cumprimentamos o Dr. Gontijo por sua exposição. 

Palavras da Sra. Dirlene Marques 
Bom dia a todos. Não vou fazer nenhuma manifestação maior da alegria 

que temos por estarem todos aqui presentes; só passarei alguns rápidos 
recados. Dentro da pasta, há uma série de materiais importantes para a 
continuação de nossos trabalhos. Há um caderno com todas as atividades 
deste evento, inclusive as oficinas, que são diversificadas, trazendo desde 
pessoas que fazem trabalho coletivo na cidade até pessoas de fora, de 
alguma expressão, que vieram para engrandecer nosso evento - posso citar 
o Paulo Nogueira, o Luis Mário-, ao lado de pessoas daqui como o Deputado 
Sérgio Miranda e o Dada, nosso monge proutista. Enfim, temos várias 
oficinas. É importante que vocês observem e escolham pelo tema. 

Além disso, temos outro informe dentro da pasta, e, para nós, que estamos 
dentro da Campanha Jubileu Sul, é fundamental que todos prestem atenção. 
É este abaixo-assinado que encaminharemos para o Legislativo. É um pouco 
diferente, porque é individual. Há toneladas de papéis para serem entregues 
no Congresso, então, todos que concordem com os dizeres assinem este 
abaixo-assinado e o coloquem numa uma que está ao lado da secretaria. 
Algumas pastas podem não ter esse papel, porque acabou e não 
conseguimos encartar todos. Mas, a partir do horário do almoço, já teremos à 
disposição na secretaria. Todos podem encaminhar, porque é de extrema 
importância para nós. 

O último recado é que todos os palestrantes que convidamos têm livros 
escritos, além de pessoas que participam das oficinas, e esses livros estão à 
venda lá fora, na banca do grande companheiro Cebola, e quem quiser os 
livros e a assinatura dos palestrantes pode adquiri-los. 

~--------------------~------------__J 
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Nós, do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, dividimos nossas 

funções, e a coordenação dos debates de hoje à tarde não seria feita por 
mim, mas pelo Carlos Calazans. Volto a palavra para a Presidência da Mesa, 
para a continuação dos trabalhos. Obrigada. 

Designação do Coordenador 
A Sra. Presidente - A Presidência passa a coordenação dos trabalhos ao 

Sr. Carlos Calazans, representante do Comitê Mineiro do Fórum Social 
Mundial. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador (Carlos Calazans) - Muito obrigado à nossa Presidente, 

Deputada Maria José Haueisen. Daremos prosseguimento ao nosso debate. 
Algumas perguntas elaboradas para os expositores já estão em poder da 
Mesa. No Plenário, estão sendo passadas fichas para que as pessoas 
possam se inscrever para fazer perguntas orais ou para escrever, dirigindo as 
perguntas aos debatedores. Pedimos às pessoas que farão perguntas pelo 
microfone que sejam rápidas e objetivas. Será concedido o prazo de 2 a 3 
minutos para a formulação das perguntas, de forma objetiva, e, depois, 
voltaremos a palavra para os debatedores, pedindc que sejam sucintos, para 
que mais pessoas possam fazer perguntas. As pessoas podem preencher as 
fichas e entregá-las às pessoas que estão coordenando o Plenário. Já temos 
uma pergunta escrita, dirigida ao companheiro César Benjamim, e vou passá-
la a ele. As perguntas escritas podem ser passadas diretamente aos 
debatedores. Chamarei quem se inscreveu para fazer perguntas orais e, a 
cada cinco inscritos, voltamos à Mesa, pedindo um prazo de 5 a 7 minutos 
para comentários ou respostas às perguntas feitas oralmente ou por escrito. 
Vamos iniciar as perguntas orais, pedindo que a pessoa se identifique e diga 
que entidade representa. 

Debates 
O Sr. Coordenador - Considerando a necessidade de o Sr. Embaixador 

Samuel Pinheiro retirar-se da reunião, por ter horário marcado de vôo, 
devendo sair daqui a pouco, passo-lhe a palavra para responder a primeira 
pergunta. 

O Embaixador Samuel Pinheiro - lgara Tameron, da Consulta Popular, 
pede-me para fazer uma relação entre o plano econômico e a ALGA. Para 
apresentar minha opinião sobre a ALGA nesse processo, aproveito também a 
provocação que me fez o Stédile. 

Há, no centro do sistema capitalista, naquilo que eram as antigas 
metrópoles, uma extraordinária concentração de poder econômico, militar, 
tecnológico e científico. Essa concentração no centro do sistema corresponde 
a uma redução demográfica, enquanto a maior escassez de poder da 
periferia corresponde a enorme desenvolvimento demográfico. 
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A população atual do mundo é de 6 bilhões de habitantes. Como se 

estima que passará a 1 O bilhões, a maior parte dos 4 bilhões de habitantes 
novos estará na periferia do sistema econômico e político mundial. Esta é a 
primeira questão. 

Outra questão refere-se à extraordinária revolução tecnológica em curso, 
que modifica os métodos de produção e libera a mão-de-obra, e à revolução 
biotecnológica, de conseqüências extraordinárias, como é o caso da 
engenharia genética e outras coisas mais. Estamos no inicio de um processo 
que afetará profundamente a agricultura e a vida humana. 

Essa divisão do mundo, por assim dizer, assiste a uma multipolaridade no 
centro tradicional do sistema. Assiste à criação de um megaestado, os 
Estados Unidos, que vão registrar sua moeda própria, que será de reserva 
certamente também internacional. Enquanto isso, o mesmo sistema sabe que 
só pode manter os privilégios de duas formas. Primeiro, consagrando sua 
dominação econômica sobre a periferia, pelas políticas de desarticulação dos 
sistemas econômicos periféricos - privatizações e desnacionalizações - e por 
sua dominação militar. É preciso desarmar a periferia. E fazem isso proibindo 
anmas de destruição em massa. Todas as pessoas de bem na periferia são 
contra as armas nucleares, bacteriológicas e químicas, e, no entanto, o 
centro do sistema desenvolve anmas cada vez mais poderosas e sofisticadas. 
Segundo, controlando a difusão de tecnologia pelas leis de propriedade 
intelectual, de modo que se torna cada vez mais difícil modernizar a 
economia das áreas periféricas. 

Há o surgimento da China e da [ndia, também na periferia do sistema, na 
tentativa de acomodar a situação. 

Nesse sistema os Estados Unidos entram com um processo até mesmo de 
recolonização do mundo. As características das antigas colônias são três: 
não ter forças armadas, moeda nem política econômica. Há um grande 
número de Estados, hoje, no mundo, administrados indiretamente pelas 
agências internacionais. Na Argentina, por exemplo, quem comandou as 
negociações com o FMI foi o Departamento do Tesouro. Hoje em dia essas 
coisas vêm mais à tona, porque estão-se perdendo os constrangimentos com 
relação a essa questão, de tal fonma que já se fala normalmente sobre isso. 

O Plano Colômbia é parte do plano de recolonização e ordenamento da 
região geográfica mais próxima de um dos pólos de poder do centro do 
sistema - União Européia e Estados Unidos -, para alinhar essa região 
econômica, política e, se necessário, militarmente. Talvez, a América do Sul 
fosse a única região do mundo onde não havia bases militares penmanentes 
dos Estados Unidos. As outras regiões as têm. Na Europa, no Japão e em 
vários outros pafses do mundo há bases militares americanas. Aqui não 
havia. O Plano Colômbia toma isso possível, e já há uma base militar no 
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Equador, a Base de Manca, que foi alugada aos americanos para 
operações aéreas. 

Como foi dito, acho que há uma correlação muito estreita entre essa 
incorporação da economia latino-americana e brasileira a esse processo. Isso 
é o mais grave. Queria insistir, apesar de já ter esgotado meu tempo, em que 
todas as outras questões não têm prazo. As questões da miséria, da 
discriminação racial e outras não têm prazo, mas o plano de incorporação do 
território econômico brasileiro ao território americano tem prazo, é o ano de 
2005. 

Se nada for feito, isso ocorrerá, será negociado, consagrado em tratado, 
aprovado no Congresso pelo rolo compressor que vai se montar nessa 
ocasião. Essa questão tem prazo, dai sua urgência. As outras questões são 
gravíssimas, mas não têm prazo. Depois que isso for definido, ficará difícil 
resolver pendências como a questão agrária. Peço desculpas pelo fato de me 
retirar agora por ter outro compromisso. Muito obrigado a todos pela atenção 
e pelo carinho. 

A Sra. Presidente - Esta Presidência agradece ao Embaixador Samuel 
Pinheiro por sua valiosa participação e lhe deseja bons trabalhos. Em outras 
oportunidades, com certeza, o senhor falará mais dos problemas graves do 
nosso Pais, que têm de ser resolvidos pela sociedade brasileira, com a 
cooperação dos povos que entendem a necessidade de libertação do mundo. 
Muito obrigada, boa viagem e bom regresso. 

O Sr. Evariste Garcia Mattos - Minha primeira pergunta é para o João 
Stédile, com muita honra: a luta ainda é pela soberania, é nacional, é pela 
terra, não é luta só de esquerda, de socialista nem de heróis, é de todo o 
povo. Não é de exclusão -excluir não é bom, principalmente quando se trata 
de alguém que nos possa apoiar nessa luta. 

Fazendo um pequeno parêntese, algo está me ocorrendo neste momento: 
no dia em que estávamos discutindo violência nesta Casa, um General pediu 
uma audiência ao Governador, que lhe respondeu que não era possível, pois 
estava recebendo o João Stédile, do Movimento dos Sem-Terra, e não sabia 
a que horas terminaria - quer dizer, estava à sua disposição, não é, João? 
Isso foi até muito criticado aqui, até por Deputado desta Casa, que disse que 
o Governador havia desrespeitado um General e outras baboseiras. 

Mas, voltando, é por uma nação soberana e liberta, para que, no futuro, os 
jovens e as moças trabalhem menos e produzam mais. Para isso, temos de 
romper com os grilhões que nos prendem ao Consenso de Washington. É ali 
que se determinam as politicas compensatórias, de que o Prof. Benjamim 
falou muito bem. E temos de obedecer, já que a produção e as grandes 
empresas foram privatizadas. Todo o trabalho de Celso Furtado foi para o 
ralo com o programa de metas. 
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Prof. Gontijo, estão claras as fórmulas a que somos submetidos. A 

primeira fórmula do Consenso de Washington é "gastar menos com despesas 
não financeiras - saúde, educação, aposentadoria, salário, moradia, etc. -, 
para que sobrem recursos para os Bancos". A outra fórmula é a fomna 
assimétrica e hierarquizada dos gastos públicos, pela qual, de um lado, 
limitam-se, restringem-se e condicionam-se as despesas não-financeiras, 
especialmente as sociais, e, de outro, mantém-se a mão aberta e dá-se 
garantia absoluta ás despesas financeiras. Quer dizer, para politicas sociais, 
não há recursos; mas, para Bancos e para o FMI, sim. Isso está claro no 
Consenso de Washington. Como disse Célio Miranda, a determinação do 
FMI, agora, é que se congelem os recursos para as obras sociais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Marco Antônio da Silva - Bom dia, companheiros e companheiras 
presentes a este grande evento, por cuja realização gostaria de parabenizar 
a companheira Dirlene e todos os componentes do Comitê Mineiro do Fórum 
Social Mundial. 

Minha pergunta talvez deva ser dirigida ao Dr. Cláudio Gontijo e é 
relacionada ao Governador Itamar Franco. O Dr. Cláudio colocou aqui 
algumas questões, pelas quais o Governador seria, hoje, a voz da Nação. 
Mas como poderá ser a voz da Nação se os processos de privatização 
começaram praticamente em seu mandato como Presidente da República e 
se até hoje, após dois anos no Govemo, a saúde continua um caos, sem 
nenhum projeto concreto para o serviço de saúde do Estado, setor em que 
trabalho? Hoje, nós, servidores públicos, estamos reivindicando da parte do 
Governador do Estado de Minas Gerais uma política clara para a saúde da 
população do Estado, mas ainda não obtivemos nenhuma resposta concreta. 

A outra questão é a seguinte: como pode um Governador, ou seja, um 
representante público, se não tem uma política clara, se não há transparência 
no serviço público, fazer com que a população tenha mais acesso ao serviço 
público do Estado? Lamentavelmente, não há transparência em Minas 
Gerais. 

Hoje o Governo Federal lança um projeto sem nenhuma discussão. Hoje o 
PSF atua na contramão da política do SUS. Um médico do Programa da 
Saúde da Família ganha R$6.000,00 para detemninar um número de 
pacientes e manda esses pacientes para um posto de saúde, onde um 
médico ganha R$900,00. O PSF pode ser muito bom, mas não da forma 
como tem sido implantado pelo Governo Federal. 

O Govemo de Minas usa a Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer que 
não pode dar reajustes aos servidores públicos há sete anos sem reajuste 
salarial. Não adianta tapar o sol com a peneira. Foram divulgados os altos 
salários da Assembléia Legislativa, e sabemos que o Vice-Governador é 
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dono de uma grande empresa que mama nas tetas do Estado, através da 
MGS, comendo recursos públicos. E dizem que não podem dar aumento aos 
servidores públicos. 

O Sr. Marcelino Gonçalves - Bom dia. Represento as Federações das 
Associações Comunitárias. O Governo do nosso País tem sido muito 
criticado. Em 11/11/98, no México, participei do Congresso da Confederação 
Latino-Americana de Trabalhadores, representando Minas Gerais. A violência 
e a marginalidade são crescentes, no entanto, não há nenhum plano diretor 
para evitar essa situação. No México, participei desse Congresso, no qual 
foram ouvidas as associações comunitárias. Ontem, fiquei decepcionado, 
porque os gabinetes são fechados à participação do povo, as associações 
comunitárias não são ouvidas. Lá, as pessoas abrem seus gabinetes, 
enquanto, no Brasil, eles são fechados. Isso é grave. Poderiam ser abertos 
para ouvir os I íderes comunitários, as representações das favelas, os sem-
terras. Era importante abrir esse espaço. Na época da eleição, "tapinha não 
dói". Depois da eleição, ganhamos um murro no nariz. Levei ao México um 
projeto chamado Colonização do Menor. Esse projeto foi implantado, mas em 
Minas Gerais não deveria haver cópias. O nosso Estado deveria fornecê-las. 
É preciso um plano diretor mais sério, uma representação parlamentar mais 
séria. A população colocou Fernando Henrique no poder; não votei nele, 
mas, para tirá-lo, é preciso passar por muitos processos, é preciso conversar 
com os parlamentares. É preciso deixar que a população derrube os 
corruptos. O Brasil tem cores, verde, amarelo, azul, anil e branco. Gosto do 
meu Brasil. Vamos chegar a um ponto em que todos vão correr para um 
Estado organizado, como Miami. México, que era uma cidade pobre, hoje 
está organizada. O nosso real caiu. O peso do México está acima do valor da 
nossa moeda. Vamos derrubar esse Governo. Há sete anos, estamos sem 
reajuste na universidade, enquanto a dívida externa está sendo paga pelos 
pobres. Era panela no fogo e barriga vazia. Agora estamos com a barriga no 
fogo e a panela vazia. 

O Sr. Edinaldimar Barbosa - Quero dirigir minha pergunta ao João Pedro. 
Já que está batendo na Globo, gostaria que dissesse quais são os 
mecanismos que o Governo brasileiro e a grande mídia têm utilizado para 
bater nos movimentos sociais, para desmobilizá-los, para desestruturar a 
nossa luta pela democracia, pela construção de uma nação soberana. Quais 
são as razões que apresentam para fazer essa defesa desse Estado 
democrático, que não tem nada de Etado nem de democrático? 

Gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer uma denúncia nesta Casa 
em relação à repressão da Polícia Militar sobre a manifestação dos 
estudantes da UFMG, que estão fazendo greve junto com os professores. 
Seis pessoas, entre estudantes e funcionários, foram presas. Uma das 
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meninas teve o braço fraturado, torcido pela Policia Militar. Outro rapaz 
teve a cabeça cortada, o ombro deslocado e levou cinco pontos. Dois dos 
estudantes ficaram rodando pela cidade dentro de um camburão que estava 
em alta velocidade. Tudo isso para fazer pressão psicológica sobre eles. 
Acredito que isso é de uma gravidade enorme e é dever do Poder Legislativo, 
do Poder Executivo e da sociedade fazer uma pressão e punir os 
responsáveis. Muito obrigado. 

O Sr. Willian Rosa Alves - Sou Pofessor da UFMG, em greve, assim como 
a Dirlene, Coordenadora do Fórum, o João Antônio de Paula, Professor da 
Faculdade de Ciências Econômicas, e, creio, também o César Benjamim, 
que é professor da UFRJ. Quero também lembrar que o Cláudio Gontijo 
também é Professor da UFMG, e, neste momento, está no Governo do 
Estado. Não podemos deixar de nos manifestar em relação a isso, porque, de 
um lado, existe um discurso, como se um Estado estivesse contra o outro, e 
o Estado de Minas Gerais, representado por seu Governo Estadual, estivesse 
contra as politicas do Governo Federal. No entanto, na prática, vemos que, 
além do discurso, existem várias formas de violência para com os servidores 
estaduais e qualquer cidadão que tiver um mínimo de indignação e que 
expresse publicamente as necessidades e anseios por que passamos. É por 
isso que nos organizamos no Fórum Social Mundial. 

Então, fica aqui o nosso protesto. Não fazemos apenas uma denúncia. 
Como membros do comando de greve, exigimos esclarecimentos por parte 
do Governador em relação aos fatos ocorridos no "campus" da UFMG na 
tarde do dia 28 de maio. Estamos vendo aqui o Comitê Mineiro, o 
representante do Governo Estadual, e a mineiridade aparece. É como se 
pudéssemos construir uma escala perfeita contra o Governo Federal. Temos 
de fazer essa reflexão no Fórum como um todo e nas diversas oficinas. Há 
pouco, falou-se que Minas precisa ser o exemplo, o modelo, mas acho que 
temos de pensar mais a esse respeito, até porque acho que, nesta Mesa com 
três nomes, o que menos foi discutido, por enquanto, foi o neoliberalismo. 
Ouvimos falar sobre a globalização, sobre como ela penetra em nossa vida, 
mas gostaria de ouvir sobretudo o César Benjamim falar sobre o 
neoliberalismo. Quando você analisa o capitalismo como sistema, é como se 
ele fosse composto de unidades. E você teve dificuldades para analisar a 
Asia em bloco, por exemplo, porque o desenvolvimento capitalista não se põe 
em bloco. Existem blocos não somente dentro da Ásia, mas também na 
América Latina, por exemplo; são situações bastante diferentes . 

Então, uma coisa é repensar essa idéia de sistema, porque a própria 
esquerda continua utilizando essa palavra que, na verdade, foi construída em 
um detemninado momento da história. Temos de pensar se ela vale para hoje 
e se as posições à esquerda precisam usá-la. Creio que o pensamento 
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dialético tem essas condições. Foram colocados exemplos dessas 
contradições aqui, que se expressam, por exemplo, no BANESPA, que o 
João Pedro Stédile citou. Essas unidades não têm essa coerência, e acho 
que não podem ser avaliadas como sistema. O melhor exemplo cclocado foi 
o do José Maria de Almeida. Como é que, internamente, existem essas 
contradições? Parece que somos uma unidade - Brasil -, e parar de pagar a 
dívida, por exemplo, significaria prejuízo. Mesmo segundo parâmetros do 
próprio desenvolvimento capitalista, vimos que isso significaria mais 
investimentos. Gostaria que desenvolvesse um pouco esse tema. Acho que o 
João Antônio, mesmo sendo apresentado como economista, levantou a 
questão política, que foi a construção de pensamento que os precedentes 
históricos cclocaram. Obrigado. 

O Sr. Coordenador - Obrigado, Willian. Vamos trabalhar até 12h1 Omin, 
mais ou menos, e concluir o debate. O César Benjamim tem um 
ccmpromisso, precisa voltar e ainda não retirou passagem. Por isso, vamos 
trabalhar, no máximo, até 12h10min. De certa forma, vamos limitar as 
perguntas e voltar à Mesa. Começamos cem o César Benjamim e vamos dar 
uma certa flexibilidade à Mesa, pedindo ccmpreensão aos debatedores. 
Como chegaram várias perguntas por escrito e de forma desigual - uns 
receberam mais perguntas que outros -, vou pedir que elas sejam 
respondidas de forma objetiva e deixar um tempo livre. César Benjamim, por 
favor. 

O Sr. César Benjamim - Queria pedir desculpas a vocês e pedir que 
tenham pena de nós, porque não é muito simples ter 20 minutos para falar do 
mundo. É claro que há simplificações, é óbvio que há a escolha de uma 
abordagem entre muitas possíveis. Então, nenhuma das intervenções é 
capaz de tratar adequadamente essa complexidade. 

Chegaram a mim quatro perguntas por escrito, que de certa maneira se 
relacionam com a fala do último companheiro. A primeira diz respeito à 
possibilidade de ação militar norte-americana na Amazônia. Se olharmos a 
situação da economia mundial, de maneira simplificada, evidentemente, 
podemos ver a superposição de diversas famílias de técnicas. 

Temos na economia mundial, por exemplo, a família metalmecãnica, a 
indústria do automóvel, etc. Há a família da química, da petroquímica. São 
tecnologias que já foram de ponta há décadas, privativas dos países do 
centro, e que hoje são tecnologias difundidas. Países como o Brasil, por 
exemplo, dominam essas tecnologias. Outra família é a da infonmática, da 
telemática e da microeletrõnica, tecnologias que neste momento vivem o seu 
processo de maturidade. Hoje têm importância muito grande na produtividade 
do trabalho, na ccnfiguração das eccnomias mundiais. 

E há algumas famílias que estão se iniciando e que estão sinalizando uma 
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importância crescente no futuro, como, por exemplo, a das biotecnologias, 
que ainda está engatinhando. O potencial na área de farmacologia, saúde, 
agricultura, etc., ainda é mal conhecido. A estrutura genética começa agora a 
ser conhecida e manipulada, abrindo-se um novo ciclo, que será 
crescentemente importante no século XXI. 

Isso altera a posição da Amazônia no mundo, porque os cientistas que 
trabalham com biotecnologia não criam genes, apenas manipulam os que 
existem na natureza. Portanto, o estoque de genes se torna o estoque de 
matéria-prima fundamental para essas novas tecnologias que vão predominar 
no século XXI. E esse estoque está concentrado em larga medida na região 
amazônica. Entre 65% e 70% do estoque mundial de material genético está 
nessa região. Isso a coloca numa situação nova no século XXI, como aquela 
que é detentora do principal estoque de matérias-primas do novo ciclo que 
está se iniciando. 

Como se isso não fosse suficiente, existe um recurso natural não 
renovável, escasso e que será o recurso fundamental do futuro: a água doce. 
Não por coincidência, esse recurso também está concentrado na Amazônia. 
A América do Sul detém 45% das reservas mundiais de água doce utilizável, 
e elas estão concentradas na bacia do rio Amazonas. Isso altera a posição 
geopolítica da Amazônia. 

Temos ali sociedades fracas. Basta lembrar a vocês que a Amazônia 
brasileira se torna nacional no século XX. Os acordos de definição de 
fronteiras datam de poucas décadas atrás. Reparem que está se criando uma 
região de importância estratégica e frágil. Isso faz com que a Amazônia no 
século XXI possa repetir uma trajetória mais ou menos semelhante á do 
Oriente Médio. O que era o Oriente Médio há 100 anos? Era uma região com 
sociedades fracas, detentora do estoque de matéria-prima fundamental do 
ciclo que se iniciava, o ciclo do petróleo. O que determina onde estará o 
estoque estratégico é a natureza, e isso cria uma simetria em relação ao local 
onde se encontra o poder. O poder é construido pela história humana, e os 
estoques de matéria-prima estão distribuídos assimetricamente pela 
natureza. 

Ao longo da história humana, a situação mais comum é os grandes centros 
de poder não estarem sobre os grandes estoques estratégicos. Isso cria 
situações de extremo conflito. Qual é a história do Oriente Médio nos séculos 
XIX e XX, que coincide com a ascensão do ciclo do petróleo? É a história de 
criação e fim de países, de conflitos permanentes, de ocupação militar 
estrangeira. É a história de uma enorme instabilidade que decorre do fato de 
que ali se combina sociedade fraca com recursos estratégicos. Esse novo 
cenário começa a acontecer na Amazônia, que pode vir a ser o Oriente 
Médio do século XXI, sob certo sentido. Isso explica vários movimentos da 
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grande potência contemporânea, incluindo um movimento de presença 
militar direta na região amazônica. Os Estados Unidos constituíram uma 
grande base militar no Equador, constituíram uma segunda grande base 
militar na Guiana, iniciaram o Plano Colômbia, e não me venham convencer 
de que o Plano Colômbia foi elaborado para erradicar a folha de coca. Esse ê 
o elo mais fraco do circuito do narcotráfico. Se querem controlar o 
narcotráfico, primeiro devem ser controlados os paraísos fiscais, o sistema 
financeiro, a produção do éter e da acetona, que a Colômbia não produz. Não 
é o camponês, que planta a coca há dois mil anos, para fazer o chá de coca, 
o culpado. Trata-se de uma explicação evidentemente rota. Tem-se o Plano 
Colômbia, a presença no Equador, a presença na Guiana e em Alcântara, 
cercando a região. Há um movimento estratégico em curso que não 
conseguimos visualizar, porque nós, brasileiros, perdemos a capacidade de 
pensar em longo prazo. Estamos sempre no curto prazo: qual é a cotação do 
dólar, como a bolsa oscilou ontem, como será o acordo com o FMI? Não 
conseguimos nos posicionar estrategicamente. O Estado americano, assim 
como os grandes Estados, posicionam-se estrategicamente. Existe um novo 
contexto geopolítico a se formar, e isso se liga à segunda indagação que me 
trazem, que é a questão sobre qual é a possibilidade de o Brasil aliar-se à 
União Européia, e não aos Estados Unidos. As negociações sobre a ALGA e 
os aspectos que as envolvem, no fundo, são negociações sobre a posição 
estratégica do Brasil e da América Latina no mundo, no século XXI. É isso 
que está sendo discutido. Se não formos capazes de deter os quatro 
movimentos a que me referi - a dolarização das economias latino-
americanas, a desnacionalização da base produtiva, a formação da ALGA e a 
presença militar na Amazônia - ainda nesta década, a posição geopolítica da 
América Latina estará redefinida como uma região subordinada à área 
americana. Estará redefinida desta forma por longo tempo, porque são quatro 
processos muito profundos, que não nos deixam alternativas, a não ser a de 
ruptura. Uma economia dolarizada, desnacionalizada, com presença de força 
militar estrangeira e sem espaço nacional definido revela uma sociedade que 
perdeu seus instrumentos para fazer história, tornou-se um subsistema cujo 
centro não está nela mesma. É isso que está em curso. E o Brasil está 
aceitando essa negociação num momento de unipolaridade, que é o 
momento seguinte à guerra fria, quando os Estados Unidos emergem como 
única potência mundial. A análise que faço é a de que a tendência é a de 
uma nova multipolaridade, e que precisamos ganhar tempo, resistir ao 
movimento de absorção, para reconstruir condições de atuar na 
multipolaridade e, em vez de nos integrar na área regional americana, nós, 
brasileiros e latino-americanos, constituirmos nossa própria área regional, 
com presença mundial. 
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Não devemos ser subordinados nem aos Estados Unidos, nem à União 

Européia ou a quem quer que seja. Devemos constituir uma área de 
integração sul-americana que constitua uma personalidade própria e até 
futuro - por que não? - megaestado latino-americano que tenha presença 
mundial e não seja absorvido por esse movimento que se está dando ao 
longo desta década. 

Nesse ponto quero chamar a atenção de vocês para a última colocação do 
Embaixador Samuel Pinheiro, e ele tem razão- essas questões têm prazo. O 
prazo é esta década. Se esses processos se fecharem nos próximos anos, 
será muito difícil sairmos deles, e, então, teremos um longo horizonte pela 
frente na situação colonial. 

Quanto à questão do enfraquecimento do dólar, de uma perda da 
hegemonia dos Estados Unidos com a entrada do euro, tentei mostrar que é 
difícil vislumbrar o movimento do núcleo do sistema hoje, porque ele é um 
movimento tenso. E qual é essa tensão? O que garante que o sistema 
capitalista do mundo não mergulhe na sua crise estrutural latente é a 
demanda efetiva americana. A economia americana que compra e consome 
no mundo inteiro impede a entrada em depressão. É importante que isso seja 
mantido do ponto de vista do mundo capitalista. Como isso é mantido? 
Porque o dólar é uma moeda mundial; porque os Estados Unidos endividam-
se emitindo a moeda do mundo. Está certo? Ora, enquanto eles emitirem a 
moeda do mundo, o sistema mundial tem uma simetria estrutural, que os 
outros centros de poder mundial não querem perpetuar. Eles querem romper 
com essa simetria mundial. Mas eles não podem romper rapidamente, 
porque, se o fizerem e o dólar desabar, se a economia americana mergulhar 
em depressão a economia mundial também entrará em depressão. Os 
Estados Unidos são o grande devedor mundial, e, se isso acontece os 
credores desabam junto, a começar com o Japão, que é o grande credor 
mundial. 

Então há um movimento contraditório de construção de alternativas e de 
negociação. O que vai predominar em médio prazo terá de ser a 
multipolaridade. Mas o caminho para ela é muito comum. A Europa definiu o 
seu próprio caminho, com a criação da área econômica integrada e do euro, 
o que tende a ser um movimento de escape à senhoriagem americana. Mas 
isso vai levar algum tempo, e é muito difícil visualizar como isso vai acabar. 
De qualquer maneira isso explica o fato de que hoje o sistema vive uma crise 
estrutural latente e adia essa crise sucessivamente. A esse paradoxo é que 
me referi na minha primeira intervenção . 

A última pergunta diz respeito à posição da Asia. A Asia tem uma posição 
específica, porque é sobre muitos pontos de vista a área econômica para 
onde tende o centro da economia mundial. É a área de maior dinamismo 
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tecnológico, de maior massa demográfica, de maior desenvolvimento 
recente e tem uma economia que, se mantiver as suas taxas de crescimento 
dos últimos anos, será a primeira economia do mundo nos próximos dez 
anos. Hoje tem a segunda economia. Mas a Ásia é um enigma, inclusive do 
ponto de vista da sua capacidade hegemônica. Há aí a própria barreira 
cultural e linguística. Hoje o mundo fala inglês, mas é difícil imaginar um 
mundo que fale o japonês e o chinês. 

Há um ano estive em Cuba e ouvi o Fidel Castro dizendo que é evidente 
que o povo mais inteligente do mundo é o chinês, e a prova disso é que eles 
falam o chinês, porque, para o resto do mundo, é impossível falar o chinês. E 
imaginar que essa sociedade terá a hegemonia mundial é muito difícil. Existe 
no sistema mundo uma área que não está em vias de ser derrotada, como a 
Rússia foi; não está em vias de ser deglutida como a América Latina está 
sendo; não está em vias de ser marginalizada como a África foi, e não tem 
uma estratégia clara como a Europa. O destino do sistema depende muito do 
movimento dessa área. 

A América Latina é heterogênea, mas há outros recortes possíveis. Fiz um 
recorte regional, mas indiquei um segundo. Costumamos raciocinar em 
termos de centro e periferia, mas o século XX criou sociedades 
intermediárias, grandes países que não são centro, mas também não são 
mais periferia no sentido extremo; países como o Brasil, como a lndia, como 
a China, como a Indonésia, como a Rússia, que, ao meu ver, constituem, na 
atual configuração, o elo fraco do sistema. 

Para concluir, isso só aumenta nossa responsabilidade. Não vamos ficar 
nos lamentando que, com a globalização, não se pode lutar mais, que não há 
perspectiva, que não há alternativa. Se há alguém que não tem direito de 
dizer isso somos nós, brasileiros, que estamos em um grande país periférico, 
que, juntamente com outros, pode constituir-se num elo fraco de ruptura do 
sistema, com o novo ciclo que se está iniciando. Mãos á obra, nenhum 
pessimismo, nenhum derrotismo, porque aqui pode ser um dos pontos de 
gestação de um projeto alternativo. 

O Sr. João Pedro Stédile - Agradeço aos companheiros Cláudio Vilaça, 
Diogo Prosdocimi, do Colégio Santo Antônio; Antonieta de Cássia, David 
Rodrigues, Paulo Lacerda, Artur Grossi Pedro, Fabricio Aires, Carolina 
Rocha, José Gomes dos Santos e Adriano Lima Corrêa. Foram muitas as 
perguntas. E há um bloquinho só sobre a reforma agrária, que deixarei para a 
segunda rodada. 

Resumirei algumas idéias provocadas pelas perguntas. O Brasil vive uma 
crise em nossa sociedade, que não consegue resolver seus problemas 
econômicos e sociais fundamentais. E essa crise é muito maior do que 
simplesmente reduzirmos a políticas econômicas do tipo neoliberal, é muito 
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maior do que dizer que agora o Estado é um Estado mínimo e que o 
mercado vai controlar tudo. O que ficou claro é que se trata de um novo 
modelo econômico de acumulação do capital, que subordina nossa economia 
a uma nova lógica do capital internacional no seu estágio financeiro. O capital 
bancário financeiro internacional é o poder econômico que controla nossa 
economia hoje. São os Bancos internacionais as grandes corpcraçôes 
multinacionais, algumas delas maiores do que os Estados. São eles que 
dirigem nossa economia. Fernando Henrique é apenas um porta-voz desse 
modelo. Quem manda no Brasil mesmo são Pedro Malan, Armínio Fraga e 
Francisco Grossi. Iremos a Brasília semana que vem e pediremos audiência 
com o Malan. Se não aceitar nos receber, vamos a Washington, falar com o 
FMI. Temos de nos acostumar a ir a quem manda mesmo, porque Fernando 
Henrique é aquele boneco de programa de televisão que só fica 
papagaiando. A essência do modelo é essa. 

O que nos cabe nessa história? Temos de pensar um projeto para o País, 
que, sobrepondo-se a rótulos, manuais e doutrinas, perceba que nossa 
sociedade tem condições de resolver os problemas fundamentais do povo, ou 
seja, pode garantir trabalho, educação, terra, casa digna, comida todos os 
dias e o direito de praticar sua cultura - isso para todos e não apenas para 
alguns. 

Estão em discussão alguns programas econômicos que acenam com a 
possibilidade de incluir "mais alguns", por meio de distribuição de bolsa-
escola e tickets- restaurante. Ora, tudo isso é grande ilusão. Ou fazemos um 
projeto econômico que inclui a todos, ou a crise continuará. Os problemas 
sociais serão apenas adiados. 

Refiro-me a um programa de caráter nacional, porque temos de resolver o 
problema da sociedade brasileira no nosso território. Não adianta irmos para 
aqui ou ali, fazer uma revolução internacional. É aqui que temos de travar a 
batalha contra nosso inimigo. 

O programa tem de ter também um componente popular - porque pretende, 
acima de tudo, resolver os problemas básicos da população -e democrático, 
no sentido pleno da palavra. Todos devem ter os mesmos direitos e 
oportunidades, diferentemente do que acontece nessa democracia de 
mentirinha da burguesia, que é meramente representativa e em que o povo é 
convocado apenas para votar. 

Obviamente, não se implementa um projeto alternativo dessa natureza nas 
lógicas do capitalismo. Assim sendo, um programa nacional e popular 
adquire os componentes anticapitalistas. Por quê? Porque é impossível 
garantir trabalho para todo mundo, se não pararmos de pagar a dívida 
externa; porque é impossível reinvestir os recursos da sociedade em 
produção das mercadorias necessárias, sem estatizar o capital financeiro. 
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Por quê? Porque o mecanismo atual é de especulação. Temos de ter um 
Estado que, em nome da sociedade, diga: "Epa lá! Dinheiro de Banco é para 
produção, e não para especulação". (- Palmas.) E, para isso, companheiros, 
sem milongas, é necessário estatizar o sistema financeiro, assim como, para 
resolver a democracia dos meios de comunicação e da garantia da cultura 
brasileira, é preciso democratizar a Globo, já que é o instrumento de maior 
perversidade de colonização cultural no Pais. 

Essas são as saídas que precisamos discutir para nosso povo, mas não se 
sabe quantos estão dispostos a isso. 

Tenho andado pelo Brasil inteiro e estou convencido de que a sociedade 
brasileira está grávida do novo projeto popular e de que, em qualquer 
momento, vamos pari-lo, queiram os outros ou não. (-Palmas.) Há um desejo 
de mudança no meio do povo e das forças organizadas, e há outra política 
dos jornais, dos Palácios, da Globo, que nada tem a ver com o povo 
brasileiro. 

Por sorte, nosso povo não está nem aí para as instituições. Temos 
coragem de vaiar até a Seleção Brasileira, que é a única unanimidade 
nacional. Se o Felipão faz uma bobagem, o povo, em meia hora, vaia. 

Essa é a natureza de nosso povo, que só tem compromisso com mudanças 
reais. Ai daqueles que se iludem com falsas saídas, porque o povo vai cobrar 
caro. No fundo, só o povo tem força suficiente para fazer as mudanças e não 
os salvadores da pátria, que acham que podem solucionar alguma coisa para 
o povo. 

Nesse marco e apesar do tempo, evidentemente, a divida externa é 
impagável. Mas só por isso seremos contra o movimento da ATTAC que 
prega a aplicação da taxa Tobin? Não, porque a campanha para aplicação 
dessa taxa, como eles mesmos dizem, não é uma proposta de saída para os 
problemas do povo, mas uma forma de conscientizarmos a população, em 
nível internacional, de que hoje quem domina o mundo é o capital financeiro. 
Temos de dar força para a A TT AC, debatendo os problemas. 

Outra companheira perguntava: "Se pararmos de pagar a divida externa, 
isso não afetará os investimentos e o desenvolvimento do Brasil?". Ao 
contrário. Justamente o que procuramos explicar ê que no atual modelo 
econômico, o Brasil é exportador de capital. Já viram uma nova fábrica 
investir aqui? Ao contrário, quando instalam fábricas é com nosso dinheiro, 
como a Mercedes, em Juiz de Fora, e como, recentemente - estou 
denunciando isso porque é uma vergonha, temos de mostrar isso para nosso 
pcvo, para não deixar acontecer -, a Monsanto, maior corporação 
multinacional na área de agricultura, remédios e sementes, que está 
instalando a maior fábrica de veneno do mundo em Camaçari, no pólo 
petroquimico da Bahia. Por que em Camaçari e não nos pólos petroquímicos 
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de Canoas ou no Rio de Janeiro, onde ficaria que estariam mais próxima 
ao mercado de herbicidas para a soja? Porque em Camaçari a burguesia 
brasileira encontrou mecanismos legais de repassar para a Monsanto 
US$300.000.000,00 de recursos da seca da SUDENE. O BNDES encontrou 
motivos para completar e transferir outros US$300.000.000,00, que deveriam 
ser utilizados em programas sociais para a Monsanto implantar uma fábrica 
de herbicidas. Não podemos deixar essa fábrica funcionar, porque o dinheiro 
é nosso. É esse o mecanismo que eles usam. 

Mas o mecanismo principal é de exploração da nossa poupança. Somos 
exportadores de capital. Expliquei que enviamos para o exterior 
US$50.000.000.000,00 por ano. Temos de ter uma unidade nacional e 
popular que consiga um Governo popular, com força, que diga que daqui não 
sai mais nenhum tostão. E os únicos que têm a perder são eles. Por isso 
falam tão mal da suspensão do pagamento da divida externa. Se 
suspendermos o pagamento da dívida externa, os únicos que perdem são 
eles, e nós retemos esse dinheiro para ser aplicado em produção, agricultura, 
saúde, educação e assim por diante. 

A poupança interna brasileira é suficiente para investir em trabalho, casa, 
comida e terra para todo mundo. Não há necessidade de capital estrangeiro 
para resolvermos os problemas fundamentais de nossa sociedade. 

A ALGA é mais do que um acordo, é a recolonização do Brasil. Já estão 
circulando na Internet os acordos secretos que nosso Governo vem fazendo 
com os outros. Não é apenas liberdade total do comércio de mercadorias, há 
acordos no campo _ç;ientífico e até no judicial. Vamos perder autonomia do 
Poder Judiciário, qualquer problema com multinacional irá para o Tribunal de 
Haia. Se ocupanmos a Monsanto para destruir lavoura transgênica, em vez 
de sermos presos aqui, seremos presos lá; haverá tribunais internacionais 
superiores aos nossos. Há acordos culturais: para cada filme na televisão 
brasileira em português, tem de haver um em inglês, mas o mesmo não será 
aplicado nos Estados Unidos. A ALGA é a submissão de nosso povo e nosso 
retomo á condição de colônia. 

O Samuel não teve coragem de dizer aqui, mas já disse em outros fóruns, 
portanto, para não me chamarem de radical, vou citá-lo. Se aplicarmos a 
ALGA no Brasil, não há outro caminho, teremos de fazer a guerra popular 
contra os Estados Unidos. 

Quem tiver foice, afie a foice; quem tiver caneta, afie a caneta, e vamos 
fazer uma guerra contra esses norte-americanos. Agradeço a generosidade 
da Mesa, no entanto, esperamos que a força do nosso povo consiga evitar 
esse sacrifício maior. Há em curso uma articulação continental, em que o 
Fórum Social Mundial vai se envolver. Já convoco o Comitê Mineiro para se 
envolver nessa iniciativa, que envolve, também, aquela articulação a respeito 
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do plebiscito da dívida externa, que conseguiu motivar 6 milhões de 
brasileiros, no ano passado, a votar contra a divida. Então, esse conjunto de 
forças populares e sociais do nosso povo, juntamente com outras forças dos 
outros países da América Latina, estão se articulando para, durante o ano 
que vem, organizar, em todos os paises da América Latina, um plebiscito 
continental contra a ALCA. E essa será nossa principal tarefa do ano que 
vem. Temos força acumulada para mobilizar milhões, essa é a tarefa de 
todos os que estão organizados, mais do que se preocupar em eleger 
Deputados. É salvar o Brasil, como bem advertiu nosso companheiro César. 
Para isso, há outras forças continentais que se somarão. 

Vocês sabem, está na imprensa, que o Governo de Hugo Chaves já se 
comprometeu: na semana em que se declarar plebiscito popular, o 
Presidente Hugo Chaves baixará um decreto na Venezuela, e o plebiscito 
será oficial. Fidel Castro já declarou a mesma coisa: na semana em que 
decidirmos, em Cuba haverá um plebiscito formal. Quero aproveitar, já que o 
companheiro Garotinho se comprometeu com o César em fazer isso no Rio 
de Janeiro, pedindo ao nosso companheiro porta-voz do Itamar Franco que 
leve essa demanda como sendo do Fórum Social Mineiro. Que Itamar Franco 
se comprometa a estabelecer em Minas Gerais também um plebiscito legal 
contra a implantação da ALCA. Muito obrigado.(- Palmas.) 

O Sr. Coordenador - Obrigado, companheiro João Pedro. Nosso 
companheiro César Benjamim pede desculpas por ter que se retirar, devido a 
compromissos agendados anteriormente. Passamos a palavra a ele, para 
fazer suas considerações. 

O Sr. César Benjamim - Não quero atrapalhar ainda mais os trabalhos, mas 
tenho que me retirar, pois meu vôo é às 13h15min. Tenho um debate no Rio 
de Janeiro, à tarde. Peço desculpas. Foi um prazer enorme estar com vocês. 
Todos nós estamos sempre disponíveis, vamos nos encontrar muito nessa 
batalha, da qual sairemos vitoriosos. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - César Benjamim, em nome do Comitê Mineiro do 
Fórum Social Mundial, agradecemos por ter vindo a Belo Horizonte e 
debatido conosco. Muito obrigado. Estaremos juntos em outras ocasiões, 
com certeza. Passo a palavra ao companheiro Cláudio, para continuar o 
debate, pedindo que seja breve, para que possamos continuar. 

O Sr. Cláudio Gontijo - Vou responder às questões, começando pelas mais 
simples. Em relação à repressão do movimento dos estudantes no "campus" 
da Federal, em primeiro lugar, quero dizer que não estou inteirado dos 
detalhes. Ouvi, informalmente, dizer que foi um pedido da Reitoria da UFMG. 
Em segundo lugar, quero dizer que levo isso para o Secretário da Casa Civil, 
e os estudantes podem me procurar, pois terão as explicações necessárias. 

Em terceiro lugar, dirigindo-me à pessoa que falou da experiência do 
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México e de seu projeto sobre menores, digo que temos no Estado uma 
Comissão de Cidadania do Menor e do Adolescente, cujo coordenador é o 
Secretário Murílio Hingel e que tem como um de seus Secretários Executivos 
a Ora. Lúcia Sicarini, que é funcionária da Secretaria e que trabalha comigo. 
Então, esse também é um assunto que pode ser facilmente encaminhado ao 
Secretário Murílio Hingel. Basta que procurem a Comissão para que, sendo 
boa a idéia, possamos encaminhá-la - evidentemente, quem vai julgar se a 
idéia é boa não sou eu, mas as pessoas da Comissão, com as quais a 
pessoa que deu a sugestão poderá entrar em contato. 

A respeito do plebiscito, isso também será levado ao conhecimento do 
Governador - acho que é uma idéia excelente, que, creio eu, contará com a 
sua aprovação. 

Quanto ás colocações sobre as medidas tomadas ou não tomadas pelo 
Governador do Estado, gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, que o 
processo de privatização iniciou-se no Governo Collor e que Itamar Franco, 
quando Presidente, mandou suspendê-lo. Mesmo assim, ainda foram feitas 
duas privatizações. Como conheço essa história, sei que o motivo foi que o 
então Ministro, o mineiro Paulo Hadad, em audiência com o Presidente da 
República, disse que os editais já estavam publicados e que não seria 
conveniente, até mesmo do ponto de vista legal, a suspensão dos dois 
processos e conseguiu convencer o Presidente. Mas também sei que, hoje, o 
Governador de Minas, Itamar Franco, reconhece que foi um erro ter dado 
continuação ao processo. 

Quanto ao problema da saúde do Estado, o Secretário da Saúde sempre 
vai á Secretaria da Fazenda, e todo o apoio que é possivel dar ás políticas 
que estão sendo implementadas é dado. O problema da saúde em Minas 
Gerais decorre de três fatores. Em primeiro lugar, devido ao aumento da 
concentração de renda e ao corte de gastos com a saúde por parte do 
Governo Federal, o problema da saúde pública tem-se agravado. Uma das 
coisas que tem· ocorrido é que programas que foram encetados pelo 
Ministério da Saúde estão sendo levados a cabo, hoje, pela Secretaria da 
Saúde. Isso significa que o Estado tem ampliado sua esfera de atuação sem 
ter recursos para fazê-lo. 

O segundo problema, a questão do reajuste do funcionalismo público, 
decorre exatamente das circunstâncias financeiras do Estado, que, hoje, 
gasta mais de 70% de sua receita líquida com a folha do funcionalismo, o que 
está acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além 
disso, gasta 13% de sua receita líquida com o serviço da dívida da União, 
recursos que, aliás, não adianta deixar de pagar, pois, quando isso acontece, 
o Govemo Federal retém os recursos das transferências constitucionais para 
o Estado de Minas Gerais e, mais do que isso, o Banco Central acessa as 
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contas do ltaú ou de outro Banco onde o Governo do Estado tenha 
recursos e seqüestra o dinheiro, como já foi feito. 

Aliás, não teria sido feito se não tivesse havido a privatização vergonhosa 
dos Bancos estaduais. Hoje o Banco Central tem acesso, e poderia ter sido 
negado o acesso a essas contas, através da diretoria do Banco, mas com a 
privatização isso ficou impossível. 

Sobram em torno de 15% de recursos para o custeio da saúde, da 
educação e da segurança. Ai vem o grande problema: quando há 
reivindicação de uma ação mais ampla para a saúde, educação ou 
segurança, sempre se pergunta de onde o dinheiro será retirado. Se a saúde 
pede mais dinheiro, vamos tirar da educação ou da segurança? Se a 
segurança precisa de mais dinheiro, vamos tirar da saúde ou da educação? 
Esse é o dilema. 

Em relação ao reajuste dos funcionários públicos estaduais, o Governador 
é sensível a essa demanda e tem feito o possível. A folha de salários -
informação disponível na Internet - cresceu 40% desde o ano passado. O 
reajuste foi expressivo, mas não para todas as categorias. Algumas se 
encontram com salários defasados. 

Qual era a estratégia governamental? Graças á atuação da Secretaria da 
Fazenda e à política administrativa do Governo Estadual, a arrecadação 
tributária de Minas Gerais cresceu 84%, desde a posse do Governador 
Itamar Franco. É um recorde de crescimento em todo o Pais. O segundo 
lugar cabe ao Paraná, em que a arrecadação cresceu 37%. À medida que a 
receita cresce, abre:se espaço para o reajuste dos funcionários públicos. Isso 
foi feito, porém não chegou a abranger todas as categorias. 

Hoje há dificuldade, porque a economia brasileira entrou em recessão. 
Como houve estancamento da arrecadação tributária, os pedidos de 
reajustes podem não ser atendidos conforme o anseio das pessoas que os 
reivindicam. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é um Al-5 tucano moderno; é um Al-5 do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, e a sua direção clara foi contra o 
Governador Itamar Franco. A proposta de se rebelar contra a 
responsabilidade fiscal é correta, mas o momento não é este. O momento 
chegará. Se o Governador Itamar Franco fizer isso hoje, sofrerá as sanções 
legais previstas na legislação. O que significa que um dos adversários da 
política neoliberal do Presidente da República estará afastado dessa luta. No 
momento adequado isso será decidido. 

Para terminar, a transparência no serviço público é um problema 
reconhecido em Minas Gerais. Tivemos aqui o LiquiMinas. Hoje todos os 
relatórios financeiros e de ação do Governo estão disponíveis na Internet 
Podem fazer a critica que quiserem. Isso é muito bom, porque o Governo 
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quer observações. criticas, porque da critica nasce a mudança, e a 
mudança é necessária. Muito obrigado. 

O Sr. João Antõnio de Paula - Recebi cinco perguntas e vou tentar 
respondê-las. A primeira é do Geraldo Eustáquio de Carvalho, do Grupo de 
Fé e Política da Paróquia de São Sebastião do Barro Preto. Ele me pede que 
eu comente a globocolonização, como fator de exclusão social, 
decomposição ética e moral da sociedade contemporânea. Acho que esse 
fenõmeno de exclusão social tem alguns números muito claros. Hoje, para 
uma população mundial de 6 bilhões de pessoas, há 2 bilhões que estão 
desempregadas. ou em subempregos, ou em empregos precários. Temos 1/3 
da humanidade vivendo em condições precárias nas suas relações de 
trabalho. Ao lado desse número espantoso, há um segundo muito importante 
e dramático, que é o fato de existirem 800 milhões de pessoas com 
problemas de subnutrição, desnutrição, com implicações para o aprendizado, 
etc. Existem 900 milhões sem acesso a nenhum tipo de educação formal. 
Esse quadro não é só dos países pobres. Mesmo nos Estados Unidos, 
existem 35 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso 
significa dizer que esse capitalismo. na sua etapa de globalização, é um 
capitalismo que, de fato, realiza, em escala planetária, algumas de suas 
tendências inerentes, como a exclusão, a concentração da renda, da riqueza. 
do capital. É contra isso que é preciso se mobilizar. É isso que o Fórum 
Social Mundial tem pretensão de fazer e está fazendo, ou seja, construir uma 
consciência coletiva a respeito da inviabilidade desse projeto civilizatório. Na 
verdade, o projeto da burguesia, do capitalismo é absolutamente 
anticivilizatório, de barbárie, de redução. É por isso que estamos aqui. As 
implicações disso sobre o mundo moral, ético e cultural são evidentes. Há um 
esvaziamento da perspectiva do ser humano autõnomo, livre, alegre. Há toda 
uma espécie de máquina poderosissima, que tenta nos convencer, a todo 
minuto - é só ligar a televisão -, que, se não for assim, o mundo não existirá, 
se o capitalismo não existir, o sol não nascerá amanhã, as plantas morrerão, 
a vida desaparecerá do planeta. Acho correta e oportuna a referência feita 
pelo João Pedro a respeito da necessidade da democratização dos meios de 
comunicação. Essa maquinaria econõmica tem todo um conjunto de aspectos 
subsidiadores e reforçadores dessa ideologia. Isso passa muito pelos meios 
de comunicação. 

A segunda pergunta é da Márcia, do CEDEFES, que me pergunta se não 
existiria uma relação entre o Governo Bush e o Governo Nixon, como 
governos que estariam fortalecendo o dólar, depois de governos 
democráticos. Acho que existem diferenças entre republicanos e democratas, 
diferenças talvez no plano interno. 

Mas, do ponto de vista externo, que é o que conta, são muito parecidos. 
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São dois partidos cujo objetivo fundamental é a garantia dos interesses do 
capitalismo americano. Nesse sentido, eles não se distinguem. Não acho que 
exista muita diferença entre a lógica dessa máquina poderosa que está aí 
dirigida pelo Bush e a de seu antecessor, o Clinton. Em ambas, o objetivo é o 
mesmo. 

A Maria Renata Teixeira, do Colégio Imaculada Conceição, pergunta sobre 
Simon Bolívar. Ele lutou pela emancipação da América Latina, e ela quer 
saber o que significa sua idéia no contexto atual. Acho que o Bolívar é uma 
boa referência num momento em que se fala, com toda razão, sobre a 
necessidade de unificar o continente ou o mundo inteiro contra a 
globalização. Em nosso caso específico, temos a questão da ALGA. Bolívar 
seria o símbolo de alguém que lutou pela autonomia do continente, por sua 
unificação, sob uma base de igualdade, de fraternidade entre os povos, e 
repeliu totalmente a idéia de hegemonia, da imposição de determinado poder 
imperial sobre o conjunto de países da América Latina. Então, parece-me 
importante que Bolivar seja lembrado nessa luta que estamos travando. 

A quarta pergunta é do Gustavo Sapori A velar, sobre a China. Acho que a 
China precisa ser vista de forma muito criteriosa. Não dá para ser fútil e. 
tentar criticar a experiência de um povo que tanto sofreu para conseguir sua 
emancipação, que foi muito difícil. Milhões e milhões de pessoas perderam a 
vida. Estamos falando a respeito de uma experiência que congrega um bilhão 
e meio de pessoas. Mas é preciso dizer que a experiência chinesa tem 
contradições internas importantes, como, por exemplo, o massacre da Paz 
Celestial. O fato da ausência de liberdades internas é algo que não condiz 
com a idéia da democracia, nem com o socialismo que defendemos. Mas 
existem outros aspectos a ser considerados no caso da experiência chinesa: 
o papel importante que tem hoje na geopolítica internacional. Como o César 
Benjamim disse, a China é um aliado importante para a construção de uma 
rede alternativa de países que têm força política, território, população, cultura 
e que devem liderar uma nova fórmula de solidariedade internacional. Tudo 
isso aponta para a importância que a China tem e terá, ainda mais, daqui 
para a frente. 

Finalmente, a pergunta do Fernando Eustáquio Rocha dos Santos, sobre o 
que será feito de concreto a partir deste fórum. A proposta do João Pedro, de 
um grande movimento continental de repúdio ás dívidas, parece-me 
extremamente interessante, capaz de mobilizar e de apontar para os 
desdobramentos políticos e de dar conseqüência a este movimento que é de 
todos nós. Obrigado. 

O Sr. Coordenador - Obrigado, João. Temos três inscritos para pergunta 
oral e várias perguntas dirigidas á Mesa, principalmente ao companheiro 
João Pedro. Então, vamos passar a palavra aos companheiros para 
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perguntas orais e, depois, voltamos à Mesa para responder às perguntas 
e encerramos. Pedimos às pessoas que se mantenham no recinto, para que 
possamos manter nossa mobilização. Já estamos chegando ao horário de 
almoço e queremos terminar nossos trabalhos nesta manhã com todo o 
mundo atento. Companheiro Hélcio Queiroz, por favor. 

O Sr. Hélcio Queiroz Braga- Boa tarde, sou professor do CEFET-MG, em 
greve. Estão presentes nesta mesa três seres arcaicos, dois professores e 
um agricultor. São profissões que dizem respeito à própria constituição das 
civilizações, que não existiriam sem elas. 

Queria ouvir dos três algum comentário a respeito da educação nesse 
processo de financeirização do capital, referindo-se principalmente ao Brasil, 
a partir da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da educação, que 
tem seu reflexo maior no sistema federal de ensino, que vem desmontando, 
fazendo com que o trabalho do professor deixe de ser de produção de 
conhecimento para ser produtor de muita quantidade. Isso se reflete até na 
remuneração dos próprios professores. Queria que os debatedores falassem 
sobre o papel que cabe à educação nesse processo de financeirização do 
capital. Ela ainda tem papel ou já se tornou descartável, como a África que o 
César Benjamim citou? 

A Sra. Jesiane Aguilar Barbosa Bueno - Queria dizer que a questão do 
endividamento brasileiro, como o João Pedro havia dito, é muito mais 
complexa do que somente dizer que o neoliberalismo teria gerado essa 
situação. Foi a fonma que Fernando Henrique e seus pilares encontraram 
para a manutenção de uma falsa idéia de estabilidade econômica. Outra 
questão é a manutenção dos privilégios da elite agrária e empresarial que 
apóia e sustenta a política de Fernando Henrique e passa essa idéia para a 
população, através da Globo e de várias outras emissoras, fazendo com que 
muitos fiquem alienados. 

Já foi falado também do nosso Governador Itamar Franco, que tem como 
Vice o Newton Cardoso, pessoa que tem atitudes não coerentes com o 
discurso que faz. Newton Cardoso, como já foi dito aqui, obtém imensos 
privilégios. Mas o pior de tudo é ver que em Minas os nossos representantes, 
os Deputados Estaduais, usurparam no mínimo R$60.000,00 por mês de nós, 
eleitores e cidadãos de Minas Gerais. Ficamos nos questionando por que o 
salário dos nossos Deputados, que agora foi reduzido para R$18.800,00, tem 
de ser cem vezes maior que o salário mínimo. Por que não ganham o mesmo 
que um trabalhador que está lá fora? Os nossos representantes fazem leis 
para si mesmos. Temos de mudar essa característica brasileira de que o 
Estado, os políticos são o fim, quando na verdade têm de ser o meio, têm de 
garantir para nós saúde digna, educação, emprego, e não salários absurdos 
para si. 



478 
Queria citar o que Pascal já escreveu, que se adapta bem á situação 

que encontramos no Brasil, com as historinhas de CPI da corrupção, que 
muitas vezes servem apenas para encher o bolso dos políticos, porque 
sempre, como se diz, "acabam em pizza". Pascal já dizia que o povo não 
deve sentir a verdade da usurpação: ela foi um dia introduzida sem razão e 
tornou-se razoável. É preciso fazer que ela seja vista como autêntica, eterna 
e esconder o seu começo, se não quisermos que logo tenha fim. É contra 
essa idéia que lutamos. Temos de mudar essa politica, que representa a elite 
agrária, industrial e empresarial. Obrigada. 

O cacique Uarcanã - Bom-dia irmãos, meu nome é Uarcanã, cacique 
Xucuru - Kariri, do Sul de Minas. Aqui estou para ouvir os debates e as 
discussões, participando do sofrimento daqueles que reivindicam seus 
direitos. Temos, em cada cidade e, em nosso caso, em Belo Horizonte, um 
grupo de estudantes cuja caneta será uma metralhadora que exterminará as 
sementes ruins que se encontram no Senado. Existe uma semente podre que 
quer apodrecer todo o Brasil. Seu nome é Fernando Henrique Cardoso. Nós, 
povos indígenas, também somos vítimas da violência instalada: fazendeiros 
invadindo terras, fazendeiros matando índios. Há anos, pedimos ao 
Congresso justiça e moralização para todos os setores da sociedade, entre 
os quais nos incluímos, mas nada conseguimos. lndios, pretos e brancos 
unindo-se, num bom pensamento, e todo o Brasil falando numa só voz, assim 
conseguiremos mudar essa realidade. · Mas, se ficarmos apenas nas 
discussões e não houver união, não teremos como realizar nosso sonho. 

O Sr. Paulo Oliveira Cruz - Farei duas perguntas a João Pedro Stédile e ao 
companheiro João Antônio. 

A primeira é uma questão bem antiga, cujo porta-voz é o Brizola, que, 
desde 1964, se refere ao assunto, dizendo que a Nação brasileira não se 
constituiu, até hoje, Estado autônomo, soberano, com poupança interna 
própria e soberania sobre suas decisões. Esse pensamento fez com que 
Brizola tivesse boa parte da respeitabilidade que ainda tem no movimento de 
centro-esquerda. 

Gostaria que os dois oradores comentassem isso. Nesta era de 
comunicação em tempo real, de informação pelo visual, quase sucateando a 
possibilidade do conhecimento através da reflexão, gostaria de saber que 
papel tem o Estado nacional, se isso tem a importância que achamos que 
tem. 

A outra indagação é a questão da ética. O comentário mais atual da mídia 
é a questão da diminuição dos produtos no supermercado sem a 
correspondente diminuição nos preços. É papel higiênico, biscoitos, remédios 
a menos, o que é mais um capítulo da vergonhosa história do capitalismo 
brasileiro. Isso nos remete a uma inversão que é o certo pelo errado ou o 
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errado pelo certo. 

Sobre isso gostaria de saber se os dois oradores já têm um retorno do 
prejuízo que isso já causou por aí nos debates de que eles têm participado e 
em nível de futuro, se não conseguirmos força para estancar mais essa 
sangria na soberania do povo brasileiro. Qual é o prejuízo que teremos na 
reconstrução democrática do País? 

O Sr. João Pedro Stédile - Serei telegráfico. Agradeço a Rosalina, Andréia, 
Carolina e a outros que não se identificaram, mas fizeram perguntas bonitas. 
Agradeço também ás perguntas de Frederico Gonçalves Guimarães, 
Luciano, Dulce, Robson Pinto, Davi Meier, que fizeram perguntas relativas a 
reforma agrária. 

Todas as perguntas mereceriam um aprofundamento maior, mas sabemos 
que este tipo de debate sempre tem suas restrições e são sempre estímulos 
a seguir. 

Sobre a questão posta pelo professor quanto ao capital estrangeiro e 
financeiro na educação, o que tenho ouvido em fóruns de que tenho 
participado e de conversas com representantes parlamentares em Brasília é 
que o capital financeiro estrangeiro, em primeiro lugar, tomou conta de nosso 
setor básico, dos setores estratégicos, da indústria e dos Bancos e, nos 
últimos três anos, está indo para a agricultura, por isso é que se tornou 
inviável a reforma agrária, o que depois vou comentar melhor. 

Mas dizem os nossos conselheiros que a próxima etapa de domlnio 
estrangeiro do capital estrangeiro no nosso País é se voltar para a 
biodiversidade, como o César já adiantou, e para isso eles impuseram ao 
Brasil uma lei de patentes que faz com que qualquer borboletinha que eles 
descubram na Amazônia - que é um bem da natureza -, torne-se um bem de 
propriedade deles. Já há vários registros nesse sentido. E para quem não 
sabe, a lei de patente no Congresso Nacional aprovada neste Governo 
circulou na sua primeira versão em inglês. O Senador Nei Lopes, que é um 
colonizado não se deu ao luxo nem de traduzir para o português depois que 
recebeu a proposta da embaixada americana, tal a subserviência dos 
parlamentares brasileiros. 

E é essa Lei de Patentes que dá condições às multi nacionais, sobretudo na 
área da biotecnologia e da farmácia, de adonarem-se da nossa Amazônia 
pela lei brasileira. 

A segunda lei em curso é a entrada do capital estrangeiro nos meios de 
comunicação, o que até agora é proibido. Começarão a colocar televisão 
americana, a usar Internet e outras formas de investimento. 

O terceiro caminho, que está sendo preparado, com todo o apoio do Paulo 
Renato, funcionário licenciado do Banco lnteramericano, é a educação. Não 
só está em curso um processo de privatização da educação superior, média 
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e técnica, mas, infelizmente, se tivermos um governo a favor do modelo 
que ai está, assistiremos, no próximo período, a um processo de 
internacionalização. O capital estrangeiro começará a colocar faculdades e 
colégios, porque analisam que há um potencial de 20 milhões de jovens, uma 
vez que a rede pública está sucateada, e não há capital nacional suficiente 
para construir essas faculdades. O capital estrangeiro entrará cem toda a 
força na educação, e os senhores podem imaginar todas as conseqüências 
que disso podem advir. Por isso faço essas denúncias que tenho escutado 
por minhas andanças. 

Por último, está em curso um modelo que também subordina a agricultura 
ao capital estrangeiro das multi nacionais e dos Bancos. Nesse novo modelo, 
não há mais espaço para a agricultura familiar, não há mais espaço para uma 
agricultura voltada para o mercado local, para o mercado interno, porque as 
multinacionais estão tomando conta do cemércio agrícola, das agroindústrias, 
e estão colocando a agricultura sob a lógica da globalização. Por essa razão, 
nesses seis anos de Fernando Henrique, 920 mil propriedades cem menos 
de 1 OOha foram à falência. A agricultura familiar está desaparecendo por 
conta dessa política maior de Governo. Não há nada mais indigno do que os 
agricultores familiares do Nordeste receberem 2 milhões de cestas básicas 
por mês. Há situação mais humilhante para um agricultor do que depender de 
cesta básica do Governo para comer? Ele que sempre viveu da terra? A 
cesta básica é resultado dessa política geral que inviabilizou a agricultura no 
Nordeste. Abro parêntese para referir-me ao caso tipice do algodão, fonte de 
renda permanente da pequena agricultura, que gerava emprego e renda. O 
Governo, com sua política, eliminou o algodão do Nordeste e transferiu toda 
a produção de algodão para o Centro-Oeste brasileiro, sob o cemando de 
grandes empresas. Um Senador da República, o Maggi, do PPS, é o maior 
produtor de algodão no mundo, com uma fazenda de 1 OO.OOOha de algodão, 
no Mato Grosso, proporcionado pelo capital do BNDES e por toda a política 
do Governo. Nesse cenário, não há espaço para a reforma agrária. Por isso o 
Movimento dos Sem-Terra virou inimigo principal, porque a agricultura 
familiar não cabe mais nesse modelo. O azar do Governo é que ainda 
existem pobres organizados. Como disse Luiz Fernando Verissimo, seu 
modelo daria certo, se não houvesse povo. Acentece que há povo, que se 
está insurgindo. Como o Governo não quer fazer reforma agrária, tem de 
apelar para atacar a organização do povo. Para isso, usa a Rede Globo, os 
meios de cemunicação, o Poder Judiciário e a criminalização, através das 
polícias que atacam o Movimento dos Sem-Terra em todas as partes. Até o 
serviço de inteligência do exército caiu nesse ridículo de ficar cuidando de 
telefonemas nossos e de cartas. 

Imagino que devem ter ouvido muitos telefonemas de minha filha, que é 
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namoradeira. Isso é ridículo, mas mostra o caráter do nosso Governo. 

O fato de Jungmann ir para o Ministério da Comunicação Social é, por si 
só, revelador. Ele não passa de um papagaio da burguesia brasileira. 
Finalmente, vai para seu devido lugar, cuidar apenas da propaganda, ao 
velho estilo de mentir, mentir, tentando fazer o povo acreditar ser verdade. 
Mas as contradições reais da nossa sociedade são maiores que a mídia e a 
falsa propaganda. Isso faz com que o povo, por mais que ouça mentira, 
continue apoiando o Movimento dos Sem-Terra e a reforma agrária e, nas 
próximas eleições, eleja candidatos de oposição. Muito obrigado. 

O Sr. Cláudio Gontijo - Para comentar a financeirização do sistema de 
ensino, vou lembrar um fato de nossa história. Em meados da década de 60, 
o Govemo americano chegou á conclusão de que as lideranças da América 
Latina, principalmente as do Brasil, eram de esquerda, ou seja, a 
intelectualidade brasileira era de esquerda. A Fundação Rockfeller criou, 
então, um programa, que levou dez acadêmicos do Brasil, principalmente da 
área de economia, ciências sociais e políticas, para estudar em universidades 
americanas. Na UFMG, por exemplo, houve um grupo de cientistas do 
Departamento de Ciências Políticas que se formou nos Estados Unidos. 

Quando esse pessoal voltou, alterou-se a visão sobre os problemas 
brasileiros e, a partir dai, o programa da Fundação Rockfeller transformou-se 
no programa da FINEP e do CNPq. Hoje, os jovens promissores, sobretudo 
na área de economia, vão para Chicago e Harvard, sofrem lavagem cerebral, 
voltam e reclicam na política econômica os modelos inconsistentes que 
aprenderam lá. Esse é um dos fatores do atraso brasileiro no trato de seus 
problemas. 

Se tivermos uma política em que nós mesmos nos autocolonizamos, fica 
difícil pensar de maneira diversa. Por isso, 95% dos economistas deste País 
só conhecem o modelo neoliberal, nada mais. Desaprendemos economia; 
aprendemos ideologia. 

O Sr. João Antônio de Paula - O problema da educação no Brasil não é 
específico, mas faz parte do contexto geral de problemas do Pais. A solução 
do problema educacional passa pela solução dos outros. A reforma 
educacional que nos interessa é irmã da reforma agrária e da reforma do 
sistema financeiro, enfim, faz parte de um projeto de nação que estamos 
construindo, apesar das dificuldades. 

A segunda questão diz respeito ao conteúdo da educação que nos 
interessa, em todos os sentidos. Um filósofo alemão, durante o nazismo, 
disse que, em situações difíceis, é fundamental que o processo educacional 
apreenda e pratique duas grandes questões: resistir e contraditar. Acho que 
estamos vivendo um momento desse tipo no Brasil. 

É preciso resistir ao modelo que está sendo imposto, contraditá-lo e 
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construir um modelo alternativo. A adesão contra essa avassaladora onda 
neoliberal é crucial para que o Pais tenha futuro. Resistir e contraditar, diria 
que essas são as palavras-chaves para pensar o problema educacional 
brasileiro e o conjunto da nossa proposta de pais e nação. 

A segunda questão é do Paulo sobre o Estado nacional. Acho que a Nação 
ainda não se constituiu inteiramente. É ainda incompleta. Celso Furtado 
escreveu, há alguns anos, um livro interessante chamado "Brasil, a 
construção interrompida". Essa interrupção da construção da Nação se deveu 
á ditadura militar, a tudo aquilo que ela significa e, hoje, a esse modelo 
neoliberal. De fato, não construímos a Nação porque ainda vivemos sob um 
regime de exclusão social brutal. 

O quadro social, quando andamos em uma rua de uma cidade qualquer, 
mostra-nos a total desconstituição do tecido social brasileiro, hoje, 
visivelmente ameaçado. 

Acho que a idéia do Estado nacional como unidade política e administrativa 
capaz de construir políticas que passem pela reforma agrária, por reformas 
do sistema de ensino, etc. são algo crucial. 

Finalmente, a pergunta sobre a economiJ. Acho que nosso projeto, em 
última instãncia, implica o controle social sobre a economia. A economia é 
muito importante para ficar entregue apenas aos empresários e aos 
economistas. A economia que nos interessa atende e responde às demandas 
da grande maioria da população. É uma economia sob controle social. Em 
torno disso é que acho que o projeto de construção nacional, de 
transformação social passa, e, em parte, é isso que estamos discutindo aqui. 

O Fórum Social e tudo que ele possibilita de mobilização, de energias 
políticas, visa, em última instáncia, a construir alguma coisa nessa direção: 
colocar a economia sob o controle e o interesse da grande maioria da 
população. É isso que nos move a todos e nos permite sonhar com um pais e 
um mundo melhor. Obrigado. 

O Sr. Coordenador- Gostaria que todos os companheiros acompanhem, na 
parte da tarde, as oficinas que são, para nós, da maior importáncia. Vários 
temas, vários assuntos serão abordados. Pedimos que todos participem das 
oficinas. 

Em nome do Comitê do Fórum Mundial Social e de nossos companheiros 
César Benjamim, João Antônio, João Pedro Stédile e o Claúdio gostaria de 
fazer uma rápida homenagem a um povo que está lutando do outro lado do 
oceano para ter o direito a um pais. Esse pais é a Palestina, e esse povo 
está lutando de pedras nas mãos, com sangue e suor, vendo seus lideres 
morrerem para erguer uma nação. Achamos que ela tem de ser soberana e 
independente. 

Em nome do povo palestino, não pedirei 1 minuto de silêncio aos mártires 
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que morreram nessa luta, que hoje está nas páginas dos jornais do 
mundo inteiro. Peço uma salva de palmas á resistência, á luta pela efetivação 
do povo da Palestina, de pê. Obrigado a todos. 

Passo a palavra, para as considerações, despedidas e agradecimentos á 
Presidente, Deputada Estadual pelo PT, Maria Josê Haueisen. 

A Sra. Presidente - Senhores componentes da Mesa, senhores que ainda 
resistem aqui e estáo participando deste debate, sem dúvida a Assemblêia 
Legislativa está honrada por estar sediando o encontro deste fórum social, 
que nos prepara para o grande Fórum Social Mundial de 2002, previsto para 
Porto Alegre. Sem dúvida, estamos vivendo, nos tempos atuais, momentos 
históricos e, se houve uma dêcada perdida neste Pais, com certeza teremos 
agora uma década de recuperação. Se houve uma construção interrompida, 
como nos lembrou o Prol. João Antônio de Paula, fazendo referência ao livro 
de Celso Furtado, teremos, também, uma década ou um período de 
construção recomeçada neste Pais. E teremos a recuperação, sobretudo, da 
soberania, que nos vai garantir a recuperação da nossa economia, dos 
nossos direitos sociais em todos os setores, em todas as suas condições e 
plenitudes. 

A Assembléia Legislativa parabeniza todas as pessoas que participaram 
deste encontro e, de maneira especial, aqueles que aqui vieram fazer suas 
exposições: o Embaixador Samuel Pinheiro, que, por motivos justos, já se 
retirou; Dr. Cláudio Gontijo, que representa aqui o Governador Itamar Franco; 
nosso companheiro e amigo João Pedro Stédile; Prol. João Antônio de Paula; 
bem como a Profa, Dirlene Marques, que participa da organização deste 
fórum; e nosso companheiro Carlos Calazans, coordenador dos debates. 
Estamos aqui, com certeza, unidos em espírito, ideais e raça, com a 
presença das raças negra, branca e indígena, aqui explicitamente 
representada pelo cacique Uarcanã. Estamos irmanados, desejando um 
mundo melhor para todos nós. Tomamos as palavras do cacique Uarcanã, 
que falou da necessidade de sementes, para que extirpemos da sociedade, 
sobretudo dos meios de representação, dos agentes políticos, daqueles que 
estão na direção em qualquer lugar, as sementes do mal. Que sejam 
extirpadas e que venham as sementes do bem! Estamos vendo aqui 
sementes que florescem, sobretudo no meio da juventude, que participou 
bravamente deste encontro, essas flores que estão aqui e que serão 
transformadas em frutos, que vieram de boas sementes. Com certeza, 
teremos um Brasil muito melhor para as crianças que estão nascendo hoje. 

É nessa condição, depois de termos participado deste evento, que a 
Assembléia Legislativa, por intermédio desta Presidência, manifesta, mais 
uma vez, os agradecimentos aos ilustres expositores, autoridades e 
participantes, bem como ao público em geral, pela presença. 
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Encerramento 

A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1448 REUNIÃO ESPECIAL, EM 31/8/2001 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Maria José Haueisen 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa 
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Marcos Arruda - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. Reinaldo Gonçalves - Palavras da Sra. Misabel 
Derzi - Designação da Coordenadora - Esclarecimentos sobre os Debates -
Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio -Alberto Pinto Coelho -Wanderley Ávila -Agostinho Silveira -

Ailton Vilela -Alencar da Silveira Júnior- Amilcar Martins- Anderson Adauto-
Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Djalma Diniz - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Fábio Avelar - João Leite - João Paulo - José Henrique - Luiz 
Menezes - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel 
Martini - Rogério Correia 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 8h45min, declaro 

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

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

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as 
Exmas. Sras. Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, Presidente do Unafisco Sindical 
de Belo Horizonte e representante do Comitê Mineiro do Fórum Social 
Mundial; e Misabel Derzi, advogada e professora da UFMG; e os Exmos. Srs. 
Marcos Arruda, economista e Coordenador do PACS - Políticas Alternativas 
para o Cone Sul -; Reinaldo Gonçalves, economista e professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Paulo Edgar Alves, Secretário 
Adjunto de Estado de Recursos Humanos e Administração, representando o 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; e Deputado Federal Nilmário 
Miranda. 

Destinação da Reunião 
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum 

"Minas por Um Outro Mundo". 
Palavras do Sr. Marcos Arruda 

Agradeço o convite e louvo, por essa iniciativa, os organizadores do Fórum 
de Minas. Em nossa campanha do Jubileu Sul no Brasil estamos lutando, há 
vários anos, por uma nova política econômica para o nosso País e para todos 
os países que vivem esse drama do sobreendividamento. 

Gostaria também de saudar, em particular, os jovens e as jovens que aqui 
vieram, que são para nós sempre o elemento de esperança, a certeza de que 
a nossa luta tem um seguimento e que vai ser muito melhor. É com certa 
vergonha que estamos entregando o mundo atual a vocês, mas temos 
confiança de que farão melhor do que nós o mundo em que vivemos. 

Gostaria de ilustrar a minha fala, mas como não há projeção, procurarei ser 
o mais ilustrativo possível. Vou começar com um parágrafo que poderia ser 
de qualquer um de nós, pelo seu conteúdo. "Os problemas que parecem ter 
tanta força hoje são sistêmicos, surgem do interior do próprio mecanismo de 
funcionamento do capitalismo financeiro global. Um ano atrás, expressar 
essa visão seria suficiente para questionar minha fidelidade a tudo o que é 
bom e sagrado, a santidade dos mercados e sua infalível capacidade de se 
ajustar à liberdade dos fluxos de capital e do comércio, talvez mesmo a 
democracia propriamente dita. A questão básica é tão antiga quanto o 
capitalismo financeiro em si. O sucesso cria confiança e leva a um excesso 
de autoconfiança. A ganância sobrepõe-se á prudência. Então, algo 
inesperado acontece e levanta dúvidas. O medo se torna contagioso. As altas 
defesas individuais ajudam a espalhar o mal estar e, se os excessos se 
espalham demais, a crise financeira torna-se uma crise econômica na qual a 
maior parte dos mercados emergentes se encontra hoje". Palavras de Paul 
Folker, ex-Presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Isso foi em 
1998, no surgimento da grande crise russa, que já seguia a crise financeira 
da Ásia, que abriu as portas para o grande colapso da economia brasileira e 
obrigou o Brasil a pegar no FMI um empréstimo de caução e liberar o 
controle artificial do câmbio, que manteve o real mais ou menos estável em 
relação ao dólar durante todo o tempo da sua existência. 

Gostaria de começar essa reflexão falando da financeirização da economia 
mundial como grande contexto no qual ocorre a crise do endividamento, 
sobretudo da América Latina e, em particular, hoje, da Argentina e do Brasil 
para, em seguida, trabalhar essa crise do sobreendividamento e terminar 
fazendo algumas reflexões sobre o estado em que estamos, que chamo de 
veias abertas do Brasil, da Argentina, da América Latina, usando esse 
maravilhoso titulo do livro do Eduardo Galiano "Veias Abertas da América 
Latina" e ver que possíveis caminhos alternativos teríamos. 
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Entre 1973 e 1999 o comércio internacional cresceu 13 vezes, enquanto 

as transações financeiras cresceram 7 4 vezes. Hoje representam mais 
US$1.500.000.000.000,00, mudando de mão a cada dia ou mais de 40 vezes 
o que muda de mão em termos de comércio internacional. Desse dinheiro 
que circula pelo mundo nesse mercado financeiro, 98% circulam 
especulativamente, isto é, não é em função de investimento na economia 
real. E circulam essencialmente em oito grandes praças financeiras do 
mundo, com a maior parte nas mãos de apenas 200 grandes agentes 
especuladores do mundo. E bom relembrarmos que, no debate entre o 
Fórum Econômico Mundial de Davas e o Fórum Social Mundial de Porto 
Alegre, pelo satélite, o conhecido Jorge Soros se definiu como especulador 
internacional. 

Essa é a profissão dele. Quem exercesse essa profissão deveria estar na 
prisão. Mas é a maneira como se apresenta para o mundo. Um de seus 
ajudantes principais hoje é o Presidente do Banco Central do Brasil, Armínio 
Fraga, que saiu da especulação internacional para dirigir o Banco Central. E 
uma aberração sem fim. 

Vivemos hoje uma época de transição da fase de acumulação do capital, 
da acumulação fundada no espaço nacional para a fundada no espaço 
internacional. E da expansão material para a expansão financeira. E uma 
mudança de forma, de modo e de ser do próprio capitalismo. O destino final e 
privilegiado do capital retirado do comércio e da indústria não tem sido os 
países em desenvolvimento, mas sim os esconderijos da especulação 
financeira que conectaram entre si os países de alta renda e as elites 
atualmente globalizadas. 

Foi essa retirada da economia real para a virtual o principal fator que, 
desde os anos 80, vem precipitando a crise do mundo do trabalho. Essa 
análise foi feita pelo brilhante economista italiano Giovanni Arighi, a qual 
endosso plenamente. A crise do mundo do trabalho tem raiz nessa mudança 
do modo de ser do capitalismo no sentido da financeirização crescente do 
seu modo de produção. 

A estes fatores, temos que acrescentar os ganhos magníficos que os 
Bancos têm tido, por via de altíssimos juros, sobre as dívidas, principalmente 
as nossas. Se olharmos o quadro do endividamento, vamos ver que, no 
começo do ano 2000, a dívida global era de US$37.000.000.000.000,00. A 
divida do Terceiro Mundo, o grande endividado e que tem sido o foco das 
atenções e principalmente das políticas de ajuste do Banco Mundial e do 
FMI, é de apenas R$2.300.000.000.000,00 comparado com os 37 do 
endividamento global. Principalmente dos grandes países do mundo e dos 
Estados Unidos, que é o maior devedor. 

Além disso, acrescentamos as atividades clandestinas de lavagem de 
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dinheiro que ainda vêm engordar mais esse setor, essa bolha 
especulativa das finanças globais. O cálculo é que em torno de 
US$500.000.000.000,00 circulam no mercado clandestino que atravessa as 
vendas ilegais de drogas, o tráfico de drogas, sangue, órgãos humanos e os 
trabalhadores do sexo. E finalmente, a transferência ilegal da riqueza pública 
privatizada por ditadores, funcionários de Governo, grandes empresários, etc. 
O Brasil tem vários exemplos, fora os que nem conhecemos. 

Isso tudo configura a realidade de uma economia cassino, onde os 
estoques de títulos, bônus e papéis financeiros excedem, em muito, o 
estoque de riquezas reais produzidas no mundo da poupança nacional, que 
caminhou da poupança nacional para a especulação global. 

Nesse contexto, a crise do sobreendividamento está gerando enormes 
prejuízos. Faz parte também do deslocamento de recursos que iam para o 
desenvolvimento das economias nacionais e dos povos para o setor 
financeiro. O grande ponteiro que nos indica como isso acontece são os 
orçamentos, como o orçamento público federal, os orçamentos estaduais e 
os orçamentos municipais. Por quê? Porque em função desses orçamentos 
são tomadas as decisões capitais de política macroeconômica que fazem o 
dinheiro ir para onde se define que são as prioridades, nos últimos 20 anos, a 
opção dos governos brasileiros, desde a grande crise da divida externa do 
começo dos anos 80. Era o Governo do General Figueiredo, ainda da 
ditadura, e os governos civis ditatoriais seguindo as águas do governo da 
ditadura e seguindo inclusive com alguns dos principais fazedores de política 
econômica do tempo da ditadura. Todos esses governos mantiveram uma 
prioridade: o pagamento das dividas, acima de qualquer outra prioridade. 

E é esse pagamento que modela as opções sobre para onde deve ir o 
dinheiro produzido pela população do Brasil e condensado nos orçamentos 
públicos desses três níveis. O que encontramos é um quadro lamentável. 

No ano 2000, por exemplo, o orçamento federal dedicou 62,2% das 
receitas para a amortização e juros e rolagem das dividas interna e externa 
do Brasil. O que sobrou foi usado para a administração pública, investimentos 
em infra-estrutura e investimentos sociais. Essa é uma opção de polltica 
econômica. Se entrar um governo de oposição, tem de inverter as 
prioridades, sob pena de perpetuar o sofrimento desse povo e a destruição 
da economia brasileira. 

Celso Furtado apresentou um exemplo sobre a gravidade do quadro de 
endividamento brasileiro. Entre 1650 e 1850, Portugal arrancou do Brasil 
75.000k de ouro, equivalentes hoje a US$1.200.000.000,00. A colonização 
era o modo de expressão política do capitalismo comercial que vigorava na 
época. Os valores transferidos pelo setor público brasileiro aos Bancos, entre 
1998 e 2000, equivalem a mais ou menos US$1.000.000.000,00 por semana. 
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Isso quer dizer que o Brasil em uma semana perde cerca do mesmo valor 
perdido em 200 anos de colonialismo português. 

Esse é o grau de absurdo e deformação do que acontece com a crise do 
sobreendividamento brasileiro. Mas agora a crise perpétua do 
sobreendividamento é uma via de subordinação vestida de independência ao 
império global, ou o modo de expressão política do capitalismo global que 
hoje vigora no mundo. 

O quadro de endividamento da nossa irmã Argentina é muito mais 
agravado e uma das razões principais é que, além de terem adotado políticas 
neoliberais que se apoiaram mais em poupança externa do que em criação 
de riqueza dentro do pais, durante as últimas décadas, como o Brasil, mas 
em particular, nos anos go, com o Governo Menen, e agora com o do 
Presidente De La Rua, chegaram a uma dívida de U$130.000.000.000,00 e 
uma situação praticamente de insolvência. 

Quando procuraram recursos para captar divisas e pagar, verificaram que 
não têm mais nada para privatizar. Já privatizaram todo o património público 
da Argentina. Para manter a prioridade do pagamento da divida e um clima 
atraente aos investidores internacionais, estão enfiando a faca no osso da 
população argentina, reduzindo salários e aumentando ainda mais o 
gravíssimo quadro de desemprego que ali vigora há tantos anos, agravado 
por três anos de recessão profunda e de decréscimo do produto interno e do 
produto por habitante daquele país. É por isso que o povo não agüenta mais 
estar todos os dias nas ruas, dizendo "basta". Agora, perguntamo-nos: por 
que esperar chegar a essa situação extrema para dizer "basta" ao Governo 
Fernando Henrique Cardoso e ao FMI? 

Os dados do endividamento brasileiro são lamentáveis e revelam um 
quadro de alta irresponsabilidade dos governantes, sobretudo nas áreas 
econõmica, social e ambiental. Divido essa reflexão em duas partes: a 
vulnerabilidade interna e a vulnerabilidade externa. Todos já conhecem os 
dados sobre o estoque da dívida pública interna, e os companheiros do 
sistema de sindicalismo fiscal produziram um belíssimo caderno em que 
fazem uma síntese desse quadro. Em 1994, quando Fernando Henrique 
tomou o poder, a divida interna era de R$62.000.000.000,00; neste momento, 
pulou para R$620.000.000.000,00, isto é, dez vezes mais em 6,5 anos de má 
administração Fernando Henrique Cardoso. Não tenho os dados referentes a 
2000 e 2001, mas até 1999 o povo tinha pago aos detentores de títulos e 
bõnus da dívida interna um total de R$367.000.000.000,00, que saem do 
orçamento público e vão para suas mãos. Entre os maiores beneficiários - é 
preciso sempre nomear os agentes - estão os Bancos estrangeiros no Brasil. 
Na edição de ontem do jornal "O Valor", saiu a rentabilidade do património, 
com os lucros acumulados no primeiro semestre de 2001: 46% do total dos 
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lucros dos Bancos estrangeiros vieram dos títulos e bônus da divida 
interna brasileira. Os Bancos brasileiros conseguiram 31% do total de seus 
lucros saídos da divida interna. Isso é para mostrar o quanto esses atores 
estão enriquecendo á custa da falta de dinheiro para investir em educação, 
saúde, saneamento, segurança pública, seguridade social etc. Um exemplo 
dessa distorção absurda, que talvez o Reinaldo explique um pouco mais em 
sua fala, é o fato de, no ano passado, a Previdência Social ter gerado um 
saldo de R$15.500.000.000,00, que alimentou o chamado superávit fiscal em 
vez de pagar aposentadorias dignas para os trabalhadores que já 
ultrapassaram a idade de trabalhar. Quer dizer, ouvimos diariamente que a 
previdência social do Brasil é deficitária, mas, na verdade, ela é um dos 
principais fatores de geração do superávit e de viabilização do pagamento 
das dividas brasileiras, á custa da saúde e da segurança de nossa 
população. 

A divida externa é apresentada como um não-problema, mas nossa 
vulnerabilidade externa é imensa. É por isso que cada vez que um pais 
emergente espirra lá fora, ficamos, no Brasil, ás portas de uma pneumonia. 

Não vou dar os dados do crescimento da dívida, mas dizer apenas que, no 
período do real, o Brasil transferiu para o exterior, na forma de amortizações 
e juros da dívida, US$254.500.000.000,00, sendo US$84.500.000.000,00 só 
de juros. Isso mostra que grande parte do esforço brasileiro de ajuste foi 
parar nos cofres dos Bancos internacionais. 

O mais grave ainda é que, para pagar tudo isso, tínhamos que ter gerado 
grandes superávits na balança comerciaL É evidente que as divisas vêm 
principalmente do que logramos vender para fora a mais do que compramos. 
Só que há seis anos o Brasil está em déficit na balança comerciaL Portanto, 
só temos duas possibilidades de conseguir divisas: raspando as reservas 
internacionais ou tomando mais empréstimos. Só que empréstimos para 
pagar empréstimos, o que gera um círculo vicioso infinito de endividamento. 
É o que está acontecendo. 

Mas a sangria dos recursos para fora também se agrava com o aumento 
dos investimentos estrangeiros no Brasil, que, durante o período Fernando 
Henrique, aumentou de 0,4% do PIB para 3,5% em 1999, gerando a 
transferência de um total de US$63.400.000.000,00, no período entre 1994 e 
2000, pelos lucros remetidos para o exterior e dividendos pagos para os 
investidores no BrasiL 

Todas essas perdas configuram uma situação que chamo de pais falido. O 
Brasil é um país falido, que se sustem com os recursos vindos do exterior 
como um doente que tem a veia de um braço conectada a um banco de 
sangue dos credores. Passa-lhe seu sangue dia a dia, mês a mês, e, quando 
a sua capacidade de produzir mais sangue se esgota, precisa de injeções de 
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mais sangue, vindo do exterior pelo outro braço, para que a sangria 
continue acontecendo naquele primeiro braço. 

Só um governo disposto a romper esse círculo VICIOSO do 
sobreendividamento e da sangria da riqueza nacional em favor dos grandes 
ricos internos e externos poderá governar com soberania a partir de um 
projeto nacional de desenvolvimento. 

Faço as seguintes propostas e concluo dizendo, primeiro, que devemos 
continuar a lutar por uma auditoria das dívidas interna e externa do Brasil e 
por uma renegociação soberana, enquanto o Brasil ainda tiver suficiente 
poder de negociação para fazer valer os interesses da sociedade e da Nação 
frente aos interesses dos credores internos e externos. 

Vocês sabem que existe um projeto de lei encaminhado ao Congresso por 
uma auditoria das dívidas. E a nossa fala no ano passado, por meio do 
plebiscito das dívidas, enfatizou a urgência dessa auditoria. Até agora o 
Congresso e o Executivo taparam os seus ouvidos para não escutar a nossa 
voz. 

Em segundo lugar, uma revisão das privatizações e dos seus processos. 
Em terceiro, uma política fiscal e tributária progressiva que seja base para 
uma política de redistribuição da renda e da riqueza e uma política de 
reforma agrária autêntica que reoriente o caminho dos investimentos no 
sentido de "reempoderar" trabalhadoras e trabalhadores rurais e recriar uma 
política agrícola num caminho de sustentabilidade para o Brasil e para a 
América Latina. 

Finalmente, a criação de um imposto sobre as transferências de divisas e 
transações financeiras internacionais, que seja capaz de gerar no mundo, 
pelo menos, US$100.000.000,00 de fundos para investir na erradicação da 
pobreza. O PNUD calcula que, com US$80.000.000.000,00 dedicados, 
durante 1 O anos, aos investimentos sociais e econômicos, o mundo seria 
capaz de erradicar essa pobreza brutal que assola mais de 1 bilhão de 
habitantes do mundo atual. Essas propostas da taxa Tobin são apoiadas pelo 
PNUD, pelo UCTAD, pelo CNUCED, que também é da ONU, pelo Governo 
da Finliindia e pelo parlamento canadense. Precisamos aumentar essa 
campanha para viabilizar algum tipo de controle sobre esses fluxos 
financeiros especulativos internacionais. 

Finalmente, digo que o ano que vem é um ano-chave para o Brasil, por 
causa das eleições. Algum debate vocês tiveram, nesse seminário, sobre o 
tema das eleições. Queria dizer que dar continuidade à prioridade da 
estabilidade monetária e ao controle da inflação por cima dos objetivos do 
desenvolvimento socioeconõmico e humano da Nação é afundar o Brasil 
ainda mais no neoliberalismo, com a já surrada roupagem social-democrata. 
Não seria mais do que uma traição e desmoralizaria o projeto de um Brasil 



z 
õ 

o 
c = 
~ 
" ~ 
o 
o 
< 
c .. 

491 
genuinamente democrático, popular e soberano. É preciso que 
coloquemos no poder um governo popular comprometido com um projeto que 
dê prioridade a uma economia brasileira, voltada para o social e para o 
humano, e não para ela própria, não uma economia dominada pelo eco e 
pelo masculino, mas uma economia que quer dizer uma gestão da casa. 
Quem ê a primeira gestora das casas? É a mulher. Precisamos de uma 
economia no feminino e no masculino. Uma economia que dê prioridade aos 
habitantes da casa, e não ao edifício da casa, que é o Brasil, e não também 
ás riquezas acumuladas dentro dessa casa, á custa da maioria dos seus 
habitantes, que são o mundo do trabalho. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência deseja, em primeiro lugar, parabenizar também o Dr. 

Marcos Arruda, já que ele parabenizou esta Casa pela iniciativa. Gostaria de 
parabenizá-lo por todas as colocações, principalmente pelas figuras que 
utilizou para explicar um assunto que, efetivamente, é muito árido para a 
maioria das pessoas, que é a questão da economia, do endividamento, mas 
que tem tudo a ver com o sofrimento da população. Quero apenas dizer aos 
senhores, ás senhoras, aos jovens presentes que, efetivamente, a 
Assembléia, de alguns anos para cá, resolveu investir muito na questão da 
formação e, principalmente, trazer os jovens para dentro da Casa, porque a 
consciência que temos foi muito bem explicitada pelo Dr. Marcos. Quer dizer, 
vivemos hoje um período em que afirmamos com todas as letras: é um 
processo de ditadura econômica. Alguns de nós presenciamos. na década de 
70, a luta que ocorreu, todo um trabalho de formação em que os jovens foram 
muito importantes para que pudéssemos colocar um fim na ditadura militar. 
Então, achamos que o processo é muito parecido. Deve haver a união 
dessas pessoas que hoje têm consciência da realidade do País, da gravidade 
do momento que estamos vivendo, da necessidade, principalmente, de 
alternância de poder. 

As propostas colocadas aqui pelo primeiro orador são corretas. Somente 
um Presidente de Oposição terá condições de alavancar essas propostas, 
que são corretas e honestas com o Brasil, com o povo brasileiro. 
Entendemos que o momento é muito delicado. A intenção da Casa é dar 
prosseguimento a essas discussões, apoiar todos os movimentos que 
venham ajudar na conscientização de todos, principalmente dos jovens. 

Gostaria, em nome da Assembléia, de agradecer a presença de todos, 
participantes e palestrantes. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen)- Cumprimento todos os 
presentes, antes de passar a palavra ao Sr. Reinaldo Gonçalves. 

Palavras do Sr. Reinaldo Gonçalves 
Bom dia. Quero defender um argumento geral. Depois, elaborarei alguns 
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pontos importantes. A questão do endividamento externo, na ótica do 
Governo e do sistema financeiro, freqüentemente é minimizada. Sempre é 
colocado que a divida não é um problema muito sério, porque se trata 
apenas de questão de prazos e taxas de juros. O Governo, os representantes 
do sistema financeiro e todos aqueles vinculados hoje à situação dizem: "Se 
os juros forem pequenos e tivemros, por exemplo, dez anos para pagar essa 
divida, não é um grande problema". Imaginem alguém que ganhe um salário 
mínimo. Uma divida de mil, que deverá ser paga em 15, 20 anos, com uma 
taxa de juros pequena, não se transformará em um grande problema. Isso se 
transformará em um não-problema. Essa é a visão do Governo, do sistema 
financeiro e de todos aqueles que apóiam essa situação do Brasil hoje. Mas o 
nosso ponto aqui é exatamente o contrário. A nossa divida interna não é um 
problema simples. Na realidade, é extremamente difícil e se transforma numa 
trava fundamental para o desenvolvimento econômico, social, político e 
institucional do Brasil. Repetindo: a divida interna é um desequilíbrio, é uma 
restrição, trava fundamental para o desenvolvimento brasileiro, em qualquer 
de suas dimensões, da social à institucional. Por que acontece isso? Será 
que o Brasil tem um problema de divida? Tem. Só para ilustrar, quando 
Fernando Henrique entrou no Governo, a divida pública mobiliária brasileira 
era de R$60.000.000.000,00. Hoje, está em R$600.000.000.000,00. 

Em seis anos, a divida do Pais multiplicou-se por dez. Em poucas ocasiões 
na nossa história foram registradas situações de endividamento dessa 
magnitude: o estoque da divida multiplicou-se por dez. Poderiam dizer: "Eu 
me endividei, mas comprei uma casa; as crianças foram para a escola; fiz um 
bom passeio, fiz coisas boas". Mas a realidade é que o Brasil se endividou e 
andou para trás. De acordo com a história do Brasil, desde D. Pedro li até o 
atual Presidente, o Brasil teve uma taxa média de crescimento anual de 
4,4%. Tivemos 28 chefes de Estado, entre civis e militares e, se os dividirmos 
em pelo menos um ano de Governo em quatro grupos, vamos ver que existe 
o grupo dos anões perdedores, daqueles que tiveram as piores taxas de 
crescimento, e o grupo dos maratonistas, daqueles que tiveram a melhor taxa 
de crescimento. 

Entre os sete anões perdedores, sabem quantos Fernandes há? Dois. 
Resultado: na história do Brasil, Fernando Henrique teve, de 1995 para cá, 
uma taxa média de crescimento real da renda de 2,4%, o que representa um 
crescimento "per capita" inferior a 1%. Fernando Henrique, o outro Fernando 
e outros cinco chefes de Estado tiveram um desempenho medíocre. Foram 
os perdedores. Foram os anões. Este Governo é, do ponto de vista 
exclusivamente econômico - indicador simples -, primário, primitivo. 
Observando o indicador de crescimento concluímos que esse Governo é 
medíocre, é anão, é perdedor. O resultado disso é que a divida se multiplicou 
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por dez, e estamos patinando em mediocridade de desempenho 
econômico. O problema é que a divida não é só uma trava ao crescimento 
econômico, conforme a experiência brasileira tem mostrado. E isso vai 
continuar, se não pararmos esse processo. Por quê? Porque existem outras 
dimensões que transcendem a lógica da divida individual, familiar. 

Quais são esses problemas de enorme magnitude e quais são as 
soluções? O primeiro problema que tem a ver com a divida interna e surge 
como restrição ao desenvolvimento tem relação, inicialmente, com a 
necessidade de financiamento do setor público. Na realidade, é a diferença 
entre receita e despesa. O grande dilema no Brasil hoje é o superávit. É 
necessário arrecadar mais do que o gasto. AI, vem o arrocho fiscal: mais 
tributos e menos gastos. A carga tributária brasileira nos últimos seis anos 
saiu de 25% para, segundo cálculos do meu prezado amigo e grande 
economista Décio Garcia Munhoz, 33% de carga tributária bruta este ano. 
Resultado: houve arrocho fiscal no Brasil. Estamos mais pobres, porque 
nossa renda pessoal disponível está menor, porque pagamos mais impostos 
e os gastos estão sendo contraídos. Vamos investir, fazer coisas boas? 
Negativo. Esse financiamento destina-se ao pagamento de juros. 

Neste ano, a despesa de juros estimada para o Brasil é alguma coisa entre 
R$100.000.000.000,00 e R$120.000.000.000,00, isto é, algo em tomo de 8% 
do PIB brasileiro, e destina-se ao pagamento de juros. 

Se imaginarmos que o investimento é em torno de 16, deixaremos de ter 
crescimento de 50% no investimento, na renda e no emprego. Estamos 
andando a uma velocidade equivalente a 2/3 daquela que poderíamos andar, 
por causa da divida. 

Quando olhamos no jornal que o Brasil vai aumentar o superávit em um 
acordo com o FMI, de 3% a 3,5%, isso é uma tragédia, é péssimo, porque vai 
travar o Pais, não haverá investimento, consumo nem gasto público, 
significando que a economia não terá demanda. Não havendo demanda, não 
haverá produção. Sem produção, não há renda. Sem renda, não há emprego, 
o Pais trava. O superávit, no caso particular do Brasil, é uma tragédia. O 
déficit pode ser uma coisa maravilhosa. 

Por exemplo, a economia americana está estagnada. O Bush, que não fala 
francês como o Fernando Henrique, parece que não é tão inteligente quanto 
Fernando Henrique, disse que vão começar a fazer déficit, que será muito 
bom para os americanos, e o superávit, uma tragédia para o Brasil. 

Em algum momento para a frente, temos de acabar com a idéia de 
superávit a qualquer preço, pois trava a economia. Não é por outra razão que 
os países avançados têm tradição de déficit, desde a década de 30, para 
puxar a economia através de gastos públicos, que é o combustível de 
economias capitalistas nas quais o setor privado não vê perspectiva de 
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crescimento. 

Temos de mudar essa lógica perversa do superávit primário. Se lermos no 
jornal que o Brasil teve superávit primário, podemos ficar tristes, porque é 
travamento do País, subdesenvolvimento e mediocridade. 

Segunda observação importante: renda. O endividamento é um problema 
quando o nivel de renda está estagnado, quando se tem um crescimento 
medíocre de 2,4% durante sete anos. Este ano, se tivermos 1,5% de 
crescimento, será um bom resultado. Mas 1,5% é estagnação de renda "per 
capita". 

O problema do endividamento, no caso brasileiro, transforma-se em uma 
tragédia porque o País está estagnado. Só minimizaremos o problema do 
endividamento, se crescermos. Mesmo em um Governo democrático e 
popular, teremos dívida, mas, em compensação, teremos crescimento. Com 
taxa de crescimento da ordem de 6% a 7%, reduziríamos o impacto negativo 
da divida interna. 

É a mesma coisa de estarmos endividados no Banco e no cartão de crédito 
e nosso salário estar congelado; é um problema sério. Mas, se nossa renda 
cresce, esse problema se dilui ao longo do tempo. Se continuarmos 
crescendo a 2,4%, mesmo que as taxas de juros baixem e a dívida não 
cresça, continuaremos estagnados, com problemas seriíssimos. Daí a 
necessidade de crescer. Com este Governo, não cresceremos nem neste 
nem no outro ano. 

O primeiro aspecto importante foi chamar a atenção de que o superávit 
pode ser uma tragédia e o déficit, uma coisa boa. O segundo aspecto é que 
precisamos crescer. Com esse modelo e Governo não cresceremos, pelo 
contrário, pelo padrão histórico brasileiro este é um Governo perdedor e o 
Brasil continuará perdendo: o empresário e o trabalhador. 

Terceiro aspecto importante: prazo. Não poderia comprar uma casa para 
pagar em cinco anos, mas, se me dão um financiamento de 30 anos, posso 
comprá-la. O mesmo acontece com a dívida brasileira. 

A ação social é determinada pela interação de três variáveis: interesse, 
normas de valores, ideais e princípios, e algum componente aleatório, que, 
nas pessoas, vai do preconceito às idiossincrasias e às vaidades e, nas 
instituições, vai à corrupção e à degradação moral e ética. 

Além da mediocridade da alma das autoridades do País, inclusive a do 
Presidente da República; além da corrupção e da degradação ética e moral, 
que se vêm acentuando ao longo do tempo; além dos valores do liberalismo 
tolo e burro, o Governo brasileiro é movido pelo interesse. Foi capturado pelo 
interesse financeiro internacional; por isso, tem sempre de fazer divida com 
prazo curto. Toda semana, o Brasil tem de jogar bilhões de reais no mercado 
financeiro, porque os grandes Bancos dizem que não aceitam títulos. E o 
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Brasil é capturado por esse interesse. 

O Presidente do Banco Central era funcionariozinho de um 
megaespeculador; o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento era 
funcionariozinho de um Banco americano. O Senador Pedro Simon 
protocolou denúncia no Senado Federal de que, aparentemente, a festa de 
aniversário da mulher do Ministro da Fazenda foi financiada pelo Unibanco. 
Isso não pode acontecer: é feio, é errado, é ilegal. 

Nosso Governo move-se pelos interesses do sistema financeiro 
internacional. Por isso, encurta os prazos da divida interna. Só por causa 
disso. Não há determinação de mercado, porque o Governo é o grande 
tomador de recursos. Como não é burro - pelo contrário, esperto até demais -
, faz isso por puro jogo de interesses. 

Quarto aspecto importante: os juros. Os juros reais da divida brasileira são 
muito altos. 

Maria Lúcia, Presidente da UNAFISCO, diz, com razão, que o Pais segue a 
lei da irresponsabilidade monetária. O Brasil tem pago, nos últimos sete anos, 
a maior taxa real de juros do mundo. Do mundo! Isso significa que o Brasil é 
um paraíso: o Pais está estagnado, e os Bancos mostram centenas de 
bilhões de reais de lucro. Os Bancos estão adorando isso. Colocam um 
garoto de 23 anos á frente de uma tela de computador, comprando e 
vendendo títulos públicos. Por quê? Porque, em determinado momento, o 
Brasil, como grande tomador de recursos, pode ter juro real baixo. Querem 
um exemplo? Uma empresa está com dinheiro na tesouraria. A taxa real de 
juros em títulos púqlicos é zero e a inflação está em 10%. Há uma alternativa. 
Com inflação de 10%, se não colocar em um fundo de investimento com uma 
taxa de juros de 10%, isto ê, se não tiver uma remuneração real zero, 
perderá 10% com a inflação. Prefiro ter uma remuneração real zero, isto ê, 
não ter perda inflacionária de 10%, do que não aplicar em titulo público. Não 
há razão para que o Pais tenha as taxas de juros reais mais altas do mundo. 
Podem dizer que tem de ser assim porque não é só a divida interna, é a 
divida externa, portanto temos de trazer capital de fora. Posso fazer uma 
desconexão. Não preciso atrelar o sistema financeiro brasileiro, o Estado 
brasileiro, a saúde, a educação, a dignidade e a sanidade do povo ao capital 
financeiro internacional. A China, muito mais complicada que o Brasil, com 
muito menos recursos, vem crescendo a 9% ao ano nos últimos 24 anos. Se, 
a partir de 2003, crescermos a 7%, com juro real zero, com inflação entre 5% 
e 10% ao ano, poderemos, tranqüilamente, ter um déficit primário entre 3% e 
4% do PIB, isto é, gastar acima da receita, com investimento, gastos sociais, 
impulsionar a economia brasileira, e o nível de dívida com relação ao PIB não 
será alterado. Se o Brasil crescer em juro real zero, poderemos não ter o 
superávit primário de 3,5%, mas um déficit de 3,5%, que será um combustível 

~--------------------~------------_J 
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importante para a locomotiva da economia brasileira, puxada per um setor 
público responsável e competente. É só não pagar os juros reais de 10%, 
12%, 15% e 20%, como já foi pago, que o mundo só acredita quando aplica 
aqui no dia 1 •, retira no dia 30 e descobre que no Brasil se ganha mais em 
um mês do que em Nova Iorque ou em Genebra em um ano inteiro. É 
necessário acabar com essa lei de irresponsabilidade monetária, trabalhar 
com juro real o mais baixo possível. Aí, usaremos o déficit primário, 
transformando-o em combustível. 

A dívida é um problema por uma quinta razão, os credores. Se todo o povo 
brasileiro fosse credor do Estado, não haveria o menor problema. Creditariam 
dinheiro na conta dos grandes grupos, mas também creditariam na conta de 
todos os brasileiros. Só que todos sabem que o Brasil é o campeão mundial 
de concentração de renda; disputa com Belise, Honduras e Serra Leoa. É um 
campeonato da mediocridade. Mas o Brasil tem outra coisa que eles não têm: 
é pentacampeão mundial na concentração de riqueza. Se o "top" 1% tem 
entre 15% e 20% da renda, o "top" 1% tem mais de 50% da riqueza, que são 
fábricas, lojas, escritórios, estruturas residenciais, terras produtivas e não 
produtivas, jóias, carros, tapeçarias, mas também são ativos monetários reais 
no bolso, ativos financeiros, títulos públicos. 

A divida interna está na mão da elite brasileira. Então, quando o Governo 
remunera, real e regiamente, os ricos brasileiros, provoca uma brutal 
concentração de riqueza e de renda e trava o País. Isso ocorre porque o 
grande problema é que o capitalista ganha o que gasta e o trabalhador gasta 
o que ganha. Como ganha pouco, o trabalhador gasta toda a sua renda. 

A tragédia do sistema capitalista é a poupança. O combustível do sistema 
econômico é o gasto, o consumo, o investimento. Só que os "gentistas" 
brasileiros não estão gastando, estão deixando o dinheiro no Banco, o qual 
cresce exponencialmente com esses juros absurdos. A conseqüência disso é 
que não só se concentra o dinheiro- e ai vem a desigualdade -, mas também 
existe uma irracionalidade econômica que trava a economia. Esse é um 
problema. A dívida trava a economia porque se coloca a renda na mão dos 
ricos, que não a gastam. 

Em síntese, o problema da divida tem uma enorme implicação para o 
processo de desenvolvimento. Não é apenas um problema de prazo ou de 
taxa, mas tem que ver com a necessidade de se mudar a angulação em foco, 
de se trabalhar com um déficit responsável, e não um superávit. 

Em segundo lugar, ao resolver o problema da divida, é preciso ter 
crescimento, pois, com crescimento, pode-se enfrentar a dívida com 
responsabilidade, com racionalidade. Além disso, esse crescimento pode vir 
a ser de 6,4%, de 7%- quem sabe?-, e não de 2,4% apenas. 

O terceiro ponto é que não se pode ficar capturado pelos interesses dos 
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sistemas financeiros nacional e internacional, de prazos curtos. Temos 
que romper com esses prazos curtos, o que é somente um problema de 
vontade política. Se não querem títulos de 30 anos, vão fazer o quê, com o 
dinheiro: gastar em sorvetes? Não, vão ter que aplicar em recursos públicos. 

Quarto: custo real mais próximo de zero possível. Essa é uma 
determinação política, não passa pelo mercado. É tolice dizer que o mercado 
não aceita, quando o Governo é o grande tomador de recursos. Se ele não 
tomar recursos das empresas, as tesourarias delas vão ficar com sua liquidez 
empoçada. É o que chamamos de ter dinheiro, mas não saber o que fazer 
com ele. Tem que haver o juro real zero, sim. Na história americana, por 
exemplo, o juro real ficou 2% negativo na década de 70. Portanto, isso é 
vontade política. 

Para concluir, novamente citaria a questão do enfoque de classes. Essa é 
uma política que está atrelada a interesses de grupos e classes sociais. Não 
há economia sem jogo de grupos e classes sociais, o qual atende 
fundamentalmente aos interesses dos sistemas financeiros e privados 
nacional e internacional. 

Finalizando, a divida trava o processo de desenvolvimento e trava, assim, a 
capacidade de o Brasil crescer e fornecer serviços públicos de saúde e 
educação. Nesse sentido, a divida não só afeta os desenvolvimentos 
econômico e social, mas também a dignidade do povo, que, de madrugada, 
tem de ir fazer matricula em escolas, tem de ficar nas filas de ambulatórios, 
tem de tratar os médicos como se fossem semideuses, tem de se humilhar. A 
divida pública é um endividamento que compromete não só o 
desenvolvimento, o crescimento, a acumulação de capital, mas também a 
felicidade do povo, a sua dignidade. E o sentido da vida é exatamente ter 
felicidade, dignidade e liberdade. 

Se a situação continuar como está, haverá um processo de degradação 
moral e ética desse Governo, desse Presidente. E já está havendo. 

Vamos correr o risco de perder a liberdade. Há uma vinculação forte entre 
o endividamento, a ausência de desenvolvimento, a degradação político-
institucional e a perda de dignidade, felicidade e liberdade do povo brasileiro. 
Quanto a isso não há negociação. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Misabel Derzi 
Quero saudar todos os presentes, a Deputada Maria José Haueisen, a Dra. 

Maria Lúcia Fattorelli, da UNAFISCO, na pessoa da qual saúdo todos os 
fiscais federais, estaduais e municipais, e quero louvar a iniciativa desta 
Assembléia, acolhendo este fórum. Saúdo também o Deputado Nilmário 
Miranda, o Dr. Paulo Edgar Alves, Secretário Adjunto da Secretaria da 
Administração, e os ilustres conferencistas. 

A minha fala tem um objetivo: após essa exposição dos professores 
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Marcos Arrudas e Reinaldo Gonçalves, devemos estar a nos perguntar 
qual a versão jurídica dessas colocações. 

Sabem que há várias correntes na economia, e, em certo momento, 
alguém, algum economista ou um sociólogo economista, pode optar por uma 
solução A ou B. Qual dessas críticas ou soluções estariam consentãneas 
com a Constituição Federal de 1988. Não sou da área econômica, sou da 
jurídica, especialmente a tributária, mas ouvindo longamente o que foi dito, 
tenho a lhes dizer que me parece que a nossa Constituição condena 
qualquer projeto político econômico recessivo, antidesenvolvimentista e que 
acentue a concentração de renda, a miséria, a pobreza e a desigualdade 
entre grupos e entre regiões. 

Todos sabem que a Constituição da República de 1988 intitula a Federação 
brasileira de Estado democrático de direito e coloca como metas essenciais 
desse Estado a dignidade humana, o trabalho, a igualdade e o 
desenvolvimento. E determina a esse Estado perseguir a erradicação da 
miséria, da pobreza, a redução das desigualdades e a implementação dos 
direitos individuais e sociais. Mas a Constituição de 1988 não criou normas 
apenas abstratas ou retóricas. Em seu seio, criou instrumentos tributários 
destinados a implementar esses direitos sociais especialmente os de 
previdência, educação, saúde e assistência social. Tanto que a Constituição 
criou as chamadas contribuições sociais que são necessariamente 
destinadas a custear a intervenção do Estado nesse setor. Traçou as metas, 
os fins e deu os instrumentos tributários para que se implementasse entre 
nós um Estado ao mesmo tempo de direito, ou seja, assentado na segurança 
e na liberdade, e tàmbém social, perseguidor dessas metas mais elevadas. 
Portanto, reforça seu teor igualitário e democrático. A Constituição de 1988, 
no plano dos orçamentos, obriga ao planejamento, sem dúvida. Alêm da 
obrigação dos planos plurianuais de investimentos, as LDOs, há tambêm o 
instrumento clássico dos orçamentos anuais. Essa Constituição obriga à 
clareza e ao planejamento das contas públicas. 

Essa Constituição acentuou a liberdade. Reforçou o federalismo e reduziu 
as críticas que se lhe faziam, no País, ao sistema tributário do ponto de vista 
de sua concentração de recursos em mãos da União. Reforçou a liberdade, 
porque determina o aumento do poder financeiro dos Estados e dos 
municípios. Depois da Constituição de 1988, tivemos longo trabalho, que o 
atual Governo acentuou e reforçou de retomo ao período anterior à 
Constituição. 

É disso que estamos falando agora. Estamos com recursos concentrados 
nas mãos da União. Regredimos, porque o poder foi concentrado atravês de 
muitas estratégias jurídicas, políticas e econômicas em mãos da União. Os 
nossos ilustres professores de economia nos disseram que há um 
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desequilíbrio econômico. Parece que isso está dito em todos os jornais e 
manuais que tenho lido. 

Esses professores nos relataram que há um crescimento sistemático da 
divida pública, um crescimento vertiginoso da divida externa, há uma 
desaceleração elevada do crescimento econômico. Estamos em pleno 
quadro recessivo. Há um crescimento do déficit no setor público, há um saldo 
negativo total da balança comercial e das transações comerciais. Há uma 
fragilização do Real em face ao Dôlar e uma política de juros elevadíssimos. 
Tudo isso acentua o atraso no desenvolvimento, a estagnação econômica, o 
aumento do desemprego, o aumento da miséria e da pobreza e o aumento 
da injustiça social e da concentração de renda. Tudo isso que lhes disse 
como conseqüência é flagrantemente anticonstitucional. 

Estamos trabalhando os paradoxos brasileiros na direção oposta sinalizada 
pela Constituição. Vou citar alguns sintomas jurídicos de que a posição 
adotada pelos professores economistas presentes é uma posição confirmada 
por normas, leis e reformas posteriores à Constituição de 1988. Vocês terão 
a sinalização jurídica de que esse fenômeno acusado pelos sociólogos e 
pelos economistas é real. 

Os ilustres professores demonstraram preferência por uma escola 
econômica, mas essa preferência já está antes adotada pela Constituição 
Federal. Neste Pais, supõe-se que os economistas sejam livres, mas 
precisam saber que não são. Eles vivem numa ordem jurídica, e antes a 
nossa Constituição traçou metas a atingir. Isso não é uma escolha que algum 
economista e algum condutor de política monetária do Branco Central 
possam fazer: ou divida, ou povo; ou divida, ou gente; ou orçamento 
humano, ou não. Não há essa liberdade como supõem os economistas e 
aqueles que governam. 

Só que se fez tudo para responsabilizar quem se desatrele da política 
econômica, social, monetária e financeira do Governo Federal. 

É' tão correta essa análise que o Governo Federal fez aprovar a Emenda à 
Constituição n• 27/2000, que permite reduzir e atenuar os instrumentos 
tributários criados pela Constituição de 1988 para custear a área social. A 
Emenda à Constituição n• 27 permite ao Governo Federal desviar 20% da 
arrecadação de impostos e contribuições que se destinam a custear o social. 
O desvio, na prática, já ocorria, já houve muitas denúncias, desde o Governo 
Fernando Collor. A Constituição não se cumpria, até que se resolveu 
legitimar o \legitimável, por meio da Emenda à Constituição n• 27. Depois, 
fizeram-se várias outras: a de concentração de recursos; outra transferindo 
recursos dos Estados à União; os fundos de estabilização fiscal. 

Lembro aos senhores a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há rnuitos 
políticos, Deputados, Governadores e Prefeitos que têm medo de criticá-la. 
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Por quê? Porque se fez uma enorme propaganda de que essa lei 
combate a desonestidade, de que esse é seu objetivo, o que não é verdade; 
uma coisa nada tem que ver com a outra. Mas, como devem lembrar, no 
início deste ano, quando os novos Prefeitos assumiram os cargos, os jornais 
trouxeram reportagens com o seguinte teor: ao sair, o Prefeito anterior levou 
cadeiras, computadores, mesas etc., que pertenciam à administração pública. 
Por isso, foi feita - disse o Governo - uma Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Vejam que o Governo fez uma pesquisa, em que exatamente a lei que 
condena uma mudança, a Lei de Responsabilidade Fiscal, obteve 80% de 
aprovação popular, porque todos querem combater a corrupção. Mas hà um 
desencontro e uma desinformação; por isso, este Fónum é essencialíssimo e 
deve-se tomar núcleos e molas de difusão da realidade. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem um lado positivo, não tenham dúvida. 
A Constituição de 1988 prima pelo planejamento e pela transparência, mas, 
na prática, sempre temos tido atuação imediatista, nunca planejadora, e 
muitas vezes não transparente. Assim, já que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal obriga à elaboração, por cada município brasileiro, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, tem algo de bom. Há uma grande massa de municípios que, 
apesar do que determina a Constituição Federal, nunca elaborou uma Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem um 
lado bom, e é isso o que torna ainda mais difícil criticá-la. 

Mas essa lei está preocupada com uma política monetária e fiscal de 
controle da relação entre receita e despesa, para assegurar aos nossos 
credores, vou-lhes dizer, que temos condições de honrar os nossos 
compromissos. Chego a admitir que, até aí, tudo bem, mesmo com todos os 
prejuízos, mas o objetivo é endividar mais ainda. Se temos algum espaço, 
não é possível deixar uma reserva sequer para outro setor- tudo tem de ser 
canalizado exatamente para o setor financeiro. Então, nessa lei há limites 
para tudo - essa é a regra de ouro do equilíbrio orçamentário que nela vigora, 
que era a regra dos Clássicos, repelida durante décadas pelo Estado 
Moderno, pelas teorias de Keynes, de Hansen, nos Estados Unidos, por 
Beveridge, na Inglaterra - "Trabalho para Todos" é a obra de William 
Beveridge. 

Bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites para tudo - para 
as despesas com o pessoal, a seguridade social, a dívida pública externa e 
interna -, proíbe a renúncia de receita e determina regras para a concessão 
de garantia; só não traz limites para as despesas financeiras, que podem 
subir. Em nosso País, não temos uma lei que responsabilize alguém por 
erros gravíssimos, que comprometem gerações e são muito mais importantes 
do que esse tipo de erro. Não temos uma lei de responsabilidade pela política 
monetária; não temos uma lei de responsabilidade social. Temos um passivo 
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social de miséria e de injustiça gravíssimo, mas não nos preocupamos em 
responsabilizar alguém. A política do Presidente do Banco Central está fora 
de controle - pode usar o que restar, o saldo do FMI, se decidir; pode fazer o 
que quiser e comprometer gerações. Mas, pensemos em um Prefeito do 
interior do Estado, honesto, que resolve não exonerar, porque não há 
emprego na cidade e o quadro é de recessão econômica, e ele, keynesiano, 
entende que, se segurar a demanda, mantendo as pessoas com renda para o 
consumo, a economia incipiente daquele município não se atracará. Ai, não 
exonera, e, se isso estiver fora dos limites, terá cometido ilícitos gravíssimos 
e é execrado, quando na verdade é um problema da política econômica que 
foi adotada em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A lei não responsabiliza a política de juros altos suicida, como já denunciou 
aqui o Prof. Reinaldo. E o mesmo Arminio Fraga disse aos credores 
internacionais para não investirem em Minas Gerais. O Presidente do Banco 
Central sequer quis se informar sobre as razões do Estado de Minas para 
mover ação de anulação do acordo de acionistas feito no Governo anterior 
com o sôcio estrangeiro da CEMIG, um acordo que contraria a Constituição 
do Estado, a lei de regência da CEMIG e a Constituição Federal. Sem saber 
em que circunstâncias o acordo foi firmado, com um sócio minoritário, numa 
sociedade de economia mista que controla as decisões do sócio majoritário, 
sem saber as razões que tinha o Estado, filiou-se incondicionalmente ao 
sócio estrangeiro e disse no exterior: "Não invistam em Minas, o Estado não 
merece confiança". Ajuizamos ação no Supremo. Mas, contra esse 
alinhamento automático ao seu credor sem saber as razões de 17 milhões de 
habitantes de Minas Gerais, não há nenhum questionamento. 

Enquanto o povo não conseguir entender o que se passa, o risco é de que 
continue tudo igual. Se um Prefeito ou um Governador - é claro que louco -
mandar afixar o seguinte aviso na Prefeitura: "Senhores credores do 
município, prestadores de serviço e fornecedores, não honrarei os contratos 
deste município, a não ser que depositem a minha comissão no Banco tal, 
que enviará os recursos para as Ilhas Cayman". Se ele colocar esse aviso 
enorme na sua Prefeitura, o que isso tem a ver com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Nada. Não há um dispositivo nessa lei para 
resolver esse tipo de problema. Ele terá cometido um crime comum, será 
responsabilizado por improbidade administrativa, sofrerá sanções civis, de 
acordo com as leis já existentes em nosso País. Mas há uma confusão 
engendrada, de modo que não se pode conversar entre nós, porque poucos 
são aqueles corajosos que sabem que não serão confundidos se disserem a 
verdade. 

Quero até honrar aqui o Prefeito Célio de Castro, que nunca teve medo 
dessa lei, de ser confundido com alguém corrupto, e fez as críticas que tinha 
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Há muitos outros sintomas e decisões jurídicas que são confirmação exata 
daquilo que nos foi exposto. Estive muito atenta ás exposições dos Profs. 
Reinaldo e Arruda exatamente para dizer se havia, do ponto de vista jurídico, 
algum reparo a fazer. Digo-lhes com toda a sinceridade que acho que esse é 
um caminho obrigatório entre nós. A respeito desses sintomas e das 
soluções, como a reforma tributária e a inconstitucionalidade da Emenda n° 
2712000, a tendência e os projetos do Governo Federal que ainda nem foram 
trazidos á luz, mas que ora são difundidos, confirmam o que nos foi dito pelos 
professores. 

Estamos prontos para aprofundarmos a nossa exposição no momento dos 
debates. Muito obrigada. 

A Sra. Presidente - Esta Presidência lembra que este fórum está sendo 
realizado graças ao trabalho de uma comissão organizadora que, juntamente 
com outras pessoas que representam 150 entidades, 150 movimentos 
populares, preparou, trabalhou e discutiu para pensar e realizar esse fórum 
social. Aqui, estamos tendo a oportunidade de ouvir pessoas competentes 
para nos esclarecerem as dúvidas e até levantarem mais dúvidas, para que 
busquemos outras respostas. A verdade é que só começamos a duvidar 
quando tomamos conhecimento das coisas e dos erros que existem. Quem 
não sabe nada não duvida de nada. Além de este fórum nos esclarecer, 
levanta dúvidas para as quais, com certeza, buscaremos respostas e 
soluções. 

Então, queremos, mais uma vez, parabenizar a comissão organizadora e 
as 150 entidades que se dispuseram a pensar, a discutir e a preparar este 
evento, que conta, com muita honra para todos nós, com o apoio da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. Parabéns aos organizadores, àqueles que mais trabalharam para 
que este evento acontecesse. 

Designação da Coordenadora 
A Sra. Presidente - Daremos continuidade aos trabalhos, passando a 

coordenação dos debates à Sra. Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, 
representante do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
A Sra. Coordenadora - Bom dia. Saúdo os conferencistas, os presentes na 

Mesa. Vamos passar aos debates. Queria convidar os jovens, esperança do 
Brasil, para que se acomodem, a fim de participar dos debates. Saúdo os 
indígenas presentes e todos os participantes que, como nós, acreditam que 
outro mundo é possível. Vamos dar início aos debates, e gostaria de dar 
alguns avisos. Em todas as pastas recebidas, há uma carta dirigida ao 
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Deputado Aécio Neves. É muito importante que assinem essa carta e a 
entreguem na saída ou na Secretaria, porque vamos cobrar dele que 
encaminhe um projeto de lei que está parado há um ano no Congresso, 
reivindicando a auditoria da dívida que o Prof. Marcos Arruda mencionou. 
Então, lembro a todos para que assinem e que entreguem essa carta, 
porque, no dia 13 de setembro, temos audiência com ele e entregaremos 
essa carta. 

Quero lembrar também que, na parte da tarde, temos oficinas muito 
interessantes. Podem consultar o caderno de programas, que também está 
dentro da pasta e escolher uma oficina. Não deixem de participar. Hoje, ás 
17h30min, teremos uma caminhada cívica. Sairemos da Assembléia e 
caminharemos, em conjunto, até as escadarias da Igreja São José, na Av. 
Afonso Pena. É muito importante participar dessa caminhada, para dar 
visibilidade á sociedade dessa nossa mobilização. Em seguida, na escadaria, 
teremos o tribunal das dividas. Vamos julgar essa dívidas, nas escadarias da 
Igreja São José. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh participará e será o 
advogado de acusação. A defesa será feita por um ator, e o Juiz será o 
nosso Juiz de Direito Arutana Cobério. As testemunhas serão as vítimas 
desse processo, os índios, os sem-terra, os sem-casa, as mulheres, os 
negros, os menores de rua, enfim, faremos um julgamento dessa dívida e 
queremos a participação de todos, que serão os jurados desse tribunal. 

É importante salientar que esse tribunal não é uma iniciativa só nossa, está 
inserido na Campanha Jubileu Sul, presente em todos os Estados do Brasil e 
em 50 países que estão massacrados por essa questão da dívida. Vamos 
passar ao debate. As perguntas podem ser feitas por escrito ou oralmente. 

Debates 
Marcos Arruda, sou de Montes Claros. Na sua fala, disse que 62% do 

orçamento federal foi para o pagamento da dívida e que, se tivéssemos um 
Governo de Oposição, este poderia fazer um trabalho de intervenção em 
relação a essa questão. Posteriormente, disse que deveríamos eleger um 
Governo popular para que este pudesse, pelo menos, tentar fazer uma 
política diferente frente ao endividamento financeiro que estamos vivendo 
hoje. Quero que minha pergunta seja uma forma de indignação contra isso 
que está acontecendo. Há dois dias, estamos aqui debatendo essa questão. 
Como podemos falar de um Governo popular, de um Governo que pode fazer 
essa transformação quando vemos que, num evento como este, em nível de 
Estado, chamado de megaevento, aqueles que acreditávamos ser Governo 
popular não compareceram? Os Deputados que representam esta Casa, que 
poderiam discutir também o assunto com as entidades, com aqueles que 
vieram de longe, não estão presentes. Qual é o motivo dessa transformação? 
A responsabilidade dessa transformação do País fica só nas mãos das 

~--------------------~------------_J 
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entidades, dos movimentos populares, dos servidores? Que Brasil é este? 
Que país queremos construir? 

O Sr. William Rosa Alves- Sou Professor em greve da UFMG e membro da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros. Marcos Arruda disse que muito do 
que estamos vivendo, até de sustentação na sociedade, viria pelo aporte de 
recursos que nos geram dívidas. Em fala anterior, José Maria de Almeida, 
Secretário da CUT nacional. disse: "olhe, o que entra de dinheiro hoje é 
menos do que o tirado da sociedade, na forma de pagamento do serviço da 
dívida, "royalties" e outras transferências. O João Pedro lembrou de uma 
questão. Em termos de base de trabalho neste País, parece que há uma 
confusão nisso. porque muitos que procuram identificar a esquerda dizem 
que já vivemos a sociedade do pós-trabalho. A ONU tem relatado que nunca 
houve tanto trabalho no mundo. Milhões de velhos, pelo sistema geral de 
aposentadoria, já poderiam ter deixado de trabalhar, mas ainda estão 
trabalhando. Isso acontece no mundo inteiro. inclusive em países do núcleo 
do sistema capitalista, Europa e Estados Unidos. Nunca os chamados velhos 
trabalharam tanto. Entendi que disse que vivemos do dinheiro realmente. Na 
verdade a sustentação disso tudo é o trabalho. Lembro que a rentabilidade, 
mesmo que aparentemente se componha mais por renda de outras formas e 
juros, na verdade, se sustenta pela mais valia, porque é o princípio do 
processo que pode gerar dinheiro para renda e juro. 

Essa é uma questão importante e gostaria de saber o posicionamento da 
Mesa a esse respeito. Geralmente. temos discutido a divida em relação a 
juros e renda, mas não a temos discutido em relação ao trabalho. 

Portanto. faço duas perguntas. Foi comentado aqui que, mesmo que haja 
um Governo Federal democrático-popular, a dívida continuará ocorrendo. 
Acontece que existe uma racionalidade econômica na qual um Governo de 
frente democrática popular tem colocado a dívida acima da vida. São vários, 
e não somente o de Belo Horizonte. Como ficaria essa situação, mesmo se 
houvesse detenminado crescimento econômico? Como é que vêem isso? 

Em segundo lugar, no caso da suspensão do pagamento das dívidas, o 
que pode acontecer em termos políticos, não somente em relação á política 
externa, porque é considerado um descumprimento no âmbito da diplomacia 
internacional, mas, internamente, no que se refere aos principais agentes 
econômicos. o que imaginam que aconteceria no caso da suspensão do 
pagamento da dívida? 

Por fim, com todos os problemas, temos o orçamento público, o controle 
social público da dívida como forma de despatrimonialização do Estado. É 
uma pena que não possamos discutir isso, mas duas oficinas discutirão esse 
assunto hoje á tarde, de forma mais detalhada. 

O Sr. Marcos Arruda - Obrigado Sônia e Willian. por suas perguntas e 
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comentários. Esqueci-me de corrigir minha apresentação, que não é de 
sociólogo, mas de economista. Em relação à responsabilidade com a 
transformação do nosso País, faço breve referência ao fato de que nós, povo 
brasileiro, de alguma maneira e de formas variadas temos procurado lutar 
pelos nossos direitos, por melhores condições de vida e de trabalho; lutar 
contra a ditadura militar por 21 anos; lutar contra as corrupções que 
atravessam a vida das nações e a impunidade; que permite que essa 
corrupção se perpetue; lutar contra esses abismos de injustiças sociais, de 
perseguições raciais, de discriminação. Se alguém é credor do Brasil, são os 
povos indígenas. Todos temos grande dívida para com os povos indígenas, e 
tudo isso faz parte do que chamo de dimensão da denúncia, da resistência 
da sociedade em favor de outra ordem social, econômica, cultural, humana. 

Mas existe outra dimensão que parece muito débil ainda. É a da sociedade 
assumindo em suas próprias mãos a sua capacidade de construir o novo 
dentro do velho. Sinto que temos perdido décadas preciosas. É aquela 
história dos quilombos, que não apenas escaparam das garras da 
escravidão, mas que começaram a construir nova ordem social naqueles 
novos espaços. E, assim, há uma grande quantidade de experiências de 
construção social alternativa no interior da velha ordem social. É também o 
que os zapatistas têm tentado fazer no México, chamando o resto da 
sociedade a se levantar para construir um México inteiro diferente, e não 
apenas uma universalidade de povos indígenas, procurando criar o seu 
espaço de direitos e de vida digna. 

No Brasil, começamos essa construção na linha de uma nova economia 
comandada pelos trabalhadores e trabalhadoras, na forma de cooperativas e 
associações autogestionárias, da construção de redes cooperativas e 
solidárias que procuram criar um novo mercado, novas formas de 
intercâmbio, venda e compra de bens e serviços baseados não na 
competição, mas na complementaridade e solidariedade. 

O jomalzinho que receberam, o "Girassol", é expressão de uma dessas 
redes: rede brasileira de socioeconomia solidária. Esse é só um exemplo de 
como estamos tentando, não apenas trabalhar na denúncia e resistência, 
mas também na construção do novo. Não haverá novo baixado do céu, 
nasce do interior do velho. Nem o novo nascerá de um novo governo federal, 
ou de novos governos estaduais. Nascerá da conjunção de novos poderes 
públicos a serviço da sociedade, como a própria sociedade se 'impoderando" 
para exercer o poder democrático, de ser o principal sujeito da economia, 
política, da sociedade, cultura do Brasil e de suas relações com o mundo lá 
fora. 

Temos de assumir a responsabilidade da luta pela transformação, que não 
é só de denúncia e resistência, mas também de construção. Em todos os 
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espaços, temos suficientes condições, recursos e capacidade para inovar, 
desde uma escola, onde as crianças podem fazer alfabetização econômica, 
organizando-se em cooperativas, articulando-se entre as turmas para operar 
dentro de uma grande federação de cooperativas, que seria uma escola, por 
exemplo. E essa escola se articulando com outras, formando grande 
confederação de cooperativas escolares, em que estudantes, professores e 
diretores aprendem economia fazendo nova economia cooperativa e 
solidária, no lugar da economia de guerra, competição e inimizade, que é a 
capitalista. 

Em relação á sociedade pós-trabalho, também tenho posição muito critica 
a respeito dessa concepção, defendida na linha de que depois que os 
trabalhadores não são mais necessários e que as máquinas produzem bens 
e serviços pela sociedade, o que teremos é uma sociedade do ócio. O teórico 
italiano Francesco Demasi tem proposta meio reformada com o título de ócio 
criativo. De qualquer jeito, a idéia de ócio parece-me equivocada. Uma coisa 
é dar um novo espaço para o lazer, isso é muito importante na vida humana, 
mas estamos falando de libertação dos trabalhadores e trabalhadoras, do 
trabalho explorado, oprimido, escravizado, típico do capitalismo, por uma 
emancipação e revalorização do trabalho humano, que só acontecerá quando 
o trabalho se tornar emancipado, autogestionário, e o trabalhador, homem, 
mulher ou jovem, tem direito a ser, ao mesmo tempo, proprietário dos bens 
de produção e gestor junto com os outros trabalhadores daquela unidade 
produtiva e de todo o encadeamento dela para produção da grande riqueza 
social, que é o que constrói uma nação. 

Nossa luta é pela libertação do trabalho humano. 
O Sr. Reinaldo Gonçalves - A princípio, é preciso saber o que é a dívida 

pública interna. Quem deve? O Governo Federal; o Banco Central, que é a 
autoridade monetária; os Estados, os municípios e as empresas estatais 
devem. A quem devem? Ao sistema financeiro, que são os Bancos; ao 
sistema privado não financeiro, que são as empresas, e ao resto do mundo. 

A dívida externa é parte da dívida interna. Quando a dívida externa ocorre, 
agrava a interna. E o Brasil ainda tem uma peculiaridade: quando erra, erra 
muito. Somos diferentes tanto para o que é bom quanto para o que é mau -é 
reconhecimento universal que nossas elites são particularmente medíocres. 
Assim sendo, temos um problema: 25% da dívida interna é dolarizada. 
Quando a taxa de cãmbio aumenta 25%, a dívida interna aumenta, 
automaticamente, em torno de 5%. 

Cerca de 1/4 da divida mobiliária federal é cotada em dólar. Quando o dólar 
passar de R$2,50 para R$3,00- e não vai demorar muito -, a dívida vai subir. 
A dívida externa causa impacto diretamente na interna. Por isso, a 
renegociação da dívida externa é importante; por isso, uma política cambial 
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conseqüente é importante. 

A dívida interna, por outro lado, causa impacto também na dívida externa. 
O círculo é vicioso. A elite brasileira recebe o dinheiro da dívida interna, ou 
seja, os juros, e gasta no exterior, fazendo um endividamento externo, que, 
por sua vez, provoca a dívida interna. 

Temos de romper esse círculo, que assim se forma: Fernando Henrique 
abre o Brasil, as contas externas arrebentam-se, faz-se uma dívida externa, 
que, para ser mantida, precisa de juros altos. Com tudo isso e o câmbio 
errado, gera-se mais dívida interna, que concentra renda, provoca mais 
despesa no exterior e gera a di vida externa, que, por sua vez, gera juros 
altos, policia cambial errada e mais divida interna. Vinculando-se divida 
interna à externa, tem-se a concentração de riqueza. 

Os três itens fundamentais que marcam a história atual do Brasil é a divida 
interna, a divida externa e a concentração de riqueza. 

Resolver um só não resolve nada. Tem-se de enfrentar os três problemas. 
São essas as três travas fundamentais ao desenvolvimento econômico 
brasileiro. 

A Sra. Misabel Derzi - Complemento a resposta para que os senhores 
entendam a situação do Estado propriamente dita. A divida dos Estados e 
dos municípios, apontados como os grandes vilões da história pelo Governo 
Federal, cresce sozinha. Minas paga mais de R$100.000.000,00 por mês, 
mas sua dívida continua subindo. Os juros são altos. Sem que o Estado 
contraia uma dívida a mais, sem que haja investimento, estamos em um 
círculo vicioso. E ficou claro que não é para nos dotarmos de energia, de 
transporte maravilhoso, de educação brilhante. Esse circulo só premia o setor 
financeiro. Os senhores podem entender o que aconteceu, por que Minas 
chegou à moratória. Hoje, o Estado é muito bem administrado 
financeiramente, mas não só sua situação, como também a de todos os 
Estados brasileiros, é precâria. A divida foi renegociada com a União, mas 
continua subindo. E chegou a esse patamar alto porque a União é 
responsável pela política de juros altos, é responsável pelo câmbio, é ela que 
dita essa política. Obrigada. 

O Sr. Puhui - Bom dia. É grande a satisfação de estar neste fórum, 
convidado pelo Conselho lndigenista Missionário. Gostaria que o Conselho 
dos Povos Indígenas de Minas Gerais, que conta com o apoio de várias 
entidades, fosse convidado a participar de qualquer evento. 

O índio também faz parte de uma entidade e gostaria de participar de todos 
os eventos para saber o que possa vir a acontecer e o que está acontecendo . 
Muitas coisas que são faladas, discutidas e elaboradas não têm a 
participação do índio, e gostaríamos de participar das coisas que estão 
acontecendo, já que são coisas boas e ruins. 
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Gostaria de dizer também que nunca houve um índio candidato a 

Deputado no Estado de Minas Gerais. Estamos lutando para que, nas 
próximas eleições, tenhamos um candidato índio. Vamos escolhê-lo, para 
que possa ter um assento nesta Casa. 

Hoje, estamos trabalhando para defender os nossos direitos, juntamente 
com todos vocês. Certamente, vocês trabalham para apoiar os nossos 
direitos e nossos conhecimentos, mas um índio aqui dentro seria muito 
melhor, tendo ele o apoio de todos vocês, seja ele de que partido for. Mas é 
necessário ter um índio aqui dentro para defender os nossos direitos e os 
seus também, que são os direitos do Brasil, porque todos precisamos de 
apoio. É preciso ter um índio aqui para que lutemos unidos, defendendo o 
direito do índio, do negro, do trabalhador, do aposentado, de todos. Isso é o 
essencial. Não adianta ficanmos somente esperando dos outros. Temos de 
correr atrás dos nossos objetivos. O importante é sabenmos nos defender 
também das espadas ruins que estão por trás de nós. Sabemos que muitos 
estão do nosso lado, mas a maioria é contra. 

A Sra. Coordenadora - Quero convidar você para a plenária que faremos 
loyo após o debate, justamente para agregar mais entidades ao comitê 
mineiro. Queremos dar informações sobre o que fizemos, para agregar esse 
comitê ás pessoas de outros Estados que estão aqui, para passarmos as 
nossas experiências. Convidamos todos os presentes para a plenária que 
realizaremos logo após os debates, para colocanmos em prática esse pedido. 

O Sr. Puhui - Quero dizer que faço parte do Conselho de Minas e de uma 
organização do Leste-Nordeste, COIN, que fica situada em Palmeira dos 
lndios, em Alagoas. Sou também representante da minha aldeia, tribo pataxó. 
Temos uma associação na aldeia. 

Gostaria de ler a poesia que fiz: 
"Que Brasil é este? 
Que Brasil é este, onde nós, índios, não temos direito de viver em paz com 

as nossas terras em mãos? Por isso que nós, índios, queremos nossas terras 
para criar nossos filhos em paz e ter todos os direitos com dignidade, neste 
nosso legítimo país que é o Brasil. 

Que Brasil é este, onde nós, índios, não temos todos ao nosso lado, onde 
nós só temos as minorias destes que são os Vereadores, Prefeitos, 
Deputados Estaduais e Federais, Governadores e Senadores, Ministros e até 
o Presidente que não nos dá valer, mas só dá valor ao exterior? 

Que Brasil é este, que nós, índios, temos a comemorar, sem as nossas 
matas, sem caças e sem pássaros e sem rios com peixes e sem raiz 
medicinal? Por isso que nós não temos nada a comemorar, mas nós temos a 
protestar. Nós só podemos comemorar quando as nossas terras estiverem 
todas demarcadas. 
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Que Brasil é este, que nós, índios, temos a comemorar? Porque, 

quando os europeus chegaram aqui, no Brasil, encontraram mais de 7 
milhões de índios, enquanto hoje só tem 360 mil índios no Brasil, porque 
antes nós, índios, éramos a maioria deste nosso legítimo país, hoje somos a 
minoria, mas somos fortes, fortes, fortes ... 

Que Brasil é este, que tinha mais de sete milhões e hoje só tem 360 mil 
índios? Nós sabemos que muitos parentes foram exterminados pelos não-
índios. Será que nós, índios, temos que comemorar as violências que 
aconteceram e sempre acontecem conosco, índios do Brasil? É assim que 
muitos pensam. Que Brasil é este?". 

O Sr. Adriano Lima Correia - Sou membro do Sindicato dos Auditores da 
Receita Federal. A minha pergunta é dirigida ao Dr. Reinaldo ou ao Dr. 
Marcos. Com relação à questão da taxa de juros na proposta do Dr. Reinaldo 
Gonçalves, sabemos que o caráter do capital especulativo, chamado de( .... ), 
é modificado da noite para o dia. Então, qual seria o risco, fixando-se a taxa 
de juros em 0%, da fuga de capitais no País? Qual o efeito colateral disso? 

A segunda pergunta é com relação ao prazo da dívida. Temos os credores 
internacionais, mas esquecemos que a União é credora. Hoje existe, de 
estoque, na dívida ativa da união, R$150.000.000.000,00, equivalentes a 
US$60.000.000.000,00. E o Governo trata seus devedores com muita 
benevolência, tanto que propôs os refis. Algumas empresas podem pagar em 
um século, em um milênio, porque o percentual é ínfimo. Por que o Governo 
não impõe aos credores internacionais os refis? 

A última pergunta é com relação à recente frase do Presidente Fernando 
Henrique, que disse que a nossa única alternativa é exportar ou morrer. 
Pergunto: ele está querendo matar os brasileiros? Se está, matemos, 
politicamente, o Presidente. 

O Sr. Paulo Cruz - Quero aproveitar a oportunidade de ter o Marcos Arruda 
na Mesa e ouvi-lo discorrer sobre um tema que tem me apaixonado 
ultimamente, a respeito do qual não tenho visto conferencista do gabarito do 
Marcos Arruda falar: a questão do voluntariado. 

Como as dívidas da União, dos Estados e dos municípios têm falido 
literalmente a Nação, o capital neoliberal tem deixado desassistidos seus 
trabalhadores em nome até de fazer uma poupança para compra, a preço de 
casca de banana, das empresas que o Governo neoliberal está vendendo. 
Então, os trabalhadores das empresas neoliberais estão à míngua, sem 
carteira assinada, sem férias, sem 13° salário, sem assistência médica, sem 
nada que lhes diga respeito. O Estado, em nome da política neoliberal do 
Estado mínimo acaba se retirando também das áreas essenciais. Quer dizer, 
em nome de não atuar nas área não essenciais, acaba não atuando nem nas 
áreas essenciais, ficando o transporte, a saúde, a educação e outros direitos 
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de cidadania do povo brasileiro sem atendimento. A conseqüência disso 
todos já conhecem: a fome, a pobreza crescendo a cada dia. Queria saber se 
o voluntariado é uma nova reação popular solidária, não só do povo 
brasileiro, mas de tantos outros povos para amparar seus irmãos 
desamparados ou é mais uma armadilha neoliberal para conseguir força e 
fólego para reativar o capitalismo no mundo? 

O Sr. Laudelino Augusto dos Santos - Boa dia a todos. Infelizmente, 
pudemos, mais uma vez, comprovar que continua a dinãmica perversa que 
concentra a riqueza e aprofunda a miséria. O poder econômico dá as cartas, 
o poder político faz o jogo, o poder dos meios de comunicação justifica o jogo 
feito, o poder repressivo fica defendendo a jogada e até o poder religioso fica 
abençoando todo esse jogo que está sendo feito. 

Tanto o Marcos Arruda quanto o Deputado Anderson Adauto, quando 
presidia a reunião, falaram que só um governo popular e de esquerda poderia 
encaminhar no campo político. Neste momento, quero fazer eco ao lamento e 
à indignação da companheira Sônia, de Montes Claros, para também 
manifestar o nosso protesto quanto à situação. Vocês vieram do Norte de 
Minas e nós viemos do Sul, de ltajubá, de C:ruzilia, de Machado, etc. 
Notamos e comentamos a ausência dos políticos chamados de esquerda. No 
primeiro dia, foi uma decepção, embora não tenhamos vindo aqui só por 
aquilo. Viemos pelo fórum como um todo. Estamos aprendendo muito e 
partilhando experiências. 

Foi uma decepção que aqueles que estão se propondo a ser dirigentes da 
Nação a partir de 2003 não estejam aqui. Por este Fórum, com esta 
representatividade àutêntica de movimentos populares, de sindicatos 
combativos e de entidades comprometidas com a população, com certeza, 
passa a mudança, a Minas nova, o Brasil novo e o outro mundo. Junto com a 
companheira Sônia, manifesto esta indignação. 

A pergunta que vou fazer talvez devesse ser feita a um político, mas vou 
fazê-la à Misabel, que falou que, se a Constituição fosse cumprida, já seria 
bom em termos. A pergunta é a seguinte: "O que fazer para que o poder 
político, que no momento faz o jogo, pare de fazer o jogo da dominação, 
cumpra a Constituição, inverta prioridades e construa junto com a sociedade 
organizada o mundo justo e feliz que todos queremos?". Muito obrigado. 

A Sra. Coordenadora - Quero fazer-lhe um esclarecimento, Laudelino, e 
também a todos os presentes nesta plenária. Logo em seguida ao debate, 
vamos apresentar a todos um documento que nós da coordenação batizamos 
de Carta de Belo Horizonte, na qual expressamos a nossa indignação pelo 
fato de os candidatos á Presidência da República não terem vindo participar 
do debate com as entidades sociais e com as pessoas que estão 
preocupadas com o futuro do Pais. Convido a que todos permaneçam aqui, 
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porque, se todos estiverem de acordo com o documento, será 
considerado a Carta de Belo Horizonte e o documento deste Fórum. 
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A Sra. Misabel Derzi - O Sr. Laudelino nos questionou com relaçao a que 
instrumentos previstos na Constituiçao poderiam inverter esse quadro. 

A nossa Constituiçao é pluralista, republicana; nossos agentes políticos são 
eleitos, têm um mandato, cumprem determinado programa, mas há sempre, 
nos sistemas desse gênero, necessidade de prestaçao de contas - por isso 
falamos em responsabilidade social, com a qual não estamos acostumados -, 
que é fundamental na Constituiçao da República. 

O poder é sempre do povo, por isso seus representantes têm mandato por 
prazo certo, têm o dever de prestar contas, e, portanto, à oposiçao é 
garantida a oportunidade de virar o jogo. Somos pluralistas, e o programa do 
partido que está no poder está ali transitoriamente. 

O sistema é democrático e republicano quando se garante que a oposiçao, 
chamada de minoria política- pode ser até que a maioria do povo esteja com 
a oposiçao, mas a minoria em termos de poder é chamada oposiçao -, tenha 
oportunidade de virar a mesa. É fundamental que os eleitores tenham 
consciência disso. 

A regra de virar o jogo político é sempre a regra eleitoral. A chance de que 
a oposiçao venha um dia a virar a mesa. Por isso, mais uma vez é preciso 
louvar esse tipo de iniciativa. Se fizerem disso algo obsessivo, de 
esclarecimento do povo, de todas as bases, talvez essa fosse a 
transformaçao nacional. Sabem que há o quinto poder: a mídia. 

A mídia deve ser esclarecida, pluralista, deve desfazer os equívocos que se 
instalam e essa neblina que não permite ver. A liberdade depende da 
informaçao profunda. Se privarmos o povo da informaçao, não poderemos 
virar a mesa nunca. 

A Sra. Maria da Conceiçao Veloso - Também sou professora da rede 
municipal e estou substituindo a Maria da Conceiçao. Estamos em greve há 
mais de 30 dias, e o Governo Célio de Castro, antes da greve, apresentou-
nos a seguinte proposta: 2% em setembro e 2% em outubro. A nossa 
proposta é um aumento de 12% até o final do Governo. 

Além de ser um índice pequeno, que não cobre a inflaçao, engessa o 
nosso movimento. A alegaçao é de que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
impede a concessão do reajuste. Desde 1995, tivemos perda de mais de 
19%. 

A Profa. Misabel fez uma saudaçao ao Célio de Castro, que teve a 
coragem de se manifestar contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que 
também vemos com bons olhos. Mas percebemos que há contradição 
quando se trata da valorizaçao . do funcionalismo municipal. Tivemos 
conhecimento, por intermédio da Vereadora Jó Moraes, de um documento 



512 
que chegou à Câmara, em que se vê que a folha de pagamento do 
funcionalismo municipal está em tomo de 39%, quando sabemos que o limite 
colocado é de 54%. É essa contradição que está levando o movimento a uma 
radicalização cada vez maior, a ponto de provocar que um Juiz determinasse 
que os professores paguem uma multa de R$1 ,00 se não voltarem até 
segunda-feira - o que, como foi resolvido em uma assembléia muito 
representativa, não vai acontecer - e que a Prefeitura pague multa de 
R$200.000,00 por dia. Não precisaríamos estar vivendo tal situação se 
houvesse mais disponibilidade da Prefeitura para construir uma proposta 
negociada por ambas as partes, o que não está acontecendo, como podemos 
ver até por sua ausência hoje. Quer dizer, em nenhum momento sentaram-se 
conosco. Mandam um representante que não tem poder; ele vem aqui, mas 
as coisas continuam no mesmo patamar. Obrigada. 

O Sr. Roosevelt Natividade Brasil do Carmo - Sou da Comissão do 
Conselho da Cidade. Tentando ser breve, iniciarei com uma ilação: todos 
nós, que temos compromissos sociais e pensamos no bem-estar social de 
todos no planeta, temos de pensar que os que já são ricos em dimensão 
moral e humana são um problema a menos para quem tem esse tipo de 
preocupação. Esse é um lembrete para alguns segmentos que às vezes se 
opõem aos movimentos - temos de agregar aqueles que têm esse receio. 
Fiquei inspirado para falar porque estava ao lado de uma jovem que, por todo 
o tempo, discordava das falas que estavam ocorrendo, em um exemplo até 
raro neste Plenário, e corajoso, de pessoas com pensamento totalmente 
contrário ao que está sendo posto, o que é muito democrático. Então, quis 
fazer essa ilação, antes de passar à segunda parte. 

Estou querendo causar impacto. As discussões, aqui, estão ocorrendo 
pontualmente. Estamo-nos preparando para o Fórum Social de Porto Alegre 
e caminhamos inexoravelmente para mudança em que está envolvido todo o 
planeta. Em Porto Alegre, estavam presentes representantes de todo o 
mundo - cada um de nós feito embaixador. Dito isso, minha pergunta fica 
dirigida principalmente ao Marcos: gostaria que comentasse o fenômeno de 
tão poucos deterem a riqueza do mundo - algumas dezenas de pessoas e 
corporações detêm quase 100% da riqueza do mundo -, em detrimento da 
maioria, dos outros 6 bilhões. Aliás, isso vale o slogan "Algumas Dezenas 
contra 6 Bilhões". Que fenômeno justifica isso? 

E nós, os 6 bilhões, devemos desautorizar essa posse, que é indevida. 
Nós, membros do Fórum, temos que falar das mudanças radicais que 
teremos de fazer. Estão nas nossas mãos. Temos que desautorizar essas 
riquezas, que existem por um consentimento muito bem montado numa rede. 
Possivelmente, estruturam-se em dois patamares, que são a força militar e, 
hoje, o conhecimento de ponta. Nesses dois segmentos é que nós, do 
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Fórum, temos que atuar. t: cooptar as forças armadas que sustentam 
essas riquezas e os cientistas que detêm os conhecimentos, que também 
são sustentáculos dos donos dessas riquezas. 

O Sr. Evariste Garcia de Mattos - Ora. Misabel, fizemos um levantamento 
das fontes de onde são tirados os recursos para atender aos compromissos 
com a divida. Da seguridade social, é de 88% a 90%. Do REFIS, como foi 
falado, é 109.800.000.000. E há também o BPC -, Benefício de Prestação 
Continuada. A Constituição garantia aos pés-na-cova, como eu, aos leprosos 
e deficientes físicos um salário mínimo, para não dependerem dos filhos e 
netos. O Sr. FHC acha que é uma farra recebermos um salário mínimo. 
Infelizmente, com a Medida n° 1.729, isso passou para um salário mínimo 
para quatro pessoas que vivam sob o mesmo teto. 

Examinando os acordos da dívida brasileira, em 1989, o Senador Severo 
Gomes constatou a existência de cláusulas abusivas, como a de renúncia 
antecipada a qualquer alegação de soberania. Antes de fazer a dívida, o 
Consenso de Washington exigiu que renunciássemos á nossa soberania. 
Não somos mais brasileiros, mas colonos. Como disse o Senador, isso 
retrata um Brasil de joelhos, sem brios, inerme e inerte, imolado à 
irresponsabilidade dos que negociaram em seu nome e à cupidez de seus 
credores. 

Na evolução da dívida, como mostra este documento, constatamos que 
está comprometida a nossa soberania. Quem determina as políticas sociais 
no Brasil é George Soros, conforme o senhor disse. Congelou os nossos 
gastos com políticas sociais em 1 ,9%. Se a Nação investe 
500.000.000.000,00 em pagamento de dívida, vamos receber 
18.000.000.000,00 para política social. Isso é um crime. 

Sugiro que, no dia 21/4/2002, seja comemorado o grito nacional em defesa 
da nossa soberania, respeitando a Constituição de 1988, para não perdermos 
a liberdade. Vamos em frente. 

O Sr. Hélcio Queiroz - Bom dia. Sou professor em greve do CEFET. Tenho 
duas perguntas. Para o Reinaldo: ouvimos falar em moratória, em 
suspensão, em não-pagamento da divida. Gostaria que sintetizasse e 
tentasse justificar a sua posição - moratória? suspensão? não-pagamento? -, 
tentando descrever as conseqüências para a população de cada uma ou da 
opção que defende. Marcos: vocé disse que o futuro está com a juventude. 
Em 1979, eu tinha 18 anos - hoje tenho 40 -, era estudante, nesta cidade, do 
3° ano do 2° grau, hoje ensino médio. Fizemos passeata em Belo Horizonte e 
acabamos levando a maior surra da polícia. Ouvíamos dizer que éramos o 
futuro. Hoje tenho 40 anos, sou professor, estou ensinando a juventude 
dizendo isso; vocé e o Reinaldo vêem aqui, falam todas essas coisas, e fico 
pensando: o que a juventude vai pensar, depois, quando tiverem 40 anos? 
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Será que continuarão acreditando que o futuro é deles? Quer dizer, como 
conseguimos ser otimistas em um pais que tem esse tipo de tratamento para 
a educação, o município em greve, os professores federais em greve? Quer 
dizer, com a educação em greve, que futuro tem este Pais? 

O Sr. Reinaldo Gonçalves- Na verdade, boa parte das perguntas têm a ver 
com a questão do déficit público. É impressionante a influência dos meios de 
comunicação e do Governo no pensamento da sociedade, quanto a essa 
idéia de que devemos ter sempre superávit. Na realidade, essa é uma politica 
do Governo para defender os interesse do sistema financeiro, da elite 
brasileira. O Governo segue a linha da menor resistência e se beneficia 
desse tipo de atitude. Imaginemos que alguém aqui tenha um filho na escola 
e, no mês de março, precise comprar muitos livros. Descobre, então, que no 
mês de março ganhou R$1.000,00 e gastou R$1.000,00, não dando para 
comprar o livro. O que faz? Pega dinheiro emprestado e vai comprar o livro 
para o filho estudar, o material escolar. É provável que os pais de boa parte 
de vocês, no mês de março, tenham se endividado. Valeu a pena? Claro que 
sim. Vai demorar um ano, seis meses, três meses para pagar isso. Não 
importa, é um sacrifício, mas é um investimento em educação, assim como 
alguém que ficou doente tem que comprar medicamento, etc. Então, 
endividar-se e ter déficit em determinado momento não é um problema. O 
ideal é que se tenha uma poupança que cubra isso, mas, se não se tiver, que 
se endivide. O que não se deve fazer é pegar dinheiro com agiota, porque, 
daqui a 30 dias, tem-se que pagar 25% de juros, além do constrangimento 
moral que se corre o risco de ter. A situação brasileira é exatamente essa. O 
Fernando Henrique colocou o Brasil na mão de um agiota, o sistema 
financeiro internacional e o sistema financeiro privado. 

Então, o endividamento em si não é o problema, se for racional, se for 
conseqüente. Quantos de nós compramos imóveis, casas, etc., endividamo-
nos, mas não de forma irresponsável e inconseqüente? 

É preciso acabar com este mito criado pelo Governo de que, todo mês, tem 
que haver superávit, sacrificando a saúde e a educação do povo brasileiro 
para poupar dinheiro e pagar agiota. Isso é estupidez completa. É por isso 
que o Brasil está andando para trás. 

Com relação à pergunta, divida externa é tema importante, mas mais 
complicado de se solucionar que divida interna, pois os adversários são mais 
poderosos. No entanto, isso não significa que não vá haver enfrentamento. 
Tem que haver. A regra número um da economia é: não há beneficio sem 
custo, ainda que haja custo sem beneficio. Então, tem que haver 
enfrentamento, litígio. 

Da mesma forma como há "menu" de opções para se enfrentar a dívida 
interna, para a dívida externa também há, e vai da moratória parcial á 
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auditoria da divida, à ilegitimidade do endividamento externo com custo 
duas vezes maior que o internacional. Por que pagamos 11, e o mundo paga 
5? Fazer esse tipo de questionamento é importante e pode significar grande 
abatimento da dívida externa brasileira. 

Existe, portanto, conjunto de estratégias, "menu" de opções que pode ser 
usado no enfrentamento. É claro que vai haver problemas. Se a sociedade 
acha que, para enfrentar divida interna, dívida externa e concentração de 
riqueza, não vai ter problema, pode desistir, porque todo benefício tem um 
custo e, nesse caso, significa enfrentar o sistema financeiro privado 
internacional, o nacional e a elite brasileira. 

O pior adversário é a elite econômica: está dentro de casa. O pior 
adversário é a tumna que financiou a campanha de Fernando Henrique e vai 
financiar a campanha de candidatos que vão manter os seus interesses. Não 
tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. 

Sobre o juro real zero, é possível técnica e politicamente. É óbvio que vai 
haver implicações, como, provavelmente, impacto inflacionário, quando a 
classe média, que tem dinheiro aplicado, tiver que tirá-lo e comprar bens, 
carros, casas, terrenos, etc., apesar de os grandes detentores continuarem 
sendo as grandes empresas e os Bancos. Como conseqüência, o preçc dos 
ativos reais vai subir, como o da terra, o das ações, o dos imóveis de luxo. 
Mesmo assim, isso não tem grandes influências no País. Por exemplo, pode 
até ser que um imóvel de quatro quartos numa área nobre de Belo Horizonte, 
que custa, hoje, R$200.000,00, passe para R$400.000,00. Mas o que temos 
a ver com isso? 

Além disso, se acompanharmos uma política de juro real zero com imposto 
sobre riqueza e taxarmos em 20% o patrimônio dos ricos, dos que têm acima 
de US$1.000.000,00, quando os ativos reais subirem, a arrecadação, o 
imposto sobre riqueza aumentará. Portanto, a sociedade ganha. Então, vai 
haver benefícios, custos, alguma inflação, mas também haverá arrecadação 
de imposto sobre riqueza muito maior e, assim, beneficios sob a fomna de 
ganhos sociais. 

Que vai haver problema, vai. Perderemos em alguns, mas ganharemos em 
outros. O fato é que, para acabar com o problema da falta de dignidade, 
felicidade e liberdade do povo brasileiro, temos que quebrar esse círculo 
vicioso que a dívida interna, a dívida externa e a concentração de riqueza 
criaram. E não tenham dúvida de que - repito - o grande adversário é a elite 
brasileira. Os nossos inimigos têm nome, endereço, carteira de identidade, 
CPF e certidão de nascimento com naturalidade brasileira. Não se esqueçam 
disso. Muito obrigado. 

O Sr. Marcos Arruda- Primeiro, quero dizer uma palavra de agradecimento 
ao companheiro pataxó pelo poema, que é de uma força enorme, mobiliza-

~----------------~------------_J 
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nos a estar solidários, especialmente neste momento em que vai haver 
uma grande conferência contra o racismo na África do Sul, onde essa 
temática é muito controversa. A maneira de se interpretar racismo está em 
debate. Temos que lutar por uma melhor, mais justa e correta interpretação. 
É uma luta política que está em jogo, muito mais que uma luta de conceitos. 
Então, nossa solidariedade para com eles, para com os negros, para com 
todos aqueles e aquelas que hoje estão no foco dessa conferência. 

Um toque rápido no tema da suspensão e de seus riscos. Esse tema é 
muito importante. Todo o tempo, os meios de informação colocam como 
única alternativa ao pagamento das dívidas interna e externa o calote. Usam 
o termo "calote" com má intenção. Na verdade, não é de calote que trata a 
proposta de moratória e renegociação soberana das dívidas. Calote seria 
dizer: "Devo e não vou pagar". Em uma moratória, poderia ser dito: "Devo, 
mas não posso pagar agora". Vamos renegociar para pagar amanhã ou 
depois. Poderia também querer dizer. "Devo, mas não tudo o que vocês 
dizem que eu devo". É por isso que a auditoria é tão fundamental. Ela já tem 
um precedente na história brasileira. Em 1931, o Governo Getúlio Vargas, 
com Oswaldo Aranha, fez uma auditoria e descobriu que grande parte da 
dívida que o Brasil pagava à Inglaterra não tinha correspondência em 
nenhum contrato escrito. Eles pararam de pagar aquela parcela da divida, 
mas nem chegaram a pedir indenização pelo que já tinha sido pago 
indevidamente. O que queremos é auditoria para identificar: que dívida a 
gente tem que pagar, como povo brasileiro? Que dívida já foi quitada e não 
deve continuar a ser paga? E, quanto à divida que deve ser paga, em que 
condições isso deveria ser feito? Alguns pontos abordados pelo Reinaldo já 
servem de pistas para a gente renegociar. 

E há outras propostas mais, como, por exemplo, limitar os pagamentos a 
uma certa parcela das exportações, como fizeram com a Alemanha depois da 
guerra, ou a uma certa parcela do balanço comercial, o que ainda é mais 
inteligente, porque estimula o exterior a comprar mais do Brasil, caso queira 
receber pagamentos da divida. Mas, se vender mais que comprar, não 
receberá nada. E por ai vai. Há uma série de propostas. Não temos tempo 
para elaborá-las. O importante é a gente não ir na onda dos meios de 
informação. A proposta de renegociação soberana não tem nada de calote. 
Portanto, tem toda a legitimidade. 

O terceiro aspecto: temos um outro projeto de lei em discussão no 
Congresso e que não tem progredido. Ele foi apresentado pela Campanha do 
Jubileu 2000, no ano passado. Seria o Brasil fazer o gesto de cancelar a 
divida dos países devedores do Brasil que tenham um Produto Interno Bruto 
menor que o nosso. É um gesto para dizer aos demais países que os mais 
ricos do mundo deveriam tomar a mesma iniciativa conosco, os outros países 
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endividados. E isso até hoje não andou no Congresso. Precisamos fazer 
pressão para que ande. 

Há, ainda, uma série de perguntas de pessoas que, de alguma maneira, 
tocaram na mesma problemática, que talvez se resuma nesta questão: Afinal, 
por que o sistema está criando crescentes desigualdades? O que podemos 
fazer para visualizar uma outra caminhada? Essa identificação de que a força 
militar e o conhecimento são temas-chave e mais o tema da crescente 
desigualdade e dos mecanismos que a geram, assim como dos atores que 
alimentam isso, como o Grupo dos Oito, o FMI, o Banco Mundial, o BID, a 
OMC, etc., parece-me que têm que ser complementados com uma outra 
dimensão do problema. É a dimensão de quais são os valores, como disse o 
Reinaldo, que estão por trás da lógica dominante. 

Parece-me que há um valor central que chamo de "eu sem nós", é a 
ideologia do individualismo totalizante, colocando o individuo no centro de 
tudo. Já se tentou uma alternativa equivocada, que foi substituir a lógica do 
"eu sem nós" pela do "nós sem eu", desprezando a pessoa humana, a 
diversidade, tentando criar uma falsa unidade do coletivo como única saida. 
Para mim, a única saída é complexa, é o "eu e o nós", ao mesmo tempo 
valorizando a diversidade e a construção de unanimidades a partir da 
diversidade, e não, á custa da diversidade. 

Isso vale para a pergunta da Lena a respeito de se é possível conceber um 
Estado soberano no mundo da globalização. Para mim, é fundamental lutar 
pela soberania nacional, dos Estados e dos povos em cada nação. Por isso, 
é táo importante a soberania dos povos indígenas na Nação brasileira. O 
Brasil deve ter sua soberania respeitada como fundamento para qualquer 
articulação internacional, em que a soberania e a diversidade são 
respeitadas, e, ao mesmo tempo, cooperativamente, construímos uma 
globalização diferente dessa, cooperativa e solidária, que só pode acontecer 
na base do respeito e acolhimento das diferenças nacionais e populares de 
cada pais e nação. 

A pergunta do Dada foi sobre descentralização. Parece-me que ela é 
fundamental, mas caminha no mesmo sentido. É preciso que seja afinmativa 
da soberania de cada comunidade, de cada pessoa, construindo do local até 
o global, do pessoal até o nacional e o global, uma ordem em que as 
hierarquias de articulação e coordenação se façam de baixo para cima, em 
que a fiscalização tenha por objetivo fortalecer a riqueza da diversidade. É 
fundamental ganhar o Estado, colocar um governo popular, mas ele não 
poderá transformar nada se não estiver cercado de pressão da sociedade 
civil, que se organiza cada vez melhor para exigir que seus interesses, e não 
os das elites, prevaleçam. Obrigado. 

A Sra. Misabel Derzi - Quero lembrar que a Constituição Federal, em lugar 
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do individualismo, que tem sido apontado como a característica da 
sociedade pós-moderna, aqui repelida pelo Prof. Arruda, fala em 
solidariedade. Coloca como núcleo central o nosso Estado. Portanto, a 
Constituição aponta na direção da defesa da liberdade, da descentralização, 
da democracia e da solidariedade, em busca de uma sociedade melhor. Isso 
nos coloca no centro da resposta, do diálogo. 

O Sr. Evariste levantou uma questão interessante sobre assistência social 
em nosso Pais. Mergulhamos em uma globalização, na abertura de 
mercados, na tendência a formarmos mercados regionalizados e nos 
preparanmos para isso. 

Realmente, há desemprego até na Europa; o fenômeno moderno gera isso, 
mas os europeus se prepararam. 

Os salários dos desempregados em alguns países desenvolvidos são de 
US$600,00, sem prazo, ou de US$800,00. O fenômeno foi tão importante na 
Alemanha, por exemplo, que a faixa de isenção do Imposto de Renda, 
pessoa física, teve de ser elevada, porque alguns, abusivamente, entendiam 
que era melhor deixar de trabalhar e viver às expensas do Estado do que 
ganhar um pouco mais se esforçando e cair nas malhas do imposto. 

O que quero dizer é que, na Europa, a globalização e suas conseqüências 
se fazem de forma menos cruel que no Brasil. Estamos suportando um grau 
intolerável de crueldade social. 

Vou me concentrar em duas perguntas, que se referem à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um modelo que 
não é só do Brasil. Foi importada da Nova Zelândia, e a Argentina, 
provavelmente, vai implementar algo similar. Foi ditada pelo FMI, o que está 
dito e confessado em seu "site", à disposição de todos. O Congresso 
Nacional melhorou bastante a lei da Nova Zelândia. Ainda há de se dizer 
isso. 

Quando se fala em Lei de Responsabilidade Fiscal, não se està falando de 
algo pequeno, mas de um instrumento jurídico importante no modelo atual. t: 
fundamental que entendam isso. 

O Sr. Cláudio Vilaça, representante da Associação dos Jornalistas do 
Serviço Público, fez a seguinte indagação: "Existe algum aspecto positivo na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente quando a administração dos 
municípios aplica os recursos públicos indevidamente em saúde, educação, 
saneamento e pagamento de funcionalismo?". 

A Lei de Responsabilidade Fiscal não trata de aplicação indevida da fonma 
como está sendo colocada aqui. Se há desvio, corrupção, favorecimento, 
nepotismo no serviço público, a Lei de Responsabilidade Fiscal não trata 
disso. Concursos públicos falseados dizem respeito à Lei de Improbidade 
Administrativa; corrupção diz respeito ao Código Penal e à improbidade, 

. 
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também com conseqüências políticas, civis e administrativas. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal não trata disso. Não vamos confundir a questão 
ideológica. Se não desfizennos esses equívocos, não compreenderemos o 
que está acontecendo. Como foi pergunta de um jornalista, é importante que 
isso fique bem claro. 

Há três perguntas feitas em conseqüência de eu ter me referido ao Prefeito 
Célio de Castro. Respondo á primeira: não tenho condições de lhes dizer, 
caso haja o aumento pretendido pelos servidores municipais, se haveria 
comprometimento à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se houver, as 
conseqüências serão graves: pessoais para o Prefeito e institucionais para o 
município, porque a lei chega ao requinte de punir o povo. O povo de Belo 
Horizonte será punido. 

Proibir que transferências voluntárias da União ou do Estado sejam 
endereçadas ao Município de Belo Horizonte, porque diz respeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, é uma sanção institucional e política. Está punido o 
eleitor. Quem mandou votar errado? Votou no administrador que se 
desalinhou da política federal? Está punido. É absolutamente inconstitucional 
esse tipo de sanção, mas não sei dizer se isso está acontecendo na 
realidade. 

Teria de examinar as contas do município. Não sei se há margem de 
negociação. Se o Prefeito estiver certo, o ato é nulo. Se a Prefeitura atingir a 
margem de risco, é anulável. Se o Município de Belo Horizonte já estiver fora 
dos parâmetros, é absolutamente nulo o aumento concedido. As sanções são 
tantas que nem adianta querer. Pode-se até conceder, mas o Prefeito que 
assumir, ou alguém com uma ação diz que o ato é nulo, porque contraria a 
lei. Comecem a pensar de forma mais geral, não estritamente corporativa, e 
estudem esse problema mais a fundo. Temos de ter limites. Não podemos 
ser absolutamente corporativos. A Constituição fala em solidariedade, mas as 
sanções que essa lei traz não são apenas de ordem pessoal, para punir o 
agente administrativo, nem de ordem objetiva; são institucionais, de cunho 
eleitoreiro, políticas. Punem o povo de Belo Horizonte ou o de Minas Gerais. 
A concentração política, em decorrência, é fortíssima. Recentemente, viram 
um projeto de segurança pública em que os Governos Estaduais não queriam 
fundir a Policia Civil com a Militar. O que o Governo Federal fez? Se não 
fusionarem, não haverá transferência de recursos voluntários. O jornal 
"Estado de Minas" acertou quando disse: "Estados chantageados". ~ isso 
mesmo. Com isso, a concentração é inadmissível, em um Pais que se diz 
federativo. Obrigada. 

O Sr. Paulo Edgar Alves - Antes de responder à pergunta formulada pelo 
Sr. Henrique Teixeira, do SEBRAE, cumprimento a Deputada Maria José 
Haueisen, pela condução dos trabalhos, e, na pessoa da Dra. Maria Lúcia, 



520 
estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da Mesa. 
Cumprimento também a todos os presentes, cuja manifestação é muito 
importante, principalmente por se tratar de um auditório em que a maioria é 
de jovens, demonstrando preocupação com a divida externa, assunto de 
extrema relevância. A divida externa acaba impactando de forma negativa 
Minas Gerais, cujo Governo é obrigado a repassar para a União, anualmente, 
uma cifra em torno de R$1.600.000.000,00, para amortizar uma divida que 
nunca é amortizada, porque cresce mês a mês, em função das taxas de juros 
praticadas pelo Banco Central. Como todos sabemos, esses recursos são 
essenciais ao Governo, para aplicação na área de saúde, educação, 
segurança, construção de estradas, etc. Esse debate é muito importante para 
que no futuro possamos mudar um pouco o rumo dessa situação financeira. 

Henrique pergunta: "As políticas econômicas no Brasil estão sempre de 
acordo com o interesse dos poderes da Nação. Qual ê o posicionamento de 
nossas Forças Anmadas em relação a essa situação?". Não ê só das Forças 
Armadas. Esse perfil tem de ser moldado em função de toda a sociedade, 
que tem dado demonstração disso. Em passado recente, por meio de 
movimentos populares, deu-se fim a um Governo ditatorial que perdurou por 
quase 20 anos. Mais recentemente, a própria população, buscando nova 
forma de governar, provocou o "impeachment" de um Presidente. Não vejo 
como a sociedade, independente de qualquer segmento, consiga barrar essa 
mudança de perfil. A população está cada vez mais participante, mais ativa, e 
essas necessidades sociais com certeza se sobreporão a qualquer medida 
isolada que venha dificultar esse desenvolvimento. Obrigado. 

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Antes de passar a palavra à Deputada 
Maria Josê Haueisen, gostaria de dar um recado do Comitê. Acreditamos, 
realmente, que o outro mundo é possível, como ê o lema desse fórum. Mas 
esse mundo está por ser construido. E está em nossas mãos. Não podemos 
ficar à espera de um salvador da pátria que venha do cêu, como o Prof. 
Márcio disse, porque não virá. E nem daqui da Terra virá algum, como não 
veio a esse fórum conversar conosco. Esse salvador da pátria não existe. É 
responsabilidade da sociedade tomar essa discussão nas mãos, encaminhar 
propostas, exigir e mobilizar, porque somente a força da sociedade 
mobilizada e consciente provoca mudanças. 

Por isso, convoco todos a permanecerem aqui para a plenária, para 
fortalecermos essas questões. O Brasil já não agüenta mais ser espoliado. A 
nossa história mostra isso em 500 anos: levaram o nosso ouro, a nossa 
prata, as montanhas, as florestas, dizimaram nossos índios. Agora, a 
espoliação se relaciona com o endividamento estrangeiro. Temos de 
estancar enquanto ê tempo esse problema, senão ficaremos como a nossa 
querida vizinha Argentina. A nossa proposta é a auditoria cidadã, como o 
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Prol. Marcos disse. 

Quero finalizar repetindo as palavras do colega João Pedro Stédile, que 
disse que a Nação está grávida de um projeto que está para nascer a 
qualquer momento. Quero convocar a todos para ajudar nesse parto, para 
que esse projeto nasça e ainda o vejamos concretamente. 

Agradeço, em nome do Comitê Mineiro, ao Presidente desta Casa, 
Deputado Antônio Júlio, que abriu esse espaço para discussão, a todos os 
Deputados que nos prestigiaram e, principalmente, aos funcionários, porque 
foi com a competência e dedicação deles que esse evento se tornou 
realidade. 

Agradeço aos palestrantes por suas brilhantes colocações e incentivos. 
Que essa indignação que fizeram brotar dentro de nós consiga ser 
transformada em atitudes concretas. Agradeço ao Prol. Marcos Arruda, ao 
Prol. Reinaldo Gonçalves e à Profa. Misabel. 

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Maria Lúcia, pela condução dos 
trabalhos e dos debates. Quero começar a minha fala, que será breve, 
lembrando uma colocação do Prol. Hélio Braga, do CEFET. Falou a respeito 
de sua dúvida, sobre se vale a pena continuar trabalhando neste País, 
fazendo referência aos jovens que são lembrados como aqueles que 
construirão um futuro melhor. Tenho certeza de que disse isso num momento 
de indignação e que tem consciência de que vale a pena. 

Vivemos numa democracia, que é um processo que não cai pronto e 
acabado do céu. A democracia é um valor absoluto como a verdade, a 
liberdade, a justiça, o bem, a beleza. Como todos esses valores, é 
permanentemente construída. Nesse momento, cada um de nós está pondo 
um tijolinho na construção dessa democracia e desse mundo melhor que 
queremos. 

Os pressupostos para um país e uma sociedade democráticos são melhor 
distribuição de riqueza, uma menor desigualdade social, leis justas, entre 
outros. Mas a lei, por si só, não sai do papel. É preciso que os agentes 
políticos comprometidos trabalhem para a aplicação dessas leis. 

Ouvimos muito bem o Prol. Marcos Arruda falando sobre a necessidade da 
participação popular para que os agentes públicos, pressionados por uma 
sociedade organizada, cumpram as leis justas. E a nossa Constituição cidadã 
teve e tem muitas leis boas, algumas delas podadas pelas medidas 
provisórias de Fernando Henrique Cardoso. A Maria Lúcia também falou 
sobre a importância da participação popular e estamos vendo que, todas as 
vezes em que o povo se organizou, fez barulho, o nosso País deu um passo 
à frente. Foi assim na história da ditadura militar. Enquanto a luta ficou só 
para aqueles que eram considerados subversivos, traidores da pátria, mas 
que por amor a essa pátria estavam sofrendo penalidades, morrendo nas 
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prisões, a ditadura comandava o Pais. Quando o povo acordou e foi para 
as ruas, sentiram a necessidade de parar e fazer a mudança. Foi assim na 
época em que estava se fazendo a Constituição cidadã; foi assim na época 
do Movimento das Diretas Já e todas as vezes em que há movimento contra 
corrupção, contra a malversação do dinheiro público. Quando a sociedade se 
posiciona as coisas começam a tomar um rumo certo. 

Quero também fazer referência ao índio Pataxó, que está disposto a 
. trabalhar para que os índios tenham o seu representante aqui. Parabéns por 
essa lembrança e por esse esforço. É bom que nos lembremos que não se 
faz história sem o povo nem para o povo. A história é feita pelo próprio povo. 
E nós, com certeza, estaremos contribuindo para transformar a nossa 
história. 

Quero, mais uma vez, cumprimentar essas 150 organizações populares 
que pensaram e realizaram esse Fórum Social para um Mundo Melhor, 
preparando para o Fórum Social do ano 2002, em Porto Alegre. A 
Assembléia Legislativa se sente honrada em ter apoiado esse fórum social, 
em ter participado, oferecendo o espaço físico e a cooperação dos 
funcionários. Antes de encerrar a reunião vamos desfazer a Mesa e reforçar 
o convite de Maria Lúcia para permanecermos aqui para a nova plenária. 

Encerramento 
A Sra. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos 

expositores e á demais autoridades participantes, bem como ao público em 
geral, e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
extraordinária de terça-feira, 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 
do dia 4/9/2001.). Levanta-se a reunião. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura -1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.768 a 1.775/2001- Projeto de Resolução 
n• 1.776/2001 - Requerimentos n•s 2.573 a 2.584/2001 - Requerimentos da 
Comissão de Turismo, das Deputadas Maria José Haueisen e Maria Olivia e 
outros e dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Tadeu Leite, Marco 
Régis e outros e Wanderley Ávila - Proposição Não Recebida: Requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Andrada - Comunicações: Comunicações da 
CPI da Saúde, das Comisssôes de Turismo e do Trabalho e dos Deputados 
João Leite, Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Sávio Souza Cnuz - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Elaine Matozinhos e dos Deputados 
Rogério Correia, Amilcar Martins, Márcio Cunha e Carlos Pimenta - 2" Parte 
(Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Designação de Comissões: 
CPI das Carvoarias - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, 
Maria Olivia e outros, Marco Régis e outros e Luiz Tadeu Leite; deferimento -
Chamada para verificação de quórum; existência de número regimental para 
a continuação dos trabalhos - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Wanderley Ávila; chamada de votação nominal; aprovação - 2" 
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n• 14.818; votação secrela; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação - Encerramento -
Ordem do Dia. 

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

Torres - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela -Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior-
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
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Batista de Oliveira - João Leite -João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Cunha, 2"- Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1•-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 

informações a resP.eito do Projeto de Lei n• 804/2000, a pedido da Comissão 
de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 804/2000.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações a respeito do Projeto de Lei n• 1.322/2000. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.322/2000.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações a respeito do Projeto de Lei n• 1.398/2001, a pedido da 
Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.398/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, prestando 
informações a respeito do Projeto de Lei n• 601/99, a pedido da Comissão de 
Justiça.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 601/99.) 

Do Sr. Marco Antõnio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, prestando infomnações relativas ao Projeto de Lei n• 
1.518/2001, do Deputado Rêmolo Aloise. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 
1.518/2001.) 

Do Maj.-Brig.-do-Ar Marcos Vinicius Sfoggia, Comandante do 111 GOMAR, 
informando a assinatura do Convênio 001/MG/2001 - Poços de Caldas, 
relativo ao Programa Federal de Auxílio a Aeroportos. (- À Comissão de 
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Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Márcio Quintão Moreno, Chefe de Gabinete do Reitor da UFMG, 
informando a impossibilidade de o Reitor dessa Universidade atender ao 
convite para participar de reunião da Comissão Especial do Ensino Superior 
pelo fato de estar ausente desta Capital. (- A Comissão Especial do Ensino 
Superior.) 

Do Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente da Acesita Energética 
Ltda., encaminhando Relatório de Inspeção Rural da Delegacia Regional do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego para subsidiar os trabalhos da 
CPI das Carvoarias. (-A CPI das Carvoarias.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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°1.768/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenezer, com sede 
no Município de Joaíma. 

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

Ebenezer, com sede no Município de Joaíma. 
Art 2•- Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A Associação Comunitária Ebenezer é uma entidade civil, sem 

fins lucrativos, tem por finalidade precípua atividades assistenciais. A 
entidade desenvolve amplo trabalho social, está em pleno funcionamento há 
mais de dois anos, sua diretoria é composta por pessoas comprovadamente 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

- 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° 1.769/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de 

Guaranésia, com sede nesse município. 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e 

Industrial de Guaranésia, com sede nesse município. 
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: A Associação Comercial e Industrial de Guaranésia é uma 
entidade sem fins lucrativos, foi criada em 3/10/95, presta serviços de 
sustentação e defesa dos direitos, interesses e reivindicações de seus 
associados. Seu objetivo principal é promover estudos sobre as atividades 
econõmicas, divulgando-as entre os associados; presta-lhes assessoria em 
assuntos de natureza ecõnomica e jurídica, de modo a orientá-los no 
cumprimento da legislação vigente. Promove simpósios, conferências e 
cursos para os associados. 

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual conto com a anuência dos nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1. 770/2001 
Declara de utilidade pública o Movimento Feminino por Guaranésia, com 

sede no Município de Guaranésia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° • Fica declarado de utilidade pública o Movimento Feminino por 

Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001. 
Maria Olivia 
Justificação: O Movimento Feminino por Guaranésia é entidade sem fins 

lucrativos criada em 18/6/97. Por meio das associações de bairros ou 
diretamente, presta informações sobre saúde, higiene, educação, habitação, 
bem-estar social à população, além de executar programas sociais, colhendo 
da comunidade suas reivindicações para encaminhá-las aos órgãos 
competentes. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.771/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Cataguases -

ASSOD/CAT -,com sede no Município de Cataguases. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de 

Cataguases- ASSODICAT, com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: A Associação dos Diabéticos de Cataguases- ASSODICAT -, 

com sede no Município de Cataguases, é uma associação sem fins 
lucrativos, fundada em 1992, que atua em prol dos pacientes portadores de 
diabetes, levando-lhes informações para que possam melhorar sua qualidade 
de vida e evitar complicações devido á desinfonmação sobre a doença. 

A entidade tem por objetivo diminuir as complicações do diabetes. Para 
tanto, desenvolve atividades educacionais, com o objetivo de mostrar que o 
trabalho em equipe e a troca de experiências são importantes no combate à 
enfermidade. 

Imbuída do espírito de solidariedade, a entidade realiza reuniões 
educativas, palestras e parcerias com outras instituições da área de saúde. 

Por ter a Associação elevado conceito na comunidade onde atua e por 
realizar importante trabalho de conscientização sobre o diabetes, 
submetemos a proposição à apreciação dos nobres pares e esperamos sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.77212001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE de Araçual -, com sede nesse município. 
Art 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificaçao: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

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

A declaração de utilidade pública da APAE de Araçuaí permitirá que a 
entidade se tome apta a implementar projetos maiores. Assim sendo, espero 
contar com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.773/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos 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 Faria 

Lemos o imóvel e as respectivas benfeitorias constituído de área com 
46.585m2 (quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco metros 
quadrados). localizado na Rua Dr. José Cláudio Valadão Ferraz, 228, 
daquele município. registrado no Cartório de Paz de Faria Lemos. no Livro n° 
61, às fls. 42 a 45, e transcrita no Cartório (2°) de Registro de Imóveis da 
Comarca, no Livro L-3. a fls. 3, sob o número de ordem 43°. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
instalação de centro histórico e cultural. 

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 artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Paulo Pettersen 
Justificação: O estabelecimento educacional que funciona no referido 

imóvel está desativado; funciona em seu lugar. em caráter precário, a sede 
de uma escola de música para adolescentes. 

Conforme a documentação apresentada, o imóvel, em decorrência do 
péssimo estado de conservação, necessita de uma reforma geral. A 
Prefeitura fez realizar algumas pequenas obras emergenciais de conservação 
do prédio. No entanto, um investimento maior somente poderá ser 
concretizado após a doação do imóveL 

Ressalte-se que o município pretende ali instalar um centro histórico e 
cultural. Por constituir essa iniciativa um dos maiores anseios da 
comunidade, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.774/2001 
Estrutura os Quadros Especiais de Pessoal da Administração Pública 

Estadual Autárquica e Fundacional das instituições que menciona e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de. Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Ficam estruturados, nos termos desta lei, os Quadros Especiais de 

Pessoal da Administração Pública Estadual Autárquica e Fundacional das 
seguintes instituições da área de ciência e tecnologia: 

I - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG-; 

11 -Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais- CETEC -; 
111- Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM -; 
IV- Fundação Ezequiel Dias- FUNED -; 
V- Fundação João Pinheiro- FJP -; 
VI- Instituto de Geociências Aplicadas -IGA. 
Parágrafo único - Os Quadros de Pessoal ora estruturados ficam 

adequados às diretrizes de planos de carreira para a administração estadual, 
nos termos da Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e do Decreto n° 
36.033, de 14 de setembro de 1994, observado o disposto nesta lei. 

Capitulo 11 
Dos Conceitos e Das Caracterizações 

Art. 2° - Observados os demais conceitos a que se refere a Lei no 10.961, 
de 14 de dezembro de 1992, para os efeitos desta lei, conceituam-se: 

I - os cargos de atribuições da mesma natureza estão especificados nos 
seguintes segmentos de classe: 

a) Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia; 
b) Gestão Logística em Ciência e Tecnologia; 
c) Técnico em Atividade de Ciência e Tecnologia; 
11 - posicionamento é o ato administrativo pelo qual cada entidade reverá o 

enquadramento de cada servidor, observadas as condições previstas nesta 
lei; 

a) posicionamento em nível é o posicionamento do servidor no nível 
correspondente aos requisitos que preencher; 

b} posicionamento em grau é o posicionamento do servidor no grau 
corresponde ao requisitos que preencher. 

Parágrafo único - O cumprimento do estágio probatório pelo servidor 
equivale ao atendimento dos requisitos de efetivo exercfcio, tanto para 
posicionamento em nlvel, quanto para posicionamento em grau. 
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Art. 3° - O ingresso do servidor far-se-á mediante aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e titulas, observada a ordem de 
classificação por provimento de cargo efetivo no grau inicial relativo ao nível 
de escolaridade comprovado e o desenvolvimento dar-se-á por 
posicionamento em grau e em nível, observadas as condições previstas 
nesta lei. 

Art. 4°- Para obter posicionamento em nível o servidor deverá 
I - ter setecentos e trinta dias de efetivo exercício no cargo ocupado no 

período aquisitivo, sendo que a contagem do prazo se fará após o 
cumprimento do estágio probatório; 

11- atender aos requisitos específicos dos arts. 10, 14, 18 e 22 desta lei. 
Art. 5° - A obtenção do posicionamento em grau está condicionada à 

permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de setecentos e trinta 
dias e à aprovação em processo de avaliação de desempenho. 

Art. 6° - Perderá o direito ao posicionamento em nível ou em grau o 
servidor que, no período aquisitivo: 

I - sofrer punição disciplinar em que tenha sido aplicada a pena de 
suspensão ou for destituído, por penalidade, de cargo de provimento em 
comissão; 

11 - afastar-se, sem motivo legalmente aceitável, do serviço por mais de 
cinco dias, sem vencimento, para posicionamento em grau, ou por mais de 
vinte dias, no caso de posicionamento em nível. 

Parágrafo único - Apenas para fins de posicionamento em grau, o 
afastamento nos casos de licença para tratamento de saúde ou licença 
decorrente de doença profissional ou de acidente de trabalho, considerado 
isolada ou cumulativamente, fica limitado a cento e oitenta dias, durante o 
período aquisitivo. 

Art. 7° - Os posicionamentos em nível e em grau do servidor são 
independentes entre si, de modo que a obtenção de um não será empecilho 
para a do outro. 

Capitulo 111 
Dos Cargos e Da Carreira 

Art. 8° - Os Quadros de Pessoal de que trata esta lei têm a seguinte 
composição: 

1- cargo isolado de Pesquisador em Ciência e Tecnologia; 
11- cargo isolado de Gestor Logístico em Ciência e Tecnologia; 
111- cargo isolado de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia; 
IV- carreira transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia. 

Seção I 
Do Segmento de Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia 
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Art. g• - O cargo isolado de Pesquisador em Ciência e Tecnologia 

destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de gestão, 
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação e 
controle técnico de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento 
cientifico e tecnológico, estudos e serviço técnico-científicos. 

Parágrafo único- A habilitação mínima exigida para o segmento de classes 
do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior, reconhecido na 
forma da legislação vigente. 

Art. 1 O - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste cargo 
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos: 

1-Nivell: 
a) ser portador de diploma de curso superior; e 
b) ter registro no órgão de classe, quando couber; 
11- Nível li: 
a) ter o título de Especialização "Lato Sensu"; ou 
b) ser portador de diploma de curso superior e contar nove anos de 

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; 

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no órgão de 
classe, quando couber; 

111- Nível li I: 
a) ter o titulo de Mestre; ou 
b) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar onze anos de 

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou 

c) ser portador de diploma de curso superior e contar dezessete anos de 
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; 

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no órgão de 
classe, quando couber; 

IV- Nível IV: 
a) ter o título de Doutor; ou 
b) ter o título de Mestre e contar doze anos de experiência comprovada em 

sua área de atuação, após a obtenção do diploma de graduação e avaliação 
de desempenho favorável; ou 

c) ter o título de Especialização "Lato Sensu" e contar dezoito anos de 
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou 

d) ser portador de diploma de curso superior e contar vinte anos de 
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desconto favorável; 
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Art. 11 - A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser revalidada por 
instituição nacional credenciada para esse fim. 

Art. 12 - A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de Pesquisa, 
Gestão e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo 
V desta lei. 

Seção 11 
Do Segmento de Gestão Logística em Ciência e Tecnologia 

Art. 13 - O cargo isolado de Gestor Logístico em Ciência e Tecnologia 
destina-se a servidores habilitados a exercer atividades de apoio 
administrativo à direção, coordenação, organização, planejamento, execução, 
controle e avaliação de projetos e programas na área de ciência e tecnologia. 

Parágrafo único- A habilitação mínima exigida para o segmento de classes 
do cargo de que trata este artigo é o curso de nível superior, reconhecido na 
forma da legislação vigente. 

Art. 14 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste cargo 
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos: 

1- Nível!: 
a) ser portador de diploma de curso superior; e 
b) ter registro no órgão de classe, quando couber; 
11- Nível li: 
a) ter o título de Especialização "Lato Sensu"; ou 
b) ser portador de diploma de curso superior e contar nove anos de 

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; 

c) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no órgão de 
classe, quando couber; 

111- Nívellll: 
a) ter o título de Mestre; ou 
b) ter o titulo de Especialização "Lato Sensu" e contar onze anos de 

experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favorável; ou 

c) ser portador de diploma de curso superior e contar dezessete anos de 
experiência comprovada em sua área de atuação, após a obtenção do 
diploma de graduação e avaliação de desempenho favoràvel; 

d) nas situações de que tratam as alíneas acima, ter registro no órgão de 
classe, quando couber. 

Art. 15 -A titulação, quando obtida no exterior, deverá ser revalidada por 
instituição nacional credenciada para esse fim. 

Art. 16 - A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de Gestão 
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Logística em Ciência e Tecnologia ê a constante no Anexo VI deste lei. 

Seção 111 
Do Segmento de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia 

Art. 17 - O cargo isolado de Técnico em Atividades de Ciência e 
Tecnologia destina-se a servidores habilitados ao exercício de atividades de 
apoio técnico-administrativo nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e 
gestão logística em ciência e tecnologia. 

Parágrafo único - A habilitação mínima exigida para os cargo de que trata 
este artigo é o curso de ensino médio, com habilitação para o exercício de 
profissão técnica, reconhecido na forma da legislação vigente. 

Art. 18 - O posicionamento, em nível, do servidor ocupante deste cargo 
depende da satisfação dos seguintes requisitos específicos: 

1-Nívell: 
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o exercício de 

profissão técnica; e 
b) ter registro no órgão de classe, quando couber; 
11- Nível li: 
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o exercício de 

profissão técnica; e 
b) contar no mínimo de dez anos de experiência comprovada em sua área 

de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio, com habilitação 
para o exercício de profissão técnica e avaliação de desempenho favorável; e 

c) ter registro no órgão de classe, quando couber; 
111- Nívellll: ' 
a) ter concluído curso de ensino médio, com habilitação para o exercício de 

profissao técnica; e 
b) ter o mínimo de quatorze anos de experiência em atividade de sua área 

de atuação, após a conclusão do curso de ensino médio, com habilitação 
para o exercício de profissão técnica e avaliação de desempenho favorável; e 

c) ter registro no órgão de classe, quando couber. 
Art. 19- A tabela de vencimentos do Segmento de Classes de Técnico em 

Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VIl desta lei. 
Seção IV 

Da Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia 
Art. 20 - A Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e 

Tecnologia destina-se ao posicionamento, á promoção e á progressão 
horizontal dos atuais servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de 
Atividades de Pesquisa da Carreira de Ciência e Tecnologia, criada pala Lei 
n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990, carreira esta a ser extinta com a 
vacãncia dos cargos que a compõem, sendo vedada a realização de 
concurso para o respectivo provimento. 
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Art. 21 - O servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Atividade de 

Ciência e Tecnologia tem como atribuição o exercício de atividades auxiliares 
de suporte operacional nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e gestão 
logística em ciência e tecnologia. 

Art. 22 - Os cargos de série de classe de Auxiliar em Atividades de Ciência 
e Tecnologia constantes do Anexo IV desta lei, têm como requisitos: 
I- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia 1: 
a) ter concluído curso de ensino fundamental; 
11 -Auxiliar em Atividade de Ciência e Tecnologia 11: 
a) ter concluído curso de ensino fundamental; e 
b) ter o mínimo de dez anos de experiência comprovada em sua área de 

atuação e avaliação de desempenho favorável; 
111- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia 111: 
a) ter concluído curso de ensino fundamental; e 
b) ter o mínimo de quatorze anos de experiência comprovada em sua área 

de atuação e avaliação de desempenho favorável. 
Art. 23 - Para promoção na Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades 

de Ciência e Tecnologia, como previsto no art. 25 da Lei n° 10.961, de 14 de 
dezembro de 1993, exigir-se-á do servidor o cumprimento do interstício a que 
se refere o inciso I do art. 4° e do art. 22, ambos desta lei. 

Art. 24 - A tabela de vencimentos da Carreira Transitória de Auxiliar em 
Atividades de Ciência e Tecnologia é a constante no Anexo VIII desta lei. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais e da Administração dos Cargos Isolados e da 

Carreira Transitória 
Art. 25 - O atual ocupante de cargo dos Quadros de Pessoal referidos no 

art. 1° desta lei será posicionado nos Quadros Especiais dos respectivos 
anexos, observadas as seguintes regras: 

I - ocupante de cargo com atividades na área fim de cada instituição será 
posicionado no segmento de classe de Pesquisa, Gestão e Desenvolvimento 
em Ciência e Tecnologia; 

11 - ocupante de cargo com atividades na área meio de cada instituição 
será posicionado no segmento de classe de Gestão Logística em Ciência e 
Tecnologia; 

111 - ocupante de cargo de Técnico em Atividades de Pesquisa será 
posicionado no segmento de classe de Técnico em Atividades de Ciência e 
Tecnologia; 

IV - ocupante de cargo de Auxiliar de Atividades de Pesquisa será 
posicionado na Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e 
Tecnologia. 

Art. 26 - O posicionamento referido no art. 25 compreende a transposição 
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dos ocupantes dos atuais cargos definidos nesta lei, conforme os Anexos 
XII, XIII, XIV e XV, conjugada com a aplicação dos critérios de titulação ou 
experiência equivalente estabelecidos nos arts. 10, 14, 18 e 22 desta lei, não 
se exigindo, para esse fim, a avaliação de desempenho, devendo o servidor 
apresentar a documentação necessária ao ato, no prazo de até sessenta dias 
contados a partir da data de publicação da lei. 

Art. 27 - Na observância do disposto nesta lei, o servidor será posicionado 
de forma que se lhe assegure, no mínimo, vencimento, provento ou pensão 
de valor igual ao que vinha percebendo. 

Art. 28 - As funções de direção, chefia e assessoramento no âmbito das 
instituições enumeradas no art. 1°, exercidas por servidores públicos 
·integrantes ou não dos Quadros de Pessoal objeto desta lei, serão 
remuneradas por gratificação, observando-se: 

I -funções de nível hierárquico superior farão jus à gratificação equivalente 
a 40% (quarenta por cento) do vencimento do Grau A do Nível I do Anexo V 
desta lei; 

11 - funções de nível hierárquico intermediário farão jus à gratificação 
equivalente a 30% (trinta por cento) do vencimento do Grau A do Nível I do 
Anexo V desta lei; 

111 -funções de nível hierárquico inferior farão jus à gratificação equivalente 
a 20% (vinte por cento) do vencimento do Grau A do Nível do I do Anexo V 
desta lei. 

§ 1° - As funções de chefia, supervisão e assessoramento de que cuida o 
"caput" deste artigo serão objeto de regulamentação no âmbito das entidades 
referidas no art 1° desta lei, atendidas as respectivas especificidades. 

§ 2° - O servidor integrante do Quadro de Pessoal, responsável pelo 
exercício das competências de que cuida o art. 6° da Lei n° 12.158, de 23 de 
maio de 1996, fará jus a gratificação de função mencionada no inciso I deste 
artigo. 

§ 3° - O servidor integrante dos Quadros de Pessoal desta lei, no exercício 
do cargo de direção de que cuida a Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992, 
será remunerado por opção, considerando a gratificação de função do inciso I 
deste artigo. 

Art. 29 - O detalhamento das atribuições e os critérios de avaliação de 
desempenho dos cargos isolados e da Carreira Transitória para efeito de 
posicionamento, serão fixados por meio de portarias a serem baixadas no 
âmbito de cada uma das instituições referidas no art. 1° desta lei, no prazo de 
até sessenta dias a contar de sua publicação, as quais terão vigência mínima 
de dois anos, renováveis por igual período. 

Parágrafo único - O processo de avaliação de desempenho apurará o 
cumprimento pelo servidor de suas atribuições, o desempenho profissional no 
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cargo e ainda: 

a) assiduidade, pontualidade, dedicação ao serviço, observância dos 
demais deveres e, especialmente, a produtividade funcional; 

b) dados cadastrais e curriculares que comprovem aperfeiçoamento, 
mediante a participação em curso de capacitação e desenvolvimento 
profissional; 

c) capacidade revelada na qualidade e na eficiência demonstradas em 
função da complexidade das atividades exercidas. 

Art. 30 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos cargos 
criados em decorrência dos arts. 20 e 23 da Lei Estadual n• 12.593 de 28 de 
julho de 1997, bem como àqueles transferidos nos termos do art. 29 da 
mesma lei o posicionamento nos Quadros Especiais de Pessoal de 
Atividades de Ciência e Tecnologia de que trata esta lei. 

Art. 31 - Fica assegurado aos atuais servidores ocupantes dos cargos 
criados em decorrência do disposto no § 4° do art. 33 da Lei Estadual n• 
10.827 de 23 de julho de 1992, bem como aqueles transferidos nos termos 
do art. 7• da Lei n• 12.153 de 21 de maio de 1996, o posicionamento nos 
Qua.jros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e Tecnologia de que 
trata esta lei. 

Art. 32 - Os cargos de Professor Assistente criados pela Lei n• 11.658, de 
2 de dezembro de 1994, e alterados pela Lei n• 12.872, de 17 de junho de 
1998, ficam transfomnados em cargos isolados de Pesquisador em Ciência e 
Tecnologia e incluídos no Quadro Especial de Pessoal de Ciência e 
Tecnologia nos temnos desta lei. 

Art. 33 - O disposto nesta lei aplica-se aos servidores inativos e 
pensionistas dos Quadros Especiais de Pessoal de Atividades de Ciência e 
Tecnologia objeto desta lei. 

Art. 34 - Não havendo, por motivo de extinção, no Quadro de Carreira 
Transitória de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, constante no 
Anexo IV, cargo ou função correspondente ao do inativo, ser-lhe-á 
assegurada extensão das modificações gerais incidentes sobre os 
vencimentos dos cargos de que trata esta lei. 

Art. 35 - Os cargos que compõem os segmentos de classes e a Carreira 
Transitória de que tratam esta lei ficam distribuídos de acordo com o Anexo 
IX. 

Art. 36- Para o preenchimento de vagas atualmente existentes nos cargos 
isolados de ciência e tecnologia será realizado concurso público, a ser 
convocado no prazo de centro e vinte dias a partir da publicação desta lei. 

Art. 37- Aplica-se aos detentores de função pública do Quadro de Funções 
Públicas e de Atividades de Ciência e Tecnologia, constantes no Anexo V da 
Lei n• 10.324, de 20 de dezembro de 1990, o disposto nesta lei. 
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Art. 38- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Sávio Souza Cruz 

Anexo I 
Do Cargo Isolado do Segmento de Classe de Pesquisa, Gestão e 

Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 9° da Lei n•, de //2001.) 
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•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01 

Anexo 11 
Do Cargo Isolado do Segmento de Classe de Gestão Logística em Ciência e 

Tecnologia 
(a que se refere o art. 13, da Lei n• , de //2001.) 

•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01 

Anexo 111 
Do Cargo Isolado do Segmento de Classe de Tésnico em Atividade de 

Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 17, da Lei n•, de //2001.) 

• ·O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo IV 
Quadro de Carreira Transitória de Auxiliar em Atividade de Ciência e 

Tecnologia 
(a que se refere o art. 22 da Lei n•, de //2001.) 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo V 
Tabela de Vencimentos dos Segmento de Classes de Pesquisa, Gestão e 

Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 
(a que se refere os arts.12 e 28 da Lei n• , de //2001.) 

• ·O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

NEXO VI 
Tabela de Vencimentos dos Segmento de Classes de Gestão Logística em 

Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art.16 da Lei n•, de //2001.) 

• • O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01 

Anexo VIl 



Tabela de Vencimentos dos Segmento de Classes de Técnico em 
Atividades de Ciência e Tecnologia 

(a que se refere o art.19 da Lei n•, de //2001.) 
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•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo VIII 
Tabela de Vencimentos da Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades de 

Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 24 da Lei n•, de //2001.) 

•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo IX 
Tabela de Vencimentos dos Segmento de Classes de Técnico em Atividades 

de Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 33 da Lei n•, de //2001.) 

•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo X 
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de Pesquisa, Gestão e 

Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 26 da Lei n• , de //2001.)] 

•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01 

Anexo XI 
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de, Gestão Logística em 

Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 26 da Lei n• , de //2001.) 

• - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo XII 
Quadro de Transposição para Segmento de Classes de, Técnico em 

Atividades de Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 26 da Lei n•, de //2001.) 

•- O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

Anexo XII 
Quadro de Transposição para Carreira Transitória de Auxiliar em Atividades 

de Ciência e Tecnologia 
(a que se refere o art. 26 da Lei n•, de //2001.) 

• -O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N' 1.775/2001 
Altera a Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre 

licitação e contratos administrativos do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- O "capuf do art. 27 da Lei n' 9.444, de 25 de novembro de 1987, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 27 - O ato de ratificação a que se refere o art. 25 explicitará os 

elementos constantes no art. 26 e será publicado no órgão oficial dos 
Poderes do Estado e divulgado na página da Internet do órgão ou da 
entidade contratante da administração indireta, pelo prazo mínimo de um 
ano, de forma resumida.". 

Art. 2'- O art. 41 da Lei n' 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

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

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

Art. 3' - O art. 58 da Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso VI: · 

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

órgão ou da entidade contratante da administração indireta, durante o 
período de sua vigência.". 

Art. 4'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
CPI das Licitações 
Justificação: A CPI das Licitações apresentou projeto de lei alterando a Lei 

n' 9.444, de 25/11/87, para incluir o pregão como modalidade de licitação e 
para determinar a divulgação na Internet de determinados dados cuja 
publicidade no "Diário Oficial" já é obrigatória. 

Ocorre que, pouco antes de a CPI apresentar a referida proposição, o 
Deputado Mauro Lobo apresentou projeto de lei disciplinando o pregão no 
Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual o projeto da Comissão foi a este 
anexado. A anexação efetou-se depois de o projeto do Deputado Mauro Lobo 
ter recebido parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Enquanto a CPI propunha a adoção do pregão mediante a introdução de 
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um único dispositivo na Lei n° 9.444, remetendo o administrador estadual 
à legislação federal, o Deputado Mauro Lobo preferiu disciplinar a adoção da 
citada modalidade de licitação em um lei estadual, ainda que esta reproduza, 
em parte, a legislação federal. 

A Comissão de Administração Pública optou pela proposta do Deputado 
Mauro Lobo, não podendo, todavia, introduzir no projeto os dispositivos da 
proposição da CPI das Licitações que pretendem determinar a divulgação na 
Internet de informações sobre licitações e contratos, porque são matérias 
diversas. 

Contudo, uma proposta de comissão parlamentar de inquérito não pode se 
extinguir nesta Casa por questões regimentais, sem a devida discussão. Por 
esse motivo, os membros da referida CPI decidiram apresentar o presente 
projeto. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.776/2001 
Susta os efeitos do art. 2° do Decreto n° 41.517, de 11 de janeiro de 2001, 

que determina seja realizada reunião especial da Assembléia Legislativa, em 
desacordo com o art. 62, inciso 111, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Ficam sustados os efeitos do art. 2° do Decreto n° 41.517, de 11 de 

janeiro de 2001, que determina procedimentos à Assembléia Legislativa 
referentes à concessão do titulo de Cidadania Honorária do Estado de Minas 
Gerais ao advogado Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, nos termos do art. 
62, inciso XXX , da Constituição do Estado. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2001. 

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Nos termos da questão de ordem apresentada à Presidência 

da Assembléia, comprovado está que o Governador do Estado exorbitou de 
seu poder regulamentar. 

A Constituição do Estado, em seu art. 62, inciso XXX , aponta a forma de a 
Assembléia Legislativa reparar o exercício abusivo da interpretação 
personalista do governante que exorbita de seu poder: 

" Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 
Dessa maneira, aprovar este projeto de resolução é dever de consciência 
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do Plenário. É, em suma, a forma mais eloqüente que o Plenário terá para 
informar ao Chefe do Poder Executivo: "Governador, esta Casa é do povo. 
Não é sua. A Constituição tem que ser cumprida, mesmo contra a vontade de 
Vossa Excelência". 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art., 195, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N' 2.573/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de Administração com vistas a que preste as informações 
que menciona, referentes à situação funcional de ex-Delegados Especiais de 
Policia. (- À Mesa da Assembléia.) 

N' 2.574/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Administração com vistas a que tome as providências 
que menciona, referentes à situação funcional de ex-Delegados Especiais de 
Policia. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N' 2.575/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Federação das AABBs, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência do Banco do Brasil de Ouro Fino, a 
AABB de Ouro Fino e o Núcleo de Atendimento á Infância e á Adolescência 
de Ouro Fino - NAIAOF - pela celebração de convênio que possibilitou 
liberação de recursos em favor do NAIAOF. (-À Comissão de Educação.) 

N' 2.576/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
encaminhado ao Presidente do Senado manifestação de apoio desta Casa à 
proposta de emenda apresentada pelo Senador José Alencar á Medida 
Provisória n' 2.156-4. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N' 2.577/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado por sua posse no cargo. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N' 2.578/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. José Altivo Brandão Teixeira, 
por sua promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N' 2.579/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. Dorival Guimarães Pereira, 
por sua promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N' 2.580/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. Nilson Reis, por sua 
promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N' 2.581/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. José Domingues Ferreira, por 

~----------------------------------_J 
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sua promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N" 2.582/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. Jarbas de Carvalho Ladeira 
Filho, por sua promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N° 2.583/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. José Carlos Abud, por sua 
promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. 

N° 2.584/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulada moção de congratulações com o Dr. Tibagy Salles Oliveira, por 
sua promoção a Desembargador do Tribunal de Justiça. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

Da Comissão de Turismo, solicitando a instalação de um "stand" desta 
Casa no VI Congresso Brasileiro dos Clubes de Melhor Idade e na VI Feira 
de Produtos e Serviços para a Melhor Idade.(- À Mesa da Assembléia.) 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja constituída comissão 
especial para analisar a situação dos servidores estaduais designados. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Maria 
Olivia e outros e dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Tadeu Leite, 
Marco Régis e outros e Wanderley À vila. 

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

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicttando seja formulada moção de 
congratulações com o Desembargador José Guido de Andrade, por sua 
posse como Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. (-Idêntica proposição foi 
apresentada anterionmente pelo Deputado Ambrósio Pinto.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CP! da Saúde, das 

Comisssões de Turismo e do Trabalho e dos Deputados João Leite, 
Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Sávio Souza Cruz. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal 

da galeria, público da TV Assembléia, ocupo hoje esta tribuna para falar 
sobre um momento muito importante para o PSB, que, ontem, teve a grande 
alegria de receber em Minas Gerais toda a Comissão Executiva Nacional do 
nosso partido. Tivemos a honra de receber também a visita do Governador 
do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Aqui estiveram num grande evento em 
que, além de todas as questões, de todas as matérias em pauta da nossa 
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Executiva Nacional, tivemos a filiação de dois grandes Deputados do 
Estado de Minas Gerais: os Deputados João Leite e Miguel Martini. Foi dada 
também a noticia, para todos os companheiros do partido, de que no próximo 
dia 21 o PSB estará filiando o grande e competente Deputado Mauro Lobo. 
Para nós, socialistas, isso é motivo de alegria, porque esses parlamentares 
trazem consigo toda uma história de vida pessoal e profissional que mostra o 
que é ser um grande cidadão. Trazem uma grande experiência e uma grande 
história de vida política, o que mostra que o PSB, que o nosso Presidente 
nacional, que o PSB de Minas Gerais, acertaram ao engrossar as nossas 
fileiras com Deputados do nível de João Leite, Miguel Martini e Mauro Lobo. 
Portanto, ê muito importante para a vida do nosso partido o que aconteceu 
ontem em Belo Horizonte. Isso reforça, não temos dúvida, todo o projeto 
nacional do partido, todo o desejo que ele tem hoje, quando, de norte a sul 
deste Pais, busca fazer um grande projeto de governo para que o 
Governador Anthony Garotinho, candidato do partido às eleições 
presidenciais, possa estar em sintonia com toda a política socialista, e, de 
mãos dadas, buscar consolidar o anseio da nossa população. Nossa 
população, caro companheiro Deputado Miguel Martini, que, como disse 
ontem o Governador Anthony Garotinho, com todas as dificuldades, com 
todas as mazelas do povo brasileiro, com o desemprego e, na grande maioria 
das vezes, ansioso por trabalhar, ao buscar as empresas, encontra a placa 
com os dizeres: "Não há vaga". O mesmo acontece com a nossa saúde, com 
a educação, com a segurança pública, mas tudo que o PSB conseguiu fazer 
e mudar no Rio de Janeiro, se Deus quiser, fará neste Pais. E V. Exa., como 
novo integrante dessa bancada, há de estar conosco nessa caminhada. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado, Deputada Elaine 
Matozinhos, agradeço as palavras tão generosas de V. Exa. e quero dizer da 
alegria de nossa filiação na tarde de ontem e do quanto nos sentimos 
honrados pela acolhida de V. Exa., representando o PSB de Minas Gerais. 
Ficamos também honrados porque o Presidente Nacional do Partido, 
Governador Miguel Arraes, esteve conosco, bem como toda a Executiva 
Nacional e o Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. 

Esse Governador, como bem disse V. Exa., mudou a face do Rio de 
Janeiro. Naquilo que era mais grave, está conseguindo vitória, na segurança 
pública, na questão da miséria, na questão das favelas. Conheço bem a 
realidade do Rio, por ter residido ali vinte e poucos anos. Tem conseguido 
sucesso por meio de um trabalho social sem precedentes, de revitalização do 
Rio em todos os sentidos, de resgate da cidadania e de combate à 
marginalização. Isso está sendo resgatado com os restaurantes populares, 
com os cheques-cidadão, que já beiram a 100 mil. Muitas famílias estão 
sendo assistidas com isso. Além disso, reduziu-se em 22% o roubo de 
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carros. É um índice altíssimo, quase 1/4. Ainda se preocupa com o 
atendimento ao cidadão, nas delegacias que criou, consideradas de Primeiro 
Mundo. É preciso que haja projetos e homens empenhados, capazes de levar 
a cabo esses projetos. Acredito que o PSB tem todas essas condições. Entrei 
como mais um soldado para somar, para estar junto com aqueles que 
querem verdadeiramente o regaste da cidadania, do emprego, do salário 
justo. 

Agradeço a V. Exa. pela acolhida que nos deu, bem como a todo o PSB, 
desde o nacional ao municipal. As bases do PSB, os diretórios municipal e 
estadual, enfim, estavam todos presentes. Foi uma grande festa da 
democracia. A mim, só cabe sentir-me honrado e alegre por essa acolhida. 
Estamos juntos nessa Juta. Se Deus quiser, conseguiremos vencer. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, Deputado Miguel Martini. 
Antes de passar à segunda fala, quero lembrar que a renegociação da divida 
do Rio foi um fato que mostrou a competência do nosso Governador, enfim, 
sua forma socialista de governar. Temos certeza de que, juntos, faremos 
muito por Minas e pelo Brasil. 

Quero ainda dizer de uma grande opressão nossa. Não é a primeira vez 
que ocupamos esta tribuna para falar da questão da Defensoria Pública de 
Minas Gerais, que hoje grita por socorro, que, apesar de todos os esforços da 
instituição, da sociedade e desta Casa, não conseguiu avançar. Não 
conseguimos que chegasse a esta Casa a lei orgànica da Defensoria. 
Estamos vendo a sociedade buscando defender a nossa Defensoria Pública. 
Vimos, há alguns dias, a comunidade, as lideranças comunitárias, na Praça 
7, clamando por justiça, dizendo ao Governo que é importante tratar a 
Defensoria com o respeito que merece e que é preciso haver uma 
reestruturação por meio da lei orgânica, que se pretende trazer a esta Casa. 
Lamentavelmente, aqui ainda não chegou. 

Quero tratar de um assunto já abordado outras vezes, mas que continua 
dentro das cogitações dos políticos e governantes. Esse assunto não tem 
recebido o tratamento devido nem um encaminhamento que venha põr fim à 
precariedade de condições daqueles que estão mergulhados na situação, 
daqueles que são os verdadeiros heróis da luta pelo acesso à justiça. Refiro-
me aqui aos Defensores Públicos do Estado. Na semana passada, na quarta-
feira, dia 13, os transeuntes que passaram pela Praça 7, no centro comercial 
de nossa Capital, tiveram a oportunidade de ver um projeto realizado pela 
Associação dos Defensores para conscientizar o povo do processo de 
sucateamento do qual tem sido vitima a Defensoria Pública. 

Temos assistido, nesta Casa, à tramitação de inúmeras proposições que 
versam, de uma forma ou de outra, sobre a Defensoria Pública do Estado. 
Vários são, por exemplo, os requerimentos solicitando a instalação de postos 
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da Defensoria Pública em comarcas do interior. Vê-se, portanto, que 
ainda há uma infinidade de localidades em que o acesso á justiça esbarra em 
uma dificuldade quase intransponível, que é a falta de condições econõmicas 
que possibilitem a contratação de advogados e o pagamento de custas e 
demais encargos processuais. Esse é, então, um dos primeiros problemas 
que nos cabe solucionar na luta pelo acesso de todos á justiça, ou melhor, ao 
Judiciário. 

O sistema no qual nos escoramos é de explicação teórica bastante simples. 
No Estado moderno incumbe aos homens abdicar do exercício da justiça 
privada, ou seja, de fazer justiça com as próprias mãos, na medida em que o 
Estado assume a responsabilidade de aplicar as leis e lutar por sua 
observância. O grande mérito desse sistema, como já sabemos, residiria na 
diminuição das práticas de violência entre os cidadãos. 

Para que tal sistema opere, contudo, é necessário o bom funcionamento de 
uma série de instituições e órgãos que integram o Estado contemporâneo. 
Sendo assim, fazem-se necessários o Judiciário, o Ministérto Público, o 
advogado, assim como uma série de outros órgãos que ocupam o papel de 
engrenagem do sistema. Na atual conjuntura, tendo em vista os custos que 
decorrem do patrocínio de uma causa ou de grande parte das intervenções 
judiciais possíveis, destaca-se e avoluma-se a importância do Defensor 
Público. Afinal este, como sabemos, é o advogado que se propõe a defender 
aqueles que já se encontram excluídos e sectarizados no mercado e na 
sociedade em geral. Pois é essa peça do sistema, este elemento viabilizador 
do acesso universal á justiça, o objeto de nossas cogitações esta tarde, nesta 
tribuna. 

O que nos tem parecido, senhores, é que os Defensores e a Defensoria 
Pública não têm recebido o tratamento, a atenção e o reconhecimento 
devidos, ou que correspondam á grandeza e á importância da função. Por 
isso mesmo, nobre colegas, queremos que esta Casa volte sua atenção a 
esses profissionais, e que assuma sua responsabilidade no encaminhamento 
das questões que envolvam a Defensoria e o universal acesso à justiça. 

Esta Assembléia Legislativa encaminhou ao Governo do Estado, no 
primeiro semestre do presente ano, requerimento da Bancada do PSB, 
solicitando o envio a esta Casa do projeto de lei orgânica da Defensoria 
Pública do Estado. O requerimento foi enviado pela Mesa ao Govemo em 28 
de março, e, até o presente momento, contudo, não tivemos notícia de que 
tal projeto de lei orgânica tenha sido encaminhado. E este, vale lembrar, não 
foi o único requerimento nesse sentido. 

Ora, senhores, não me parece que uma categoria, à qual falte até mesmo 
um plano de cargos, salários e progressão na carreira venha recebendo o 
devido tratamento do Governo e desta Casa. Como esperamos ser um 
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Estado democrático, se não conseguimos viabilizar um dos elementos 
básicos da democracia, isto é, o acesso universal ao Judiciário? Que Estado 
esperamos vir a ser, se não enfrentarmos com responsabilidade a questão? 

A elaboração e aprovação de uma lei orgânica dos Defensores é 
necessidade urgente, e não pode mais ficar relegada a segundo plano. 

A falta de uma lei orgânica, contudo, é apenas o aspecto mais visível do 
sucateamento do qual tem sido vítima a Defensoria no Estado. Aos 
Defensores tem faltado desde material de escritório, como papéis, canetas e 
clips, até o imprescindível material bibliográfico, que se corporifica em livros e 
periódicos, utensílios fundamentais para o trabalho do operador jurídico. 
Faltam também computadores e impressoras a esses homens e mulheres 
aos quais, apesar e acima de tudo, não faltam a vontade, a dedicação e o 
compromisso de garantir àqueles já tão excluídos um dos primados básicos 
do regime democrático: o acesso à justiça. 

Concluindo, Sr. Presidente, em face de tudo o que já foi dito nesta Casa 
não só hoje, como também em outros dias, não só nesta tribuna, mas 

,., também nas comissões, renovo os meus apelos e os de outros colegas para 
~- que não só se envie a esta Casa a lei orgânica, que há tanto tempo 

.• ~ aguardamos. mas também para que se levantem os representantes do povo 
em defesa das instituições que devam servir, instituições entre as quais, com 
certeza e sempre, destaca-se a douta e abnegada Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais. Muito obriga<;la. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, opeputadoRogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, aqui na 

1 Capital, vivemos uma situação que merece algumas palavras e alguns atos 
~·de nossa parte, e não apenas dos Deputados que têm base eleitoral em Belo 
' Horizonte, mas do conjunto do Estado, pela dimensão que o problema tem 

causado. 
Embora seja eu Deputado do PT, que participa e apóia a administração 

municipal do Prefeito Célio de Castro, não poderia deixar de trazer este 
assunto, que é relevante para o debate entre os Deputados. Assim, em 
particular, pediria uma especial atenção aos Deputados que têm maior 
votação em Belo Horizonte, para que, juntos, pudéssemos tomar alguma 
atitude em relação à greve do professorado municipal. 

Na verdade, vivemos um período de muitas greves: do funcionalismo 
público federal, dos professores e servidores das universidades federais, da 
previdência, também no âmbito do funcionalismo federal. Portanto, há uma 
insatisfação do funcionalismo público, porque, há muitos e muitos anos, o 
Governo Federal não dá nenhum tipo de reajuste aos servidores públicos. 
Pelo contrário, combate-os e, pcrtanto, combate o serviço público, tentando 
piorar a sua qualidade. Tudo em nome desse programa de privatização que 
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tanto mal tem feito ao nosso Pais. 

Mas é verdade que estamos acostumados a esses maus-tratos do Governo 
Fernando Henrique para com os funcionários públicos. Essa sua política 
neoliberal tem, como um dos pilares de sustentação, exatamente a 
destruição do serviço público e sua substituição pela privatização ou o seu 
próprio desmantelamento. 

Agora, causa-nos estranheza também a duração da greve dos professores 
municipais. Para terem uma idéia, Sr. Presidente, neste semestre, os 
estudantes da rede municipal de Belo Horizonte nao tiveram aulas. Os 
professores entraram em greve no dia 1° de agosto, em razão de uma 
campanha salarial que se arrasta desde maio, num total de 49 dias. 

Se somarmos este período de 49 dias e o mês de julho inteiro, em que os 
estudantes da rede municipal estavam de férias, vamos inteirar um período 
extremamente grande, que coloca em risco o ano letivo em Belo Horizonte. 
Portanto, não é possível que esta movimentação persista por mais de 49 
dias. Os professores têm uma assembléia amanha, o que significa um 
aniversário de 50 dias de uma greve que se arrasta pelo segundo semestre 
do ano letivo. O quadro é extremamente grave e até agora não conseguimos 
solucionar esse problema, embora tenhamos tentado, juntamente com outros 
parlamentares, com Vereadores de Belo Horizonte, buscar uma conciliação 
entre as partes e sensibilizar o Governo, o Sr. Prefeito Célio de Castro, para 
atender a algumas reivindicações do professorado. Tivemos sucesso já que 
fizemos uma proposta econômica que gerou um acordo. Essa proposta, feita 
a principio pelos parlamentares, foi aceita pelo Governo e pelos professores, 
mas esbarrou numa questão polêmica referente à forma de pagamento 
desses dias letivos. Nas duas últimas assembléias, os professores aceitaram 
a proposta formulada pelo Governo Municipal, que lhes garantiria, daqui até 
dezembro de 2002, recuperação de perda salarial na faixa de 18% e numa 
recomposição inflacionária até o ano 2004, conforme o índice do IN PC. 

Do ponto de vista da reposição de aulas, os professores concordam com o 
pagamento na legalidade dos 200 dias letivos, que é o que estabelece a 
LDO, desde que recebam o salário cortado no último mês, devido à greve. O 
que nos causa estranheza é que, após a aceitação dos professores da rede 
municipal, o Governo simplesmente retirou a proposta, porque os professores 
não a aceitaram numa primeira assembléia realizada, quando de sua 
elaboração. 

O que faço aqui,.e gostaria que os Deputados me acompanhassem, é um 
apelo ao Prefeito Célio de Castro, para que volte essa mesma proposta já 
formulada pela Prefeitura e aceita pelos professores, para que a greve possa 
ter um fim amanhã e os professores retornem às aulas, como já querem 
deliberar, desde que a proposta seja mantida. Não acho justo, correto e de 
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bom tom que, em especial numa administração democrática e popular, 
uma proposta seja retirada simplesmente porque determinada categoria não 
a aceitou no dia em que foi feita. Isso significa queda-de-braço, disputa 
politica com o sindicato, e não mais um problema econômico, que deixaria a 
Prefeitura sem condições de conceder o reajuste. O reajuste já foi negociado 
entre as partes, e, portanto, a própria Prefeitura já reconheceu que tem 
condições de concedê-lo. O que existe hoje é uma mera queda-de-braço, e, 
nesse caso, a Prefeitura de Belo Horizonte não tem razão. 

Hoje, Sr. Presidente, colegas Deputados, tivemos uma reunião da Bancada 
do PT e estamos solicitando uma audiência com o Prefeito Célio de Castro, 
para que, até amanhã de manhã - antes, portanto, da assembléia dos 
professores -, possamos convencê-lo sobre a necessidade do acatamento 
deste nosso apelo, para que os alunos possam, a partir da assembléia, 
portanto, depois de amanhã, retornar à sala de aula. Gostaria que os demais 
Deputados também acompanhassem essa decisão da Bancada do PT, 
solicitando audiência com o Prefeito. Nossa disposição é ir até a Prefeitura 
para entregar ao Prefeito um documento que faz exatamente o pedido e o 
apelo que julgamos necessários. 

Assim, gostaria de deixar essas palavras ao Prefeito, apelo que não 
poderia deixar de ser feito, até porque tenho recebido, como outros 
Deputados com base em Belo Horizonte, muitas solicitações para que 
façamos algum tipo de intervenção, procurando solucionar esse problema. E, 
para isso, teremos de buscar uma audiência com o Prefeito, para sensibilizá-
lo a respeito dessa necessidade, visto que até agora não conseguimos obter 
respostas a essa nossa ansiedade junto ao secretariado municipal. Como 
disse, a greve completará 50 dias amanhã, e é evidente que uma greve que 
se desenrola por tanto tempo durante o segundo semestre poderá, daqui a 
pouco, prejudicar o ano letivo. E quem mais sofre com isso é exatamente a 
parcela mais pobre da população, que não tem condição de pagar escola 
privada e que, portanto, necessita da escola pública e. a quer de boa 
qualidade. Assim, não se pode permitir que isso prolongue. É evidente que se 
o Prefeito disser, amanhã, que a proposta está zerada e que a Prefeitura não 
discutirá mais com os professores, a greve vai ser prolongada, e o 
movimento, radicalizado cada vez mais. Então, fica um apelo veemente ao 
Prefeito Célio de Castro, em meu nome, em nome dos Deputados da 
Bancada do PT e, creio, dos demais Deputados, para que, dessa conversa 
que pretendemos ter amanhã com o Prefeito, possa advir uma solução. 

Mas outro assunto ainda ligado á área da educação me traz á tribuna: o 
projeto de lei que apresentei, que estabelece o plano de carreira para os 
professores do Estado - aliás, compromisso assumido pelo Governador 
Itamar Franco na última greve dos professores, que até agora não se 
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concretizou. Como o Governador não nos enviou o projeto do plano de 
carreira, o projeto que apresentei está sendo debatido na Assembléia 
Legislativa e já foi aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública. Agora, está na Comissão de Educação, onde, a 
requerimento meu e do Deputado Pau lo Piau, realizaremos várias audiências 
públicas nas diversas regiões do Estado, para discuti-lo e aperfeiçoá-lo, 
buscando sua votação ainda este ano, a partir de um seminário a ser 
realizado em Belo Horizonte após essas audiências públicas. E contamos 
com o apoio dos colegas Deputados, tanto para a discussão do projeto e a 
apresentação de emendas que possam melhorar o plano de carreira quanto, 
ao final, para sua aprovação. 

Queria lembrar apenas que esse plano de carreira também vem corrigir 
distorções advindas do último reajuste dado pelo Governador Itamar Franco, 
que foi diferenciado: os trabalhadores com mais tempo de serviço não 
tiveram praticamente reajuste algum. Portanto, a carreira ficou achatada, e é 
necessário que um plano corrija isso, por meio do que chamamos de 
progressões horizontal e vertical no plano de carreira. Então, há grande 
ansiedade da categoria também em relação a este tema. No momento, os 
professores estão se preparando para a realização do concurso público, e, 
assim que os aprovados forem chamados, a pressão para que o plano de 
carreira seja aprovado será ainda maior. Então, estamos adiantando esse 
processo na Assembléia Legislativa, fazendo o conjunto dessas discussões. 

Por fim, meu mandato fará realizar uma comemoração na segunda-feira, 
dia 24/9/2001, em Belo Horizonte, para a qual gostaria de convidar os 
Deputados, especialmente os do Norte de Minas, que muito me ajudaram na 
aprovação da Lei n° 13.965, que institui o Programa Pró-Pequi em Minas 
Gerais, o qual certamente trará muitos frutos positivos do ponto de vista de 
renda e de preservação ambiental no cerrado mineiro. Foi um projeto 
extremamente importante, que contou com aprovação unânime dos 
Deputados e que agora precisa ser implementado. 

Essa comemoração tem o sentido festivo da palavra, pela aprovação do 
projeto de lei, mas também o de preparar a implementação do Pró-Pequi, 
para que se torne realidade, principalmente para as famílias mais carentes, 
que ganham a vida catando pequi. Agora, poderão extrapolar para além da 
cata do pequi, ajudando na produção, industrialização e comercialização dos 
produtos dele originários. 

Isso já existe, por exemplo, em Goiás, de maneira mais determinada pelo 
Governo, e aqui, não. Nosso projeto visa a que a população possa ter melhor 
aproveitamento do cerrado a partir do que ali já existe. 

Sr. Presidente, reforço esse convite e refaço apelo ao Prefeito Célio de 
Castro para que retorne à proposta originária, já acertada pela Prefeitura com 

-. 
~----------------~------------_J 
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o Sindicato. Esperamos que se possa dizer aos professores que essa 
proposta, feita pela própria Prefeitura e já aceita pelos professores, está 
mantida, para que na assembléia de amanhã os professores possam retomar 
á normalidade das aulas. Assim, os alunos não serão ainda mais penalizados 
do que estão sendo. Essa solicitação é também dos pais de alunos e alunas, 
que estão muito peocupados com os 50 dias de greve e mais o mês de 
férias, em julho. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amílcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho a 

esta tribuna para trazer uma palavra de tranqüilidade a todos os estudantes, 
professores, funcionários, enfim, às comunidades universitárias da UEMG e 
da UNIMONTES. A precipitação na interpretação de solicitação feita pelo 
Ministro da Educação, Paulo Renato, gerou enorme intranqüilidade e 
desconforto, pois ela parecia representar, num primeiro momento, o pedido, 
por parte do Ministério da Educação, da inconstitucionalidade da criação e do 
próprio funcionamento dessas duas Universidades de Minas Gerais. 

Na verdade, tenho em mãos oficio, datado do dia 14/9/2001, encaminhado 
ao Presidente da Câmara Federal, Aécio Neves, por solicitação de muitos de 
nós, do ex-Governador Eduardo Azeredo, do Prof. Aluísio Pimenta, ex-Reitor 
da UEMG e seu maior defensor, da Bancada dos Deputados do PSDB de 
Minas Gerais, para o esclarecimento definitivo dessa questão. Nesse oficio, o 
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, esclarece, parece-me, 
de maneira definitiva e inequívoca, essa questão do funcionamento da UEMG 
e da UNIMONTES. 

Nos termos desse documento, sobre a ADIN n• 25.015/600 (relator, Sr. 
Ministro Moreira Alves; requerente, Procurador-Geral da República; 
requerida, Assembléia Legislativa de Minas Gerais), o Procurador-Geral da 
República esclarece que, na verdade, houve uma interpretação equivocada 
da solicitação feita pelo Ministro da Educação, Paulo Renato, de uma ADIN 
sobre o funcionamento da UEMG e da UNIMONTES. Efetivamente, o que se 
visava naquela solicitação- este, o motivo do equívoco e da confusão -era a 
questão de as fundações particulares que não se incorporaram à UEMG 
gozarem de uma prerrogativa - esta, sim, inconstitucional - de permanecerem 
sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual da Educação, nos 
termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos seus arts. 81 e 82. 
Esta, a intenção e o objetivo do Ministro Paulo Renato. Não, o funcionamento 
da UEMG ou da UNIMONTES, mas apenas que essas fundações não 
poderiam permanecer sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual da 
Educação, porque essa supervisão fere o dispositivo constitucional e invade 
uma esfera de atuação restrita da União e do Governo Federal. Esse é o 
questionamento feito pelo Ministro Paulo Renato. 
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Nos tennos de aditamento solicitado ao Sr. Ministro relator pelo 

Procurador-Geral Geraldo Brindeiro, pede-se que essa ADIN se restrinja 
exclusivamente a esse aspecto, ou seja, ao inciso 11 do§ 1' do art. 82 da 
Constituição do Estado. Feito isso, ficam preservados e fora do alcance de 
qualquer ação de inconstitucionalidade, na sua totalidade, os arts. 81 e 82 da 
Constituição do Estado. Fica garantido e preservado o pleno funcionamento 
da UEMG e da UNIMONTES. Por esse aditamento, que tenho em mãos, feito 
pelo Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro, essa supervisão 
pedagógica fica restrita às fundações particulares de ensino. Isso seria uma 
invasão de uma atribuição exclusiva da União e do Conselho Nacional de 
Educação. Faço esse esclarecimento para, mais uma vez, trazer uma palavra 
de tranqüilidade a todos os alunos, a seus pais, a seus familiares, aos 
professores, aos funcionários, enfim, a toda a comunidade dessas 
Universidades, que tanto serviço têm prestado ao Estado de Minas Gerais. 
Elas estarão em plenas condições de funcionamento, revisto e refeito o 
equivoco dessa ADIN, que abrangia mais do que se pretendia com a 
solicitação do Ministro Paulo Renato. 

Antes de conceder, com muito prazer, um aparte ao Deputado Márcio 
Cunha, aproveito para deixar aqui um apelo ao Governo do Estado. 

Uma vez garantido ·o pleno funcionamento da UEMG e da UNIMONTES, 
que o Governo finalmente repasse os recursos constitucionais previstos para 
o pleno funcionamento dessas Universidades, com a implantação das 
unidades previstas no "campus" de Belo Horizonte, para que se dê corpo a 
uma idéia generosa, que remonta aos Inconfidentes mineiros: a existência 
em solo mineiro, em nossa terra, de universidades públicas, gratuitas, de boa 
qualidade, para atender os jovens de Minas Gerais. Esta é a oportunidade, é 
o momento da retomada da ação em defesa das nossas Universidades 
Estaduais. Que o Governo repasse esses recursos, que seja feita a eleição 
do Reitor da U EMG, que vive sob situação de ilegalidade, uma situação 
amorfa, trazendo intranqüilidade para a comunidade acadêmica. E, a partir 
dessas ações, os Deputados de todos os partidos políticos estaremos juntos 
na defesa das nossas Universidades Estaduais, garantindo seu 
funcionamento e o ensino de qualidade para os jovens mineiros. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Em nome da Bancada do PMDB, 
cumprimento V. Exa., dizendo-lhe que os esclarecimentos que traz à tribuna 
são importantes. Parte deles jà havíamos ouvido, através da grande 
imprensa, que trouxe a público um esclarecimento mais objetivo em relação à 
questão criada. Ao mesmo tempo em que aceitamos as justificações do 
Governo Federal em relação à questão da UNIMONTES e da UEMG, fica, 
evidentemente, o prejuízo moral sofrido pelas entidades e pela comunidade 
escolar diante da forma como as notícias foram veiculadas pela imprensa. 
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São, realmente, instituições caríssimas a todos nós, mineiros, havendo 
sido apadrinhadas e gestadas por esta Casa. Independentemente de siglas 
partidárias, somos todos entusiast<;~s da idéia de que essas Universidades 
vêm engrandecer a todos os mineiros. Mas também fica outra preocupação: 
e as 34 fundações de Minas Gerais, que, hoje, congregam 150 mil alunos? 
Ontem, estive com membros da Associação das Fundações Educacionais do 
Ensino Superior de Minas Gerais, conversando a respeito dessas questões, 
pois, além dos aspectos políticos que teremos de administrar, existe essa 
ação direta de inconstitucionalidade, que terá que ser tratada por parte 
dessas fundações mineiras. Fica aqui minha preocupação e o anseio de 
colaborar com essas fundações, muitas delas tendo, hoje, grande alcance 
social e educacional em Minas Gerais. 

O Deputado Amilcar Martins• - Agradeço o aparte do Deputado Márcio 
Cunha, dizendo-lhe que reconheço o papel que essas fundações 
educacionais têm desempenhado no ensino superior, no ensino de 3° grau e 
junto à juventude de Minas Gerais. Não há como negar o fato de que o 
Conselho Estadual de Educação não pode ex1rapclar suas funções 
constitucionais. 

A Constituição Estadual não pode delegar funções que não são de sua 
competência. São funções de controle exclusivo do Governo Federal, e é isso 
o que a ADIN se propõe a fazer neste momento: corrigir apenas nesse 
aspecto, que me parece ser um aspecto menor. Quanto á grande 
preocupação, que era a de preservar o funcionamento pleno, total, 
independente das duas Universidades criadas no Estado, a UEMG e a 
UNIMONTES, parece-me que, a partir dessa manifestação do Procurador-
Geral, Geraldo Brindeiro, através de aditamento feito à ADIN junto ao Ministro 
relator, está assegurado esse funcionamento. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Amilcar 
Martins, a sua preocupação é a desta Casa. V. Exa. está com plena razão. 
Queria deixar apenas a sugestão para não deixarmos estudar de graça filho 
de rico e filho de pobre pagar faculdade. Quando estudava na FAFI-BH, o 
pessoal trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade à noite. Temos que 
arranjar uma fórmula de reservar de 50% a 60% das vagas nas escolas 
gratuitas para oriundos da escola pública estadual ou municipal. Os filhinhos 
de papai passam no vestibular e ganham carro zero-quilômetro, e os pobres 
continuam pagando, quando conseguem passar. Esta Casa tem que abrir 
uma discussão sobre isso, e V. Exa. tem condições de ajudar. Muito 
obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins• - Agradeço o aparte do nobre Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. É exatamente esse o papel das universidades 
públicas: atender fundamentalmente a juventude pobre e carente do nosso 
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Estado. 

Já apresentei a esta Casa um projeto de lei para abrir um debate 
necessário com a sociedade. Um projeto que estabelece cotas à política 
afirmativa da defesa de implantação dos direitos dos diferentes grupos 
étnicos do nosso Estado. Esse debate será motivo de pronunciamento meu 
nesta tribuna, que pretendo ampliar através de grandes discussões. Vamos 
democratizar o acesso à universidade pública de boa qualidade no Brasil. E 
uma das formas que proponho para isso é o estabelecimento de uma política 
de cotas, que em outros países tem tido efeito extremamente positivo no 
sentido de garantir acesso à universidade pública a pessoas carentes. 

Termino as minhas palavras cumprimentando, mais uma vez, o Prof. 
Aluisio Pimenta, grande defensor das universidades públicas estaduais em 
nosso Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Inicio o meu pronunciamento concedendo 

aparte ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Nobre Deputado 

Márcio Cunha, gostaria que V. Exa., como educador que é, participasse 
desse luta para garantir a universidade gratuita para os filhos daqueles que 
realmente precisam. V. Exa. sabe perfeitamente que, hoje, quem passa na 
Federal ganha um carro zero-quilômetro, ou seja, são apenas filhinhos de 
papai. Esta Casa tem que começar a garantir o acesso à universidade 
gratuita ao filho do humilde, que quer estudar e não tem dinheiro para pagar. 
Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, visitantes, imprensa, dois motivos me trazem a esta tribuna. Em 
primeiro lugar, quero reiterar um convite aos Deputados. No dia 1" de 
outubro, neste Plenário, ocorrerá a audiência pública a respeito da 
construção do planetário de Minas Gerais; infelizmente, ao contrário do que 
deveria acontecer, em razão de sua importância, o Estado tem apenas um 
observatório. O Prof. Las Casas, da UFMG, tem, ao longo do tempo, tentado 
levá-lo adiante, mas o Estado tem condições e precisa ter seu planetário . 

Estão presentes representantes da UFMG, de Senadores mineiros e de 
Secretários Estaduais - em especial, o da Educação, o de Turismo e o de 
Meio Ambiente. Essa é uma promoção das Comissões de Turismo, de 
Educação e de Meio Ambiente, e peço que os Deputados estejam presentes, 
dada sua importância. 

Estarão circulando, nesse dia, mais de 2.000 pessoas, e traremos um 
planetário móvel; alunos de diversas escolas públicas terão contato direto e 
imediato com o futuro planetário do Estado. Portanto, peço a participação dos 
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Deputados no dia 1° de outubro. 

Convido os Deputados a estar aqui no dia 27, pois estaremos trazendo as 
Universidades Federais de Viçosa e de Juiz de Fora e a Faculdade de 
Ciências Humanas do Vale do Piranga, de Ponte Nova. 

Presido a Comissão de Ensino Superior, e nosso objetivo é fazer um 
diagnóstico do ensino em Minas Gerais. Infelizmente, a Comissão foi 
surpreendida com a infonmação do MEC quanto à inconstitucionalidade de 
nossas 2 e de outras 34 universidades. A Comissão aprovou moção de 
repúdio ao MEC por essa divulgação, que trará prejuízo social e moral para 
nossas escolas. 

O outro assunto, que todo o mundo está discutindo, diz respeito aos atos 
de barbárie e terrorismo ocorridos, nos Estados Unidos; chocaram todos no 
planeta. Este momento exige muita reflexão, por tudo que o mundo 
globalizado e a vida frenética nos trazem. Mais do que isso, é a hora de 
adotanmos determinadas atitudes e iniciativas, para mostrar ao mundo que 
vale a pena lutar pela paz. 

Portanto, quero exibir o jornal "O Tempo", com a seguinte manchete: guerra 
é igual a terror: queremos paz! Hoje, esse jornal traz o grande lider negro que 
lutou pela paz e por ela morreu: Martin Luther King. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, prezados senhores e 
senhoras, hoje faz oito dias que a rotina mundial foi brutalmente quebrada. 
Na terça-feira, 11 de setembro, as torres gêmeas do World Trade Center, em 
Nova Iorque, vieram abaixo com violento, inesperado e meticulosamente 
sanguinário ataque terrorista, que vitimou milhares de pessoas e feriu, de 
maneira profunda, a população do planeta. 

Sempre ouvimos avisos sobre uma provável terceira guerra mundial. 
Talvez seja a definitiva guerra. Talvez seja a guerra que devolverá o homem 
às cavernas, caso sobreviva, confonme preconizava o nosso querido cientista 
Albert Einstein. Ela não mais acontecerá em forma de combates corpo-a-
corpo ou segundo de estratégias ilógicas e injustificáveis, como ocorreu antes 
da metade do século passado. A próxima guerra será controlada à distância, 
apertando-se botões, ou em sinistros võos JnVISIVe1s da morte, 
metamorfoseada em mísseis incandescentes e em ogivas nucleares. 

A tragédia que se abateu sobre os nova-iorquinos mostra-nos que é este o 
momento para que as sociedades civis, governamentais e não 
governamentais de todo o mundo, por meio da ação politica e da mídia, 
atuem imediatamente em prol da paz mundial. Nesse sentido, quero 
parabenizar a iniciativa do diário belo-horizontino "O Tempo", que vem 
fazendo a campanha Dê uma Chance à Paz. 

Concordo plenamente com a análise do mestrando em História pela UFMG, 
Mateus Pereira. Para ele, "a violência e o terrorismo têm o mesmo efeito para 
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a política: negá-la". O terrorismo e a violência devem ser sempre 
combatidos, mas não podemos nos esquecer de que a intolerãncia política, 
religiosa ou racial, bem como a miséria e a fome, precisam ser combatidas 
sempre, diutumamente. Essa campanha de "O Tempo" deve ser ampliada 
para os demais veicules de comunicação da cidade, do Estado e do País. 
Não podemos ficar sentados, esperando a morte chegar. 

Não se iludam, senhoras e senhores. Não é por estar hoje o inimigo dos 
Estados Unidos a enorme de distãncia de nossas casas que ficaremos à 
margem de um conflito armado, na magnitude do que está sendo engendrado 
no que restou do Pentágono. 

As agências internacionais de notícias mostram que os analistas políticos e 
militares orientais advertem que ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão 
poderão ser a faisca que fará explodir o barril de pólvora constituído pela 
Índia, pelo Paquistão, pela China, pela Rússia, pelo Irã e pelas repúblicas 
centro-asiáticas do Tadjiquistão, do Turcomenistão e do Uzbequistão. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, sem dúvida, este momento é de reflexão 
e de muita expectativa. A vingança dos norte-americanos poderá significar o 
início de uma grande guerra mundial, que não encontra amparo em nenhuma 
religião. Os terroristas precisam ser excluídos do convívio com os humanos 
normais, mas não podemos aceitar que nações, governantes e parlamentos 
incentivem a violência contra populações miseráveis e iludidas em sua boa-
fé. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. determinasse que fosse 
consignado nos anais desta Casa voto de congratulações com jornal "O 
Tempo" por essa campanha, que, sem dúvida alguma, sensibiliza a nós 
todos. Tenho a certeza de que ela faz com que todos estejam engajados 
nessa busca incansável pela paz mundial. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse atentado, que abalou o mundo, pode 
trazer conseqüências incalculáveis. Infelizmente, o momento é de muita 
reflexão. Esperamos que o Governo dos Estados Unidos tenha condições 
para agir com cautela e serenidade. Exigimos a busca incansável dos 
responsáveis por tal atrocidade, mas não podemos admitir que essas 
pessoas não tenham serenidade e capacidade de interpretar a dificuldade do 
momento. 

Portanto, tenho a certeza de que interpreto o pensamento e a perplexidade 
de todos os companheiros Deputados, que, em uníssono e, talvez, por meio 
deste Deputado, querem pedir pela paz mundial. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e 

senhoras da imprensa, povo mineiro que prestigia e freqüenta as reuniões da 

~------------------------------_J 
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Assembléia Legislativa; enquanto essa temível e terrível guerra sobre a 
qual o Deputado Márcio Cunha estava falando não acontece, temos um 
grande trabalho para fazer no nosso Estado. Ele precisa ser acelerado neste 
final de ano; é um trabalho de recuperação social. 

Foi tema de um importantlssimo fórum, o Fórum Norte-Mineiro Integrado de 
Desenvolvimento, que aconteceu no final de semana passado; na ocasião, 
representamos a Assembléia Legislativa na cidade de Montes Claros e vimos 
a uma tomada de posição importante por parte da Associação Comercial e 
Industrial daquela cidade, por meio do Dr. Alexandre Pires Ramos. Junto com 
a TV Grande Minas, afiliada á Rede Globo, a Sociedade Rural de Montes 
Claros e o Sindicato Rural, a UNIMONTES e as Prefeituras Municipais, com 
destaque para a Prefeitura Municipal de Montes Claros, por meio do Prefeito 
Jairo Ataíde, vimos essa tomada de posição importante. Esses órgãos 
entenderam que, a partir de agora - com a situação preocupante que reina 
em todo o mundo, principalmente depois da agressão aos Estados Unidos da 
América -, é necessário, mais do que nunca, que a sociedade dê prioridade 
aos seus problemas mais urgentes e mais graves e que, reunida, organizada, 
chame a atenção das autoridades estaduais e federais. 

Durante aquela reunião, entendemos que é fundamental para o Norte de 
Minas, acima de qualquer outra providência e de qualquer outra atitude, que 
se implante imediatamente a Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
Brasileiro - ADENE -, que substituiu a SUDENE. Vários projetos importantes 
estão sendo executados em todo o Nordeste brasileiro, mas, infelizmente, no 
Norte de Minas, pela não-€xistência da ADENE nos municípios, esses 
projetos não chegaram. Ouvimos falar no programa de desenvolvimento do 
turismo no circuito de Montes Claros, do Jequitinhonha e da Serra Geral; 
ouvimos falar em milhões de dólares que poderão ser apertados ao Norte de 
Minas e a Minas Gerais, mas, infelizmente, esses recursos não estão 
chegando porque não temos agência de desenvolvimento naquela região. 

Ontem, a bancada de Deputados Federais ruralistas esteve no Sindicato 
Rural de Montes Claros, podendo constatar e ver de perto, com base nos 
dados e em reivindicações e clamores da sociedade norte mineira, a falência 
total da agricultura e da pecuária, que foram importantes para o 
desenvolvimento, que moveram a economia mineira. Estou-me referindo à 
pecuária de corte e ao gado leiteiro que existiam naquela região. Esse gado 
está sendo, sistematicamente, covardemente, vendido. Ele está sendo 
dizimado, porque não temos como manter a nossa pecuária. 

Os Deputados Federais da bancada ruralista receberam das mãos dos 
produtores rurais reivindicações que mostram que já não há crédito para o 
pequeno produtor, que estamos cansados das cestas básicas, da falta de 
uma programação, da falta de um trabalho de desenvolvimento e de 
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progresso. O Governo tenta tampar o sol com a peneira, cada vez mais, 
prometendo as cestas básicas para o Norte de Minas e o Jequitinhonha. As 
várias bolsas do Governo Federal, a Bolsa-Renda, a Bolsa-Escola e agora 
Bolsa de Alimentação não resolvem o problema, como se R$15,00 por mês 
para cada criança fossem suficientes para matar a fome e trazer a esperança 
a toda a região. A bancada federal que esteve em Montes Claros queria 
trazer, acima de tudo, esperança e boas notícias, mas saiu convicta de que a 
política clientelista não serve para nossa região, de que a política imediatista 
é enganadora, pois tenta calar as vozes e o choro do mineiro. Esses 
programas não trazem a promessa de um presente mais tranqüilo, de um 
futuro mais promissor. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, neste momento, vamos tomar uma posição 
definitiva. Estamos estabelecendo um canal de comunicação das lideranças 
norte-mineiras com os futuros mandatários deste Estado e deste País. 
Queremos um diálogo mais aberto e franco com os candidatos ao cargo de 
Governador do Estado. Queremos que os futuros candidatos passam chegar 
ao Norte de Minas com uma programação de apoio, de trabalha, possam sair 
da histórica retórica que estamos observando ao longo dos anos. Queremos 
que os nossos Prefeitos, Vereadores, a imprensa norte-mineira e o povo 
sentem-se, frente a frente, com esses candidatos e coloquem suas 
prioridades, que já devem saber de cor e salteado. Queremos um 
compromisso sério para com a nossa região. 

Como Deputado Estadual, estamos copiando uma proposta do Governo 
Federal, para que qão digam que ela é inconstitucional. Grande parte das 
nossas iniciativas são tachadas de inconstitucionais, muitas vezes não 
chegando à discussão e à apreciação dos Deputados. 

Por meio desta proposta de emenda à Constituição, estamos propondo um 
programa de desenvolvimento para o Norte e para o Nordeste do Estado, um 
programa real, que esteja fundamentado na nossa Constituição, a exemplo 
do que o Governo Federal fez, ao apresentar, no dia 7 de agosto, uma 
proposta de emenda à Constituição Federal, criando o Fundo de 
Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro, propondo o repasse de 2% das 
receitas brutas orçamentárias do País, com o objetivo .de desenvolver 
plenamente a região. 

Estamos propondo, da mesma forma, que o Governo do Estado destine 
parte dos recursos ao Norte e ao Nordeste de Minas, a fim de serem 
investidos na área social, na geração de emprego e renda, no apoio à 
iniciativa da sociedade norte-mineira, a exemplo do que aconteceu com a 
Associação Comercial e Industrial. Faremos o possível e o imposslvel para 
que essa proposta tenha o apoio dos nobres Deputados e seja promulgada 
pelo nosso Presidente Antônio Júlio, corrigindo uma injustiça histórica, que 
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vem sendo cometida contra a nossa região. Como diz o próprio Govemo, 
é para proporcionar a minima oportunidade ao Norte de Minas, acima do 
paralelo 18, que caminha a duras penas e não tem proposta de 
desenvolvimento, que apresentaremos hoje, por meio da nossa Constituição 
Estadual. Obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Esgotada a hora destinada a 

esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar as 
Condições de Trabalho dos Profissionais Que Atuam na Indústria Extrativa de 
Minas Gerais, doravante denominada CPI das Carvoarias. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Antônio Andrade; 
pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Ermano 
Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado 
Sebastião Costa; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente -
Deputado Cristiano Canêdo; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; 
suplente - Deputado Agostinho Silveira; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PT: efetivo -
Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Durval Ângelo. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado João Leite - infonmando sua 
filiação ao PSB, a partir de 17 do corrente (Cópia à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões e às Lideranças.); e pelas Comissões de Turismo- aprovação, 
na 61" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.481/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, e 2.519/2001, da Deputada Maria Olivia; e do Trabalho-
aprovação, na 72" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.261/2001, do 
Deputado Edson Rezende, 1.560/2001, do Deputado Amilcar Martins, e 
1.646/2001, do Deputado José Henrique, e do Requerimento n• 2.515/2001, 
da Deputada Elaine Matozinhos; e da CPI da Saúde - informando a 
conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminha o seguinte 
relatório final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÂO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
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PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE 
CORRUPÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, APONTADAS 

PELO EX-SECRETÁRIO, DEPPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO, 
ABRANGENDO DESDE EMISSÃO DE NOTAS FALSAS A 

SUPERFATURAMENTO NA FUNED, ALÉM DA TERCEIRIZAÇÃO 
DESNECESSÁRIA PARA A LAVAGEM DE ROUPAS NA FHEMIG 

1 -A Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
1.1 - Antecedentes 
1.2 - Objetivos 
1.3 - Composição 
2 - Desenvolvimento dos Trabalhos 
2.1 - Reuniões Realizadas e Depoimentos Colhidos 
2.2 - Visitas Realizadas 
2.3 - Documentos Analisados 
2.4 - Denúncias Recebidas 
3 - O Sistema Único de Saúde - SUS e a Descentralização das Ações e 

dos Serviços Públicos de Saúde 
3.1 -O Modelo Descentralizado das Ações e Serviços de Saúde 
3.2- A Organização do Sistema Único de Saúde- SUS- em Minas Gerais 
3.3- A Política de Assistência Farmacêutica no SUS 
4- Os Fatos Investigados pela CPI 
4.1 - Secretaria de Estado da Saúde 
4.1.1 -A Assistência Farmacêutica em Minas Gerais 
4.1.2 -Os Projetos Financiados com Recursos do REFORSUS 
4.2 - Fundação Ezequiel Dias- FUNED 
4.2.1 -As compras de matéria-prima e medicamentos acabados realizadas 

sem licitação- argumentos da urgência, emergência e exclusividade 
4.2.2 -A compra da Didanosina 
4.2.3 -O caso Labiofam 
4.2.4- O Convênio n• 011/2000 
4.2.5 - Recursos Humanos - o problema dos contratos administrativos na 

FUNED e da contratação por notória especialização 
4.3 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG 
4.3.1 - A administração do Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova - a 

definição do gestor da instituição 
4.3.2 -A licitação para lavagem de roupas dos hospitais da Rede FHEMIG -

o caso Brasil Sul 
4.3.3- Os lanches e as refeições 
4.3.4 - Recursos Humanos - o problema do quadro de pessoal e dos 

contratos administrativos na FHEMIG 
5 -O Controle na Administração Pública em Minas Gerais 



5.1 -O Controle Interno 
5.1. 1 - O conceito e os fundamentos do controle interno 
5. 1.2 - O controle da administração indireta 
5.2 - O Controle Externo 
5.3- O Controle Direto 
6 - Conclusões 
6. 1 - Considerações Gerais 
6.2 - Recomendações 
6.3 - Propostas 
7 -Anexos 
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7.1 - Anexo I - Relação das Reuniões Realizadas e dos Depoimentos 
Colhidos 

7.2 -Anexo 11 - Relatórios das Visitas 
7.3 -Anexo 111 - Proposições 
7.4- Anexo IV- A Assistência Farmacêutica em Minas Gerais 
7.5 -Anexo V- Os Projetos Financiados com Recursos do REFORSUS - O 

Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova 
7.6 - Anexo VI -As Compras de Matêria-Prima e Medicamentos Acabados 

Realizadas sem Licitação - Argumentos da Urgência, Emergência e 
Exclusividade 

7.7- Anexo VIl- A Compra da Didanosina 
7.8- Anexo VIII - O Caso Labiofam 
7.9 - Anexo IX - Recursos Humanos - O Problema dos Contratos 

Administrativos na FUNED e da Contratação por Notória Especialização 
7.10- Anexo X':. A Licitação para Lavagem de Roupas dos Hospitais da 

Rede FHEMIG -O Caso Brasil Sul 
7. 11 - Anexo XI - Os Lanches e as Refeições 
7.12 - Anexo XII - Recursos Humanos - O Problema dos Contratos 

Administrativos na FHEMIG 
7.13- Anexo XIII- Documentos Relativos à Contratação de Serviços para a 

Realização de Exames de Ácido Desoxirribonuclêico - DNA 
7.14 -Anexo XIV- O Convênio n• 011/2000 

1 -A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
1. 1 - Antecedentes 
Os primeiros fatos que dariam origem à instalação da CPI da Saúde 

remontam ao mês de março de 2000. No dia 9, um anúncio publicado no 
jornal Estado de Minas antecipou que a empresa Brasil Sul Indústria e 
Comércio Ltda. seria a única habilitada a participar da licitação da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - para contratação de 
serviços de lavagem de roupa nos hospitais da rede. 

Segundo denúncia veiculada pela imprensa, a referida empresa teria 
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participado da elaboração do edital, o qual conteria uma série de 
exigências que inabilitariam as prováveis concorrentes. Uma dessas 
exigências consistia na obrigação de os concorrentes possuírem capital 
social ou patrimônio líquido mínimo de R$ 500 mil, valor muito alto para o 
mercado de lavanderias no Estado. 

Em 15 de março, a denúncia foi encaminhada á Promotoria de Defesa do 
Patrimônio Público pelos Deputados Alberto Bejani e Miguel Martini. Com 
base nas denúncias apresentadas, o Ministério Público abriu inquérito civil 
para investigar a suspeita de direcionamento da licitação realizada pela 
FHEMIG para terceirização da lavagem de roupas hospitalares. Os 
deputados fizeram outras duas denúncias contra a FHEMIG: uma 
contestando o gasto mensal de R$8 mil para o aluguel de um carro Vectra a 
serviço do superintendente do órgão, e a outra contestando a dispensa de 
licitação para compra de fios cirúrgicos, em 1999, no valor de R$640 mil. A 
alegação para a dispensa de licitaçao, neste último caso, foi a de que se 
tratava de compra emergencial, mas a quantidade comprada era suficiente 
para o uso nos hospitais da rede pelo período de um ano, conforme 
denúncia. 

Surgiram, ainda, denúncias sobre a elevação, em mais de 90%, nos custos 
de lanches e refeições balanceadas contratados, por meio de licitaçao, pela 
FHEMIG. Na compra de produtos hortifrutigranjeiros e de pães para lanches 
para os hospitais da rede, havia indícios de superfaturamento e suspeitas de 
que os editais tinham sido elaborados de forma a favorecer determinadas 
empresas. 

Após diversas reuniões para discutir as denúncias de irregularidades na 
FHEMIG, o Governador Itamar Franco, em 20 de março, exonerou o então 
Secretário da Saúde Armando Costa e toda a diretoria da FHEMIG, 
convidando o Deputado Adelmo Carneiro Leão para assumir a pasta. 

O então Superintendente Geral da FHEMIG, Jorge Raimundo Nahas, em 
28 de março, revogou a licitação para terceirização da lavagem de roupas, 
em cumprimento a determinação do Governador do Estado. 

Foi instalada, então, uma auditoria permanente na Secretaria de Estado da 
Saúde, coordenada pelo Auditor-Geral do Estado, Desembargador Ayrton 
Maia. 

O Secretário Adelmo Carneiro Leão, com base em resultados parciais da 
auditoria então em andamento, tomou pública a existência de outras 
irregularidades em sua pasta, além do caso da FHEMIG. Todas as licitações 
sobre as quais pesavam denúncias estavam passando por estudo técnico . 
No final do mês de abril, o Secretário Adelmo Leão confirmou que a auditoria 
realizada na FHEMIG havia constatado erros nos processos de licitação para 
a aquisição de hortifrutigranjeiros e para o serviço de lavanderia da 
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Fundação. Além disso, o Secretário afirmou que a maior irregularidade 
observada era do ponto de vista organizacional e administrativo, pois os 
cargos nas Diretorias Regionais de Saúde eram preenchidos com critérios 
políticos, o que interferia na qualidade dos serviços prestados. 

Em 16 de junho de 2000, o Secretário Adelmo Carneiro Leão exonerou-se, 
sendo então nomeado para o cargo, interinamente, o Secretário de Ciência e 
Tecnologia, Antônio Salustiano Machado. 

O Ministério Público, em 21 de junho de 2000, decidiu constituir uma 
comissão especial para investigar as denúncias de irregularidades na 
Secretaria de Estado da Saúde. No mesmo dia, o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão formalizou cinco denúncias no documento que encaminhou ao 
Ministério Público, resultado das auditorias concluídas no período de sua 
administração: falta de justificativas para a terceirização, pela FHEMIG, da 
lavagem de roupas; emissão de notas falsas para a manutenção de veículos 
da Secretaria de Estado da Saúde pela empresa Líder Comércio de Peças; 
irregularidades no processo de licitação para a contratação de serviços de 
transporte de cargas e passageiros; falta de qualquer controle interno no 
fur,cionamento do setor de transporte da Secretaria e irregularidades no 
contrato entre a MGS e a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - para a 
prestação de serviços de limpeza, conservação, asseio, higienização e 
vigilãncia, uma vez que o valor cobrado pela MGS era maior que o de outras 
conservadoras. 

Outras denúncias foram veiculadas, entre elas a de que a FUNED havia 
contratado, por meio de licitação pública, a empresa Sky Sea Comércio 
Exterior Ltda. para prestar serviços de assessoria aduaneira por um preço até 
50% superior ao oferecido por outra empresa na mesma concorrência, a 
Exportadora e Importadora Lu bel Ltda. 

No dia 5 de julho de 2000, o General Carlos Patricia de Freitas, que então 
comandava a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
foi indicado para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. 

1.2 - Objetivos 
Em 5 de julho de 2000 foi oficialmente instalada pela Assembléia 

Legislativa, a requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, a CPI 
da Saúde, para apurar as denúncias de corrupção na Secretaria de Estado 
da Saúde apontadas pelo ex-Secretário Adelmo Carneiro Leão, abrangendo 
desde a emissão de notas falsas a superfaturamento na FUNED, além da 
terceirização desnecessária para a lavagem de roupas na FHEMIG. 

1.3- Composição 
F oram designados membros efetivos da Comissão os Deputados Hely 

Tarqüinio, Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo Carneiro 
Leão, Alberto Bejani, Marcelo Gonçalves e Marco Régis, tendo como 
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suplentes, respectivamente, os Deputados Miguel Martini, Geraldo 
Rezende, Chico Rafael, Durval Ângelo, Rêmolo Aloise, Bené Guedes e Fábio 
A velar. 

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Hely Tarqüinio e 
Jorge Eduardo de Oliveira, respectivamente, e designado relator o Deputado 
Edson Rezende. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira foi, no decorrer dos trabalhos da 
CP I, substituído pelo Deputado Doutor Viana. 

2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
2.1 - Reuniões realizadas e depoimentos colhidos 
A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou 34 reun1oes, entre 

ordinárias, extraordinárias e a especial, para eleição do Presidente e do Vice-
Presidente. Foram ouvidas, ao todo, 56 pessoas, entre convidados e 
depoentes. 

Dando início aos trabalhos, foram ouvidos os atuais superintendentes e 
diretores da FUNED e os responsáveis pela direção da instituição à época da 
ocorrência dos fatos investigados, bem como alguns servidores, dirigentes de 
entidades sindicais afins e representantes de empresas prestadoras de 
serviços para a Fundação. 

Nesse período, apresentaram suas considerações o ex-Superintendente da 
FUNED, Francisco Panadés Rubió, o atual Superintendente, Tarcísio 
Campos Ribeiro, o Diretor do Instituto Otávio Magalhães, Nery da Cunha 
Vital, o ex- Diretor de Produção Famnacêutica, Carlos Alberto Pereira Gomes, 
a ex-Auditora, lramir Maria dos Santos, e os ex-contratados, Marco Aurélio 
Loureiro e Elizabeth Catalan. 

Meire Tomaino, atual Coordenadora de Recursos Humanos da FUNED 
prestou esclarecimentos sobre a estrutura de pessoal e o regime de 
contratações da entidade. 

Quanto às apurações sobre a importação do biolarvicida Bactivec H-14, 
além dos antigos e atuais dirigentes já mencionados, prestaram depoimento 
Flávio Lúcio da Cruz Gama, proprietário da Exportadora e Importadora Lubel 
Ltda., Vânia Valéria Martelleto, ex-responsável pelo setor de importação da 
Fundação, o ex-coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da 
Saúde, George Alves de Almeida, e o atual ocupante da função, Francisco 
Leopoldo Lemos. 

As servidoras Maria Regina Resende dos Santos Fernandes Coelho e 
Maria Amélia Rodrigues, a contratada Valéria Maria de Abreu e o atual 
Assessor Jurídico da entidade, Paulo Vaz Alkimin, também depuseram sobre 
a importação do biolarvicida e prestaram infomnações sobre os processos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como sobre o regime de 
contratação de pessoal adotado na FUNED . 
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Sobre as licitações realizadas no exercício de 2000, depôs Ana Maria 

Rocha Quintão, então presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação. 

Sobre as denúncias de possíveis irregularidades na administração da 
FHEMIG, referentes às licitações para a terceirização da lavagem de roupas 
dos hospitais da rede e para a contratação de fornecimento de lanches e 
refeições, foram convocados João Batista Magro, ex-Superintendente Geral 
da Fundação, Fausto Férrer Fróes, atual Superintendente, e Sônia Lúcia 
Cardoso Suignard, ex-Diretora Hospitalar. 

Quanto ao problema dos contratos administrativos da FHEMIG, além dos 
dirigentes já mencionados, depuseram Maria Cristina Pompéu, Chefe da 
Divisão de Pessoal da Fundação, e Mônica Abreu, representante da 
Associação dos Trabalhadores de Hospitais de Minas Gerais - ASTHEMG. 

O atual Superintendente da FHEMIG, Fausto Férrer Fróes, também 
apresentou esclarecimentos sobre o Hospital de Pronto Socorro de Venda 
Nova, atualmente administrado por aquela Fundação, cujo gestor ainda se 
encontra indefinido. 

Sobre os fatos investigados na FUNED e na FHEMIG foram ainda ouvidos 
o Auditor-Geral do Estado, Desembargador Ayrton Maia, Joaquim José da 
Cunha, Diretor da Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO 
- da Secretaria de Estado da Fazenda e os auditores responsáveis pelas 
auditorias realizadas naquelas entidades. 

No decorrer dos trabalhos da Comissão, verificou-se a necessidade de um 
esclarecimento maior sobre a autonomia das entidades da administração 
indireta do Estado de Minas Gerais, no que concerne à gestão de patrimônio, 
ás licitações, compras e aquisições, ao regime de contratação de pessoal e 
aos procedimentos de execução financeira e orçamentária. Para falar sobre 
os referidos assuntos foram convocados o Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, Frederico Penido Alvarenga, diretores das 
Superintendências Centrais da Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração - SERHA -, diretores e superintendentes da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - e da Secretaria 
de Estado da Fazenda- SEF. 

Para informar à CPI sobre o Programa de Assistência Farmacêutica Básica 
do Estado de Minas Gerais, prestou depoimento Rosa Maria da Conceição e 
Silva, Coordenadora da Central de Assistência Farmacêutica da Secretaria 
de Estado da Saúde e responsável pela programação e distribuição de 
medicamentos da farmácia básica aos municípios mineiros. Foram ainda 
ouvidos o Secretário Municipal de Saúde do Município de Mateus Leme e o 
ex-Secretário Municipal de Saúde do Município de lbirité, com o intuito de 
trazerem à CPI informações sobre o desempenho da Secretaria de Estado da 
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Saúde no que conceme ao programa. 

Sobre as denúncias de possíveis irregularidades na gestão do sistema de 
saúde do Município de Juiz de Fora, trazidas à CPI pelo membro da 
Comissão Deputado Alberto Bejani, foram ouvidos o Prefeito Municipal 
Raimundo Tarcísio Delgado, o Secretário Municipal de Saúde, José Carlos 
Teixeira Coelho Magalhães, os Vereadores Silvio Ravaiane, Lafayette 
Andrada, Rogério Ghedin Servidei e Antônio Jorge Marques e o Provedor da 
Santa Casa de Misericôrdia do município. 

Foram ainda ouvidos Maria das Graças Fialho e Maria Auxiliadora Sales 
Gonçalves, sobre as obras financiadas com recursos do Programa Reforço à 
Reorganização do Sistema Único de Saúde- REFORSUS -em Minas Gerais, 
Frederico Carlos de Carvalho Soares, Coordenador Estadual da Fundação 
Nacional de Saúde- FUNASA -, que depôs sobre as obras financiadas com 
recursos daquela fundação no território mineiro, Aureliano Gonçalves Santos, 
Diretor de Execução e Acompanhamento ao SUS da Secretaria de Estado da 
Saúde, e Therezinha de Jesus Antonini Duarte e lvete Mamedes de Moraes, 
Diretoras de Recursos Humanos da SES. 

A relação detalhada, com os nomes das pessoas ouvidas e as datas de 
realização das reuniões, encontra-se no Anexo I deste relatório. 

2.2 -Visitas realizadas 
A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou duas visitas à FUNED para 

obter a confirmação de informações prestadas, por meio de documentos e 
depoimentos, sobre a armazenagem do biolarvicida Bactivec- H14, adquirido 
do Laboratório Labiofam, para verificar as condições da fábrica de 
medicamentos e para cotejar documentos constantes nos processos originais 
arquivados na Fundação com as cópias enviadas à Assembléia. 

A primeira visita aconteceu às 15h do dia 30 de agosto de 2000, quando a 
Comissão Parlamentar de Inquérito dirigiu-se às dependências da FUNED 
para conhecer o local de armazenagem do larvicida biológico. Na ocasião, 
estiveram presentes os Deputados Hely Tarqüínio, presidente, Edson 
Rezende, relator, e Adelmo Carneiro Leão. 

Em primeiro lugar, visitou-se o galpão onde está armazenado o produto 
biolarvicida adquirido pela FUNED para o controle e erradicação de larvas do 
mosquito da dengue, Aedes Aegypti . 

A CPI dirigiu-se à fábrica e seus almoxarifados, ocasiao em que passaram 
a compor a comitiva o Secretário de Estado da Saúde, Gal. Carlos Patrício 
Freitas Pereira, e o Deputado Sávio Souza Cruz, então líder do Governo na 
Assembléia Legislativa . 

A segunda visita realizou-se às 14h do dia 26 de outubro de 2000. A 
Comissão Parlamentar de Inquérito dirigiu-se à FUNED em diligência, 
conforme requerimento aprovado pela Comissão, com o objetivo de verificar 
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os originais dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação que 
tiveram suas cópias encaminhadas à Assembléia. O Superintendente da 
Fundação recebeu os integrantes da CPI e determinou a seus assessores 
que disponibilizassem todos os processos e informações solicitados, para 
análise dos técnicos da Assembléia Legislativa. 

Durante a verificação dos processos originais, feita pelos integrantes da 
Comissão na presença do Chefe da Assessoria Jurídica da FUNED, Paulo 
Vaz Alkimin, e de Valéria Maria de Abreu, Maria Regina Fernandes Coelho e 
Maria Amélia Rodrigues de Araújo, póde-se confirmar que as cópias 
encaminhadas à Assembléia estavam incompletas, sendo que vários 
documentos considerados relevantes para a análise da CPJ não haviam sido 
remetidos. 

A CPI solicitou e obteve do Chefe da Assessoria Jurídica autorização para 
reprodução das peças não incluídas nos processos já encaminhados à 
Comissão e permaneceu na FUNED aguardando o término da reprodução 
dos referidos documentos. 

A CPI visitou, em 22 de maio de 2001, as instalações do Hospital de Pronto 
Socorro de Venda Nova - HPSVN - para verificar o estágio das obras no 
hospital e as condições de funcionamento dos ambulatórios já instalados e 
em funcionamento. Participaram da visita o Presidente da Comissão, Dep. 
Hely Tarqüínio, o relator, Dep. Edson Rezende, e os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão e Marco Régis, acompanhados por consultores da Assembléia 
Legislativa. 

Na ocasião, a Comissão foi recebida pelo Secretário de Estado da Saúde, 
Gal. Carlos Patrício Freitas Pereira e pelo Superintendente-Geral da 
FHEMJG, Fausto Férrer Fróes, além de outros dirigentes do HPSVN. 

Em primeiro lugar os deputados dirigiram-se ao auditório da instituição e 
ouviram do corpo técnico da FHEMIG um breve histórico sobre a construção 
do hospital, iniciada em 1990. José Luiz Fellet, médico sanitarista 
pertencente ao quadro funcional da FHEMIG, falou sobre a participação da 
Fundação no acompanhamento das obras, que se deu somente a partir de 
1998, e na definição da finalidade e da especialização do hospital. Disse que 
o planejamento está sendo realizado pela FHEMIG, com auxílio da Fundação 
de Desenvolvimento Gerencial (antiga Fundação Cristiano Ottoni). 

A seguir, foram solicitados os relatórios de acompanhamento e 
planejamento do hospital, o que foi atendido após alguma relutãncia. 

Passou-se, então, à visitação da obra, constatando-se que esta se 
encontra em fase de acabamento, tendo já todas as instalações montadas. 
São seis andares, três padronizados para funcionar como internação coletiva 
de adultos e um, para crianças. Os demais se destinam a tratamento 
intensivo, cirurgia e pronto atendimento. 
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No andar térreo, onde já se encontra funcionando o ambulatório, 
verificou-se plena ocupação e grande movimento de pacientes. 

Os relatórios das visitas realizadas constam no Anexo li. 
2.3- Documentos analisados 
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Para a apuração dos fatos investigados, a CPI analisou documentos 
encaminhados por entidades públicas e privadas, solicitados diretamente aos 
depoentes ou por meio de requerimentos aprovados nas reuniões da 
Comissão. 

Além da documentação requisitada formalmente, a CPI recebeu denúncias 
e documentos oferecidos espontaneamente por associações, sindicatos, 
servidores públicos e pelos próprios depoentes. 

Foram analisados convênios, contratos, editais de licitação, empenhos, 
ordens de pagamento, notas fiscais, documentos de importação, prestação 
de contas de convênio, relatórios de auditorias realizadas pela 
Superintendência Central de Auditoria Operacional -SCAO - na FUNED e na 
FHEMIG, pareceres da Procuradoria-Geral do Estado sobre licitações e 
contratações administrativas relativos ás entidades investigadas, informações 
prestadas por órgãos e entidades das administrações direta e indireta 
estadual e federal, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico -
CNPq - e consultas feitas ao Sistema de Administração Financeira do Estado 
- SIAFI. 

Cabe salientar que algumas das requisições encaminhadas ás entidades 
estaduais e federais não foram respondidas a contento ou sequer atendidas. 
Até o fechamento deste relatório não foram respondidos os seguintes oficios: 

- Ofício n° 1.063/2001/DLE, remetido á FUNED pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa em 31 de maio de 2001, solicitando informações e 
documentos sobre a compra de equipamentos e materiais permanentes para 
produção farmacêutica e para a realização de análises e exames 
laboratoriais na instituição, nos últimos 4 anos, contendo a relação dos 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos, a data da aquisição, o 
pedido de aquisição (PAMS), o nome do fornecedor, o preço do equipamento 
e a indicação da fonte de recursos, os valores pagos e o número dos 
empenhos; a indicação da forma de aquisição - se por processo de licitação, 
apontando a modalidade, se por compra direta, a dispensa ou a 
inexigibilidade de licitação - a cópia do edital, o parecer jurídico 
correspondente e o contrato firmado com o fornecedor, se houver e o 
relatório do responsável pelo setor onde o equipamento se encontra, no qual 
deverá ser relacionado o desempenho do equipamento ao aumento de 
produtividade, o número de análises/mês, a implementação de novas 
atividades em decorrência da aquisição do equipamento, e outras 
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informações que entender necessárias. 

- Oficio n• 1.064/2001/DLE, remetido à FUNASA pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa em 31 de maio de 2001, solicitando informações 
sobre repasses de recursos para projetos em Minas Gerais, relativas aos 
anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, contendo a lista com indicação dos 
convênios estabelecidos com municípios mineiros para implantação de 
projetos de saneamento - água, esgoto, melhorias sanitárias domiciliares e 
resíduos sólidos (lixo) -, indicando se há contrapartida do Município e/ou do 
Estado de Minas Gerais, contendo os números dos empenhos, os valores 
pagos e o nome das empresas responsáveis pelas obras; indicação da 
existência de prestação de contas e de sua aprovação ou glosas de valores 
e/ou outras pendências; indicação de pendências de repasses por falta de 
documentos a serem apresentados pelos municípios; relação dos recursos 
repassados para órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, 
especificando os beneficiários, os convênios e as contrapartidas, os números 
dos empenhos, os valores pagos e a aprovação ou pendência nas 
prestações de contas e qualquer outras informação julgada conveniente. 

O Oficio n• 199/2001/DLE remetido ao Secretário de Estado da Saúde pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa em 22 de marçc de 2001, relativo às 
internações hospitalares por determinação judicial não foi atendido a 
contento. O referido Oficio solicitava que a Secretaria encaminhasse listagem 
discriminando todas as internações hospitalares realizadas no SUS no 
período de 1997 a 2001, processadas e pagas. No entanto, a Secretaria, na 
resposta, encaminhando listagem global, informou não ser possível identificar 
as internações hospitalares oriundas de determinação judicial, a partir dos 
bancos de dados da Secretaria. 

Ressalta-se que a referida solicitação foi encaminhada à SES com o intuito 
de se proceder à identificação de internações hospitalares realizadas por 
determinação judicial em entidades credenciadas e não credenciadas junto 
ao SUS e os valores pagos a essas instituições. A não existência, nos 
bancos de dados da Secretaria, das informações solicitadas sinaliza uma 
precariedade dos controles sobre tais procedimentos, seja sobre a alocação 
de recursos provenientes de transferências do SUS, seja sobre a 
complementação dos dispêndios com recursos do Tesouro Estadual nos 
procedimentos realizados em hospitais não credenciados. 

O Ofício n• 965/2001/DLE, remetido ao Secretário de Estado da Saúde pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa em 21 de maio de 2001, relativo aos 
projetos financiados com recursos do REFORSUS, não foi atendido a 
contento, tendo em vista a ausência de resposta aos seguintes itens: 

- relação dos projetos encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde 
ao Ministério da Saúde - REFORSUS -, indicando, para cada projeto, o 

. 
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orçamento e a estimativa de conclusão/implantação, os recursos liberados 
e as datas de liberação o estágio atual da obra ou da aquisição, no caso de 
equipamento (se concluída, em andamento ou paralisada), além da indicação 
da existência de contrapartida por parte do Estado; 

- avaliação da Secretaria de Saúde de cada projeto em andamento, 
paralisado ou concluído; 

- avaliação do Ministério da Saúde sobre a implantação dos projetos do 
REFORSUS em Minas Gerais. 

É importante salientar que a Secretaria, na resposta à solicitação da 
Assembléia, menciona a existência de 56 avaliações de impacto no Estado 
de Minas Gerais, elaboradas pela Unidade de Apoio Técnico Regional -
UATR 111 - sediada no Rio de Janeiro, mas não encaminha as cópias, como 
solicitado por essa Comissao. 

A ausência das informações e da documentação solicitada prejudicou 
sobremaneira o desenvolvimento dos trabalhos. 

2.4 - Denúncias recebidas 
A Comissão recebeu inúmeras denúncias, oferecidas espontaneamente por 

associações, sindicatos, servidores públicos e por depoentes que estiveram 
presentes às reuniões. 

As referidas denúncias foram verificadas em função de seu conteúdo. 
Aquelas que guardavam semelhança com o objeto desta Comissão 
passaram a integrar a documentação da CPI e foram devidamente 
analisadas, integrando este Relatório. 

Outras que, por seu teor, escapavam ao objeto investigado ou à 
competência constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito do 
Legislativo estadual deixaram de ser analisadas. Para essas denúncias 
recomenda-se a remessa às comissões permanentes da Casa e aos órgãos 
competentes, para ciência e providências cabíveis. Integram as referidas 
denúncias: 

- documentação sobre irregularidades na prestação de serviços pela Santa 
Casa de Misericórida de Lima Duarte, apresentada pelo representante do 
movimento Muda Santa Casa; 

- relatório da Equipe de Auditoria do Serviço Público Federal/ Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde, contendo resultados da auditoria realizada 
no Município de São João del-Rei sobre gestão de recursos do SUS, 
apontando irregularidades quanto à inobservância, pelo referido município, de 
normas de licitação e a utilização de recursos do Piso de Atenção Básica 
para pagamento de servidores municipais; 

- denúncias relativas ao projeto de reativação do Hospital Silveira Ramos, 
no Município de Juiz de Fora, apresentadas pelo Deputado Alberto Bejani. 

Algumas denúncias não foram objeto de investigação por esta Comissão, 
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por já estarem sendo investigadas pelo Ministério Público ou por 
configurarem objeto de processos judiciais em andamento, conforme se pode 
verificar pela relação encaminhada à CPI por aquele órgão. 

Finalmente, cabe ressaltar que alguns assuntos trazidos à CPI, no decorrer 
dos seus trabalhos, tiveram o exame prejudicado pela exigüidade do tempo, 
uma vez que não houve prazo para a convocação de depoentes e a 
solicitação de diversos documentos. No entanto, por guardarem pertinência 
com o objeto investigado e pela importância, reconhecida por esta Comissão, 
não poderiam deixar de ser mencionados neste relatório e remetidos aos 
órgãos competentes, para averiguação dos fatos denunciados e adoção das 
providências cabíveis. São eles: 

- aquisição da Ciclosporina, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde 
mediante a Concorrência Pública n° 001/2000 e Dispensa de Licitação n° 
021/2000; 

- procedimentos de contratação de serviços técnicos especializados para 
realização de exames de DNA, nos anos de 1997 a 2001, pela Secretaria de 
Estado da Saúde. 

O segundo item acima relacionado merece maior desenvolvimento, uma 
vez que o exame dos documentos remetidos à CPI pela Secretaria de Estado 
da Saúde levantou indícios de possíveis irregularidades. 

Por força da Lei n° 12.460, de 15 de janeiro de 1997, compete ao Estado 
arcar com os custos relativos á realização dos exames de ácido 
desoxirribonucléico - DNA - para investigação de paternidade nos processos 
judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre, nos termos da 
legislação em vigor. 

Por sua vez, o Decreto n° 38.950, de 25 de julho de 1997, que 
regulamentou a mencionada lei, estabeleceu o número máximo de exames, 
25 (vinte e cinco) por mês, a serem autorizados pela Secretaria de Estado da 
Saúde e credenciou o Núcleo de Pesquisas em Apoio Diagnóstico - NUPAD -
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais para a 
realização desses exames. 

Posteriormente, o Decreto n° 41.420, de 6 de dezembro de 2000, revogou 
as disposições do Decreto no 38.950, de 1997, estabelecendo, 
especificamente nos arts.3° e 5° , as alterações que se seguem: 

- para a realização do exame de DNA, o juiz do pleito expedirá oficio à 
Secretaria de Estado da Saúde solicitando a realização do exame, 
diferentemente do que estabelecia o decreto revogado, que previa a 
expedição de alvará judicial determinando a realização do exame; 

- a Secretaria de Estado da Saúde deverá encaminhar a autorização para a 
realização do exames ao laboratório responsável, sem indicação expressa do 
NUPAD, como ocorria no dispositivo anterior; 
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- o número de exames autorizados pela Secretaria de Estado da Saúde 

passou de 25 (vinte e cinco) para 200 (duzentos) por mês. 
Os referidos exames vêm sendo realizados pelo NUPAD, desde 1997, por 

meio de contratações realizadas com dispensa de licitação, com fulcro no art. 
24, inciso XIII, da Lei n• 8.666 de 1993. Confonme a documentação obitida 
por esta CPI, outros laboratórios do Estado estão capacitados a realizar este 
tipo de exame. 

O Contrato n• 3.027197, para prestação de serviços técnicos 
especializados, foi firmado em 30 de setembro de 1997, com prazo de 
vigência de 12 meses a contar da data da assinatura, para a realização de 
exames de DNA, ao custo de R $400,00 por exame. Não obstante o Decreto 
n• 38.950 de 1997, estabelecer o limite máximo de 25 exames por mês, cabe 
ressaltar que o contrato não previa número definido de exames a serem 
realizados no período de um mês ou durante toda a vigência do instrumento. 

Ressalte-se que o termo, em sua Cláusula Quinta - Das Obrigações da 
Contratada -, já impunha ao NUPAD a obrigação de manter, para realização 
dos referidos exames, laboratório devidamente aparelhado, em condições de 
realizar até 200 (duzentos) exames/mês. (Grifamos.) 

Ainda, consoante a Cláusula Sétima - Do Valor -, atribuiu-se ao contrato o 
valor de até R$960.000,00. Cumpre destacar que, se realizados 25 exames 
por mês, máximo penmitido no decreto que regulamentava a matéria, ao 
custo de R$ 400,00 cada, estipulado em contrato, o valor máximo a ser 
atribuído ao instrumento seria de R$ 120.000,00. 

Saliente-se, por oportuno, que na documentação remetida pela Secretaria 
de Estado da Saúde à CPI, consta documento denominado Projeto de 
Colaboração lnterinstitucional- Exame do DNA para Investigação de 
Paternidade, datado de fevereiro de 1997. O referido instrumento, procedente 
da Faculdade de Medicina, trata da realização pelo NUPAD dos testes de 
paternidade mediante análise de DNA e consigna que o laboratório terá 
capacidade de receber 200 famílias por mês. (Grifamos.) 

Em 30 de setembro de 1998, foi assinado o distrato ao Contrato n• 
3.027197, sendo o ato publicado no Diário Oficial em 2 de dezembro de 1998. 
No mesmo dia, foi assinado o Contrato n• 3.076, por meio de dispensa de 
licitação, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei n• 8.666 de 1993. O novo 
instrumento estabelecia a realização, pelo NUPAD, de 25 exames por mês, 
em confonmidade com o decreto que regulamentava a matéria. 

O termo, que tinha vigência prevista para 12 meses, estabeleceu o 
pagamento de R$400,00 por exame, perfazendo o valor anual de 
R$120.000,00. Diferentemente do contrato anterior, este ajuste trouxe a 
especificação expressa do número de exames a ser realizado pelo NUPAD, 
25 exames por mês, conforme as Cláusulas Segunda e Quinta, que 
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estabelecem o objeto e as obrigações da contratada. 

O contrato n• 3.076/98 foi aditado quatro vezes, para prorrogação do prazo 
de vigência ou substituição da dotação orçamentária. O quarto e último termo 
aditivo, firmado em 30 de setembro de 2000, prorrogou por 12 meses o prazo 
de vigência do instrumento original, a partir de 30 de setembro de 2000 até 
29 de setembro de 2001, e manteve as demais cláusulas. 

Conforme documentação trazida à CPI pela Secretaria de Estado da 
Saúde, em 3 de abril de 2001 o Contrato n• 3.076/98 foi rescindido e, na 
mesma data, foi celebrado novo instrumento com o NUPAD, com base na 
Dispensa de Licitação n• 19/2000, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei n• 
8.666 de 1993. 

O novo ajuste, que recebeu o n• 00912001, tem vigência de 12 meses, a 
contar da data de sua assinatura, e prevê a realização de 200 exames por 
mês, em conformidade com o Decreto n• 41.42012000, ao custo de R$300,00 
por exame, perfazendo um valor anual de R$720.000,00. Os recursos para 
financiamento das despesas são provenientes do orçamento da Secretaria e 
do Fundo Estadual de Saúde. 

É importante ressaltar qJe tramita nesta Casa o Projeto de Lei n• 
1.573/2001, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, visando à alteração 
do art. 2• da Lei n• 12.460, de 15 de janeiro de 1997, com o fito de 
estabelecer o prazo máximo de 1 (um) ano para a realização do exame de 
DNA, contado da data de sua solicitação pelo Magistrado. O projeto recebeu, 
em 21 de agosto de 2001, parecer para o 1• turno da Comissão de 
Constituição e Justiça, no qual emenda ao texto original, prevê redução do 
prazo máximo para a realização do exame de DNA para seis meses, 
contados da data do despacho do Juiz, e a substituição da expressão "de sua 
solicitação pelo Magistrado" por "do despacho do Juiz". 

A justificação para a referida proposição trouxe ao conhecimento desta 
Comissão que os exames de DNA solicitados pela Justiça Estadual vêm 
sendo marcados para o ano de 2016, conforme se constata pelo texto 
transcrito in verbis: 

Muito embora a Lei n• 12.460197, de autoria do deputado Miguel Martini (PL 
731196), determine o pagamento, pelo Estado, das despesas com o exame 
do ácido desoxirribonucléico - DNA - para a investigação de paternidade, o 
que tem sido vivenciado na prática (conforme informação de membros da 
Defensoria Pública que procuram nosso Gabinete) é que os exames estão 
sendo marcados para o ano de 2016, o que, na prática, equivale à 
denegação do acesso à justiça. 

As alegações apresentadas na justificação do projeto encontram 
semelhança com o conteúdo da entrevista concedida pelo o M.M. Juiz de 
Direito Dr. Reinaldo Portanova, ao jornal Estado de Minas, em 19 de maio de 
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1999, que declarou á época que os exames estavam sendo marcados 
para realização em prazos extremamente longos. De acordo com a 
reportagem: 

A cota restrita, estabelecida no convênio que envolve a Secretaria Estadual 
de Saúde, prevê apenas 25 teste por mês [ ... ] Os exames já estão sendo 
agendados para o ano 2015. 

Cumpre ressaltar que, com o advento do Decreto n• 41.420, de 6 de 
dezembro de 2000, o número de exames a ser custeado com recursos do 
Estado foi ampliado de 25 para 200 , por mês. 

Conforme documento expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, 
MEMO/SDO/DNA/N" 011/01, de 30 de maio de 2001, assinado por Ângela 
Maria de Oliveira Costa, in verbis: 

São atendidas todas as solicitações judiciais, de todas as Varas dos 
diversos Municipios do Estado de Minas Gerais. 

No entanto, o próprio documento evidencia que o número de exames 
realizados, custeados pelo Estado e em cumprimento de determinação iegal, 
sequer se aproxima dos 200 exames estabelecidos no Decreto n• 
41.420/2000. Em 2001, de janeiro a maio, foram realizados somente 21 
exames. Em janeiro de 2001, somente 6 exames foram realizados. 

Nos anos de 1999 e 2000, quando eram 25 os exames a serem custeados, 
mensalmente, pelo Estado, raras foram as oportunidades em que o número 
previsto foi alcançado. No mês de janeiro de 1999, foram realizados 12 
exames e, em fevereiro do mesmo ano, apenas 5. Em março de 2000, foram 
realizados apenas 6 exames e, em abril, 7. Além disso, não foram realizados 
exames em novembro e em dezembro de 2000. 

Qual seria a justificativa para a marcação de exames para o ano 2016, se a 
cota foi ampliada 8 vezes? Se a Secretaria declara estar atendendo a todas 
as solicitações judiciais, por que estaria realizando um número tão baixo de 
exames, até maio de 2001, se a cota mensal é de 200 exames? 

A partir dessas informações e para resposta aos questionamentos 
formulados, esta CPI entendeu serem necessárias investigações rigorosas 
sobre todos os procedimentos relacionados á questão. É importante ressaltar 
que representantes do NUPAD e de outros laboratórios, da Secretaria de 
Estado da Saúde e do Poder Judiciário devem, oportunamente, ser 
chamados para a elucidação dos fatos. 

Os documentos relativos aos fatos aqui descritos relativos á realização dos 
exmes de DNA encontram-se reunidos no Anexo XIII deste Relatório. 

3- O Sistema Único de Saúde- SUS e a descentralização das ações e dos 
serviços públicos de saúde. 

3.1 -O modelo descentralizado das ações e serviços de saúde 
No Brasil, um conceito ampliado de saúde surgiu como resultado de 
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discussões promovidas pelo movimento da Reforma Sanitária, entre as 
décadas de 70 e 80, servindo como base para o estabelecimento de novas 
diretrizes no âmbito da assistência à saúde. Esse movimento, que atingiu 
seus propósitos na Constituição de 1988, buscava o reconhecimento da 
saúde como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de 
abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistenciaL 

A partir de 1988, a assistência à saúde sofreu grandes mudanças, do ponto 
de vista jurídico. Segundo o disposto nos arts. 23 e seguintes da Constituição 
da República promulgada naquele ano, é comum entre as três esferas de 
governo a competência material sobre assuntos de saúde, sendo concorrente 
o poder de legislar. 

Nesse sistema, a predominância do interesse de uma pessoa de direito 
público não deverá excluir a obrigação de uma outra. Cabe à União a 
competência legislativa e de realização material quando se trata de assuntos 
de predominante interesse nacional ou geral, ficando com os Estados-
membros e o Distrito Federal os assuntos de interesse regional e com os 
municípios os de interesse locaL 

Em outra importante inovação, a Constituição de 1988 assegurou a saúde 
como direito social, tornando-a acessível a todos, como dever do Estado. A 
Constituição absorveu assim outro princípio do movimento sanitarista, de 
forma diferente do que anteriormente preconizava a Carta de 1967, que 
apenas enunciava a saúde como direito do trabalhador, reduzindo-a ao 
conceito de assistência sanitária, hospitalar e médico- preventiva. 

Assim, antes da promulgação da Constituição de 1988 a saúde era 
entendida como uma contraprestação devida pelo Estado aos trabalhadores 
que contribuíam para o sistema de previdência sociaL No sistema atual, a 
saúde é reconhecida como direito fundamental do ser humano e como 
resultado de políticas públicas do governo. Desse modo, a concepção de 
assistência à saúde evoluiu de uma contraprestação para o status de direito 
do cidadão, já não sendo mais preciso ser contribuinte do sistema de 
seguridade social para ter a assistência à saúde garantida. 

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de 1988 
foram consubstanciadas na Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei 
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os princípios e regulamenta o 
delineamento para o sistema de saúde consagrados na Carta Magna, 
instituindo o Sistema Único de Saúde - SUS -, destinado a estabelecer 
condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde. 

A Lei Orgânica da Saúde estabelece como objetivos do SUS: a 
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identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde, a formulação de uma política de saúde destinada a promover, nos 
campos econômico e social, a redução dos riscos de doenças e outros 
agravos ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e, 
ainda, a prestação de assistência às pessoas por meio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as medidas 
assistenciais com as preventivas. 

O SUS ê definido como um sistema único, seguindo os mesmos principies 
em todo o território nacional, sob a responsabilidade, em cada esfera, dos 
governos federal, estadual e municipal. Três princípios básicos norteiam o 
sistema: 

- a universalidade, pelo qual a saúde ê concebida como direito de todo e 
qualquer cidadão e como um dever do Estado. Todo e qualquer cidadão 
passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde e àqueles 
contratados pelo poder público; 

- a eqüidade, segundo o qual as diferenças individuais não podem ser 
impedimentos para o consumo de bens e serviços de saúde. Assim, qualquer 
cidadão que necessite de atenção à saúde tem direito às açOes e serviços 
em todos os níveis do sistema, desde os mais simples até os mais 
especializados, de acordo com a complexidade que cada caso requeira, sem 
privilégios e sem barreiras; 

- a integralidade, segundo o qual as ações de saúde não devem ser 
compartimentalizadas, mas sim compostas por atividades integradas de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Os serviços de saúde devem ser dispostos, em uma área geográfica 
delimitada, com unidades hierarquizadas e organizadas em níveis crescentes 
de complexidade. Assim, os problemas que não puderem ser resolvidos nas 
unidades de nível mais elementar devem ser encaminhados aos serviços de 
maior complexidade do sistema. Esta forma de organização, regionalizada e 
hierarquizada por nível de complexidade crescente, permite uma atenção 
maior aos problemas de saúde de cada região, favorecendo as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica e a educação em saúde. 

Outro ponto importante na organização do SUS é a descentralização 
político-administrativa, enfatizada na .forma da municipalização dos serviços e 
ações de saúde. Fez-se uma redistribuição de poder, competências e 
recursos em direção ao município, para que ele exerça o papel de gestor do 
sistema, organizando, em seu território, açOes de vigilância à saúde, com a 
participação dos profissionais da área, dos usuários, de entidades e 
movimentos da sociedade civil. Aos municfpios cabe a promoção das ações 
de saúde diretamente voltadas aos cidadãos. 

Com o intuito de normatizar o SUS e regular as relações entre seus 

~------------------------------_J 
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gestores, o Ministério da Saúde edita, periodicamente, as Normas 
Operacionais Básicas - NOBs, que são instrumentos jurídicos institucionais 
lançados após amplo processo de discussão com os demais gestores e 
outros segmentos da sociedade. 

Dessa forma, em 6 de novembro de 1996, foi publicada a NOB n• 01/1996, 
que tem como um de seus objetivos a promoção e a consolidação do pleno 
exercício, por parte do poder público municipal, da função de gestor da 
atenção à saúde de seus habitantes com a respectiva redefinição das 
responsabilidades dos Estados e da União. Para tanto, determinou o 
fortalecimento da gestão do SUS, compartilhada entre as três esferas, por 
meio das Comissões lntergestores Tripartites e Bipartites, como espaços 
permanentes de negociação e pactuação entre os gestores. 

A NOB n• 01/1996 estabeleceu duas condições de gestão municipal, 
definidas segundo graus de capacidade no gerenciamento do sistema, nas 
quais os municípios devem se habilitar: a Gestão Plena da Atenção Básica e 
a Gestão Plena do Sistema Municipal. Para cada condição foram fixadas 
diferentes responsabilidades, prerrogativas e requisitos para habilitação. Os 
municípios que não aderirem ao processo de habilitação permanecem na 
condição de prestadores de serviço ao sistema, mas cabe ao Estado a 
gestão do SUS em seu território. 

Na Gestão Plena da Atenção Básica, o município assume as 
responsabilidades e recebe recursos 'fundo a fundo" para a atenção básica à 
saúde. Na Gestão Plena do Sistema Municipal, o município responsabiliza-se 
pela totalidade dos serviços de saúde, o que pressupõe alta capacidade 
técnica e administrativa. O caráter diferenciado do modelo de gestão é 
transitório, até que todos os municípios estejam capacitados à plena gestão 
do sistema em seu território. 

Os sistemas municipais de saúde apresentam graus diferenciados de 
complexidade e complementaridade. Quando os serviços de saúde 
demandados pela população de um município são oferecidos por outro 
município, as negociações decorrentes dessa prestação devem ser feitas 
pelos gestores municipais. 

Recentemente, já no ano de 2001, foi editada a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS- SUS) n• 01/2001) que, entendendo que a rede 
resolutiva de serviços de que se necessita, na maioria das vezes, não está 
contida dentro de um único território municipal, regula a regionalização da 
atenção à saúde, reservando aos Estados a coordenação desse processo em 
seus limites, por meio do Plano Diretor de Regionalização. 

Como sistema complexo e compartilhado, o SUS exige um elevado grau de 
coordenação e cooperação entre os entes federados. Assim, o poder público 
estadual passou a ter como uma de suas responsabilidades nucleares a 
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mediação da relação entre os sistemas municipais, e o federal, a 
mediação entre os sistemas estaduais. Entretanto, enquanto o município não 
assumir a gestão do sistema municipal, é o Estado que responde, 
provisoriamente, pela gestão de um conjunto de serviços capaz de dar 
atenção integral àquela população. 

As instãncias básicas para a viabilização desses propósitos integradores 
são os fóruns de negociação ccmpostos pelos gestores municipal, estadual e 
federal- a Comissão lntergestores Tripartite-ClT-e pelos gestores estadual 
e municipal - a Comissão lntergestores Bipartite - CIB. A ClT é composta, 
paritariamente, por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS - e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS. A CIB, 
composta igualmente de forma paritária, é integrada por representantes da 
Secretaria Estadual de Saúde- SES -e do Conselho Estadual de Secretários 
Municipais de Saúde - COSEMS - ou órgão equivalente. A CIB pode operar 
cem subcomissões regionais. 

A Constituição de 1988 garante a participação da população no controle 
social do SUS, que se dá por meio das Conferências (municipal, estadual e 
nacional) e Conselhos de Saúde (municipal, estadual e nacional). Ambos têm 
ccmposição paritária entre usuários, governo e profissionais de saúde e 
prestadores de serviços. 

As Conferências de Saúde têm caráter consultivo, avaliando a situação da 
saúde e propondo diretrizes da política de saúde em cada nível de governo. 
Os Conselhos de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, devem atuar 
na aprovação das diretrizes e no ccntrole da execução da política de saúde, 
inclusive no aspecto eccnõmico e financeiro. 

Os Conselhos de Saúde devem participar da discussão das políticas de 
saúde com uma atuação independente do governo. São órgãos cclegiados 
em que se manifestam os interesses dos diferentes segmentos sociais e que 
possibilitam a negociação de propostas que pretendem direcionar os 
recursos para prioridades diferentes. 

Nas Comissões lntergestores Bipartites e Tripartites é apreciada a 
composição dos sistemas municipais de saúde e são pactuadas as 
programações entre os gestores, integrando-as entre as esferas de governo. 
Da mesma forma, são pactuados os tetos financeiros, dentro das 
disponibilidades orçamentárias, oriundos dos recursos das três esferas de 
governo, capazes de viabilizar a atenção às necessidades da área de saúde. 
O pacto e a integração das programações constituem a conseqüência prática 
da relação entre os gestores do SUS. 

O processo de planejamento e orçamento do SUS deve ser ascendente, do 
nível municipal ao federal, resultando na Programação Pactuada e Integrada 
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- PPI. Os mumc1p1os elaboram suas próprias programações, que são 
harmonizadas e compatibilizadas pelo Estado, que incorpora as ações sob 
sua responsabilidade direta. A PPI, como instrumento negociado entre os 
gestores, traduz as responsabilidades, os objetivos, as metas, as referências 
intermunicipais, os recursos e tetos orçamentários e financeiros em todos os 
níveis de gestão. Expressa a garantia de acesso universal aos serviços de 
saúde, diretamente ou por transferência a outro município, sempre por 
intermédio da relação gestor-gestor. 

No tocante ao financiamento da saúde pública, a Constituição definiu, em 
seu art. 198, parágrafo único, que o sistema único de saúde será financiado, 
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, além de outras 
fontes. A Lei Orgânica da Saúde, em seus arts. 31 e 33, dispôs que o 
orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita 
estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo 
em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Assim, nas esferas estadual e municipal, além dos recursos próprios de 
cada Tesouro, o financiamento do SUS conta com recursos transferidos pela 
União. Esses recursos devem ser depositados nos fundos de saúde de cada 
esfera de governo, em conta específica, e movimentados sob a fiscalização 
dos respectivos conselhos de saúde. Os arts. 34 e 35 da Lei n• 8.080, de 
1990, determinam, ainda, como os recursos da Seguridade Social serão 
transferidos, primeiramente, ao Fundo Nacional de Saúde e, depois, aos 
fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 
operações fundo a fundo. 

Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores 
conveniados e contratados têm suas ações expressas na programação do 
município em que estão localizados. A Programação Pactuada e Integrada 
inclui, em cada município, os valores das transferências federais e estaduais. 
Assim, os recursos para financiamento do SUS devem ser previstos no 
orçamento e identificados nos fundos de saúde municipal e estadual como 
receita operacional. 

A Lei n• 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seus arts. 2• e 3°, reza que 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinam-se, dentre outras coisas, 
á cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
municípios e Estados, devendo ser repassados de forma regular e 
automática, segundo os critérios definidos na Lei n• 8.080, de 1990. 

Entre os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde incluem-se 
os destinados ao financiamento do Piso Assistencial Básico - PAB -, que 
representa o montante destinado ao custeio dos procedimentos da atenção 
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básica de responsabilidade tipicamente municipal, inicial e resumidamente 
definidos como consultas médicas nas clinicas básicas, odontologia e 
atenção básica ambulatorial. 

O PAB é calculado pela multiplicação da população do município por um 
valor "per capita" nacional (inicialmente R$1 ,00 por habitante/mês), de acordo 
com o preceituado no art. 35 da Lei n° 8.080, de 1990, que enumera os 
critérios para distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, 
determinando em seu§ 1° que metade dos recursos destinados aos Estados 
e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo 
número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. 
A Lei n° 8.142, de 1990, dispõe, ainda, em seu art. 3°, §§ 1° e 2°, que, 
enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no citado 
art. 35 da Lei n° 8.080, será utilizado exclusivamente o critério populacional, 
cabendo aos municípios pelo menos 70% desses recursos. 

Além desse componente populacional, o PAB é constituído por uma 
parcela variável, formada por um conjunto de programas que requer 
habilitação especifica. Essa parcela corresponde a um incentivo financeiro 
para o desenvolvimento de programas especiais, como o Programa de Saúde 
da Família e o Programa de Farmácia Básica. 

O PAB é transferido diretamente, de forma regular e automática, ao 
município habilitado na Gestão Plena da Atenção Básica e está incorporado 
ao Teto Financeiro da Assistência - TFA -, que é o montante financeiro, 
definido pela Comissão lntergestores Bipartite, correspondente ao 
financiamento do total das ações assistenciais assumidas pelo município. O 
PAB é transferido ao Estado quando o município não for habilitado. No caso 
dos municípios habilitados á Gestão Plena do Sistema Municipal, o TFA é 
transferido diretamente ao Fundo Municipal de Saúde. 

3.2- A organização do Sistema Único de Saúde- SUS -em Minas Gerais 
A Lei n• 8. 080/1990 define a competência dos Estados na gestão do 

Sistema Único de Saúde em seus territórios. Os incisos de seu art. 17 
enumeram atribuições de formulação e execução de políticas públicas de 
saúde e de coordenação, acompanhamento, controle e apoio de ações 
municipais. 

O art. 15 dessa mesma lei define as atribuições comuns a serem exercidas 
pela União, os Estados e os Municípios. Os serviços cuja execução está 
prevista exclusivamente no âmbito estadual se restringem á gestão das 
unidades de laboratórios de saúde pública e hemocentros que 
permanecerem em sua organização administrativa (inciso X) e a gestão de 
sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional 
(inciso IX). 

Outras tarefas previstas no art. 17 da Lei n• 8.080/1990 poderão ser 
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geridas e/ou executadas pelo Estado-membro, mas apenas em caráter 
temporário ou suplementar. Entre elas é mencionada a execução da polltica 
de movimento de insumos e de equipamentos para a saúde (inciso VIII), 
onde se inclui a fabricação de medicamentos. 

As condições de gestão, estabelecidas na NOB n• 01/1996, explicitam as 
responsabilidades do gestor estadual, os requisitos relativos às modalidades 
de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu desempenho. A 
habilitação do Estado a uma determinada modalidade de gestão significa a 
declaração dos compromissos assumidos por parte do gestor perante os 
outros gestores e perante a população sob sua responsabilidade. A partir 
dessa NOB, os Estados poderão habilitar-se em duas condições de gestão: 
Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual. 

Minas Gerais está habilitado na condição de gestor avançado do sistema 
estadual, de acordo com a Portaria GM/MS n• 619, de 17 de maio de 1999. 

A NOB n• 0111996, no item 16.1, define as responsabilidades comuns às 
duas condições de gestão estadual. No elenco de funções, o SUS define 
para o gestor estadual responsabilidades de planejamento, coordenação e 
controle de ações de saúde a serem geridas e executadas no àmbito 
municipal, à exceção das ações relacionadas com sangue e hemoderivados 
e daquelas voltadas para a vigilância sanitária e epidemiológica, nas quais a 
NOB prevê a ação gerencial e/ou executiva do Estado. 

A redefinição do papel do gestor estadual, consoante essa Norma 
Operacional, é, portanto, fundamental para que o Estado possa exercer as 
suas competências especificas de gestão e prestar a devida cooperação 
técnica e financeira aos municípios. 

Segundo uma concepção de função estratégica de gestão nessa esfera de 
governo, a NOB aponta quatro papéis básicos a serem desempenhados pelo 
Estado: 

-exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual; 
- incentivar o poder municipal a assumir a gestão da atenção à saúde de 

seus munícipes, na perspectiva da atenção integral, e promover as condições 
necessárias para tanto; 

- assumir, em caráter transitório (o que não significa caráter complementar 
ou concorrente), a gestão da atenção à saúde das populações pertencentes 
a municípios que ainda não foram habilitados; 

- ser o promotor da harmonização, da integração e da modernização dos 
sistemas municipais, compondo, assim, o SUS estadual. 

O exercício desse papel pelo gestor estadual requer o desenvolvimento de 
sistemas de dados informatizados, atuação estratégica para financiamento 
das ações, programação, acompanhamento, controle e avaliação, 
apropriação de custos e avaliação econõmica, desenvolvimento de recursos 
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humanos, desenvolvimento de tecnologias, educação em saúde, 
ratificação das programações inseridas no Plano Estadual de Saúde, dentre 
outras condições. 

A falta de um sistema estadual de informações em saúde e, principalmente, 
a ausência de auditorias preventivas sistemáticas para o efetivo controle dos 
serviços são vistos por essa CPI como fatores que comprometem a efetiva 
implantação do modelo do SUS em Minas Gerais. 

No momento em que o SUS se volta para a regulação do relacionamento 
intermunicipal, estabelecendo regras para a regionalização do Sistema por 
meio da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS n• 01/2001 ), 
cresce o papel coordenador do gestor estadual. 

As responsabilidades do gestor estadual habilitado em qualquer das duas 
condições (gestão avançada e gestão plena) junto ao SUS encontram-se, 
ainda, fixadas no item 50 da NOAS n"01/2001, que transcrevemos a seguir. 

"50- São atributos comuns às duas condições de gestão estadual: 
Responsabilidades 
a) Elaboração do Plano Estadual de Saúde e do Plano Diretor de 

Regionalização conforme previsto no item 2 Capítulo I desta Norma; 
b) Coordenação da PPI do Estado, contendo a referência intermunicipal e 

pactos de negociação na CIB para alocação dos recursos, conforme 
expresso no item que descreve a PPI, nos termos desta Norma; 

c) Gestão e gerência de unidades estatuais de hemonúcleos/hemocentros 
e de laboratórios de referência para controle de qualidade, vigilância sanitária 
e vigilância epidemiológica; 

d) Formulação e execução da politica de sangue e hemoterapia, de acordo 
com a politica nacional; 

e) Coordenação do Sistema de referências intermunicipais, organizando o 
acesso da população, bem como a normalização e operação de câmara de 
compensação para internações, procedimentos especializados e do alto 
custo ou alta complexidade, viabilizando com os municipios-pólo os Termos 
de Compromisso para a Garantia de Acesso; 

f) Gestão dos sistemas municipais nos municípios não habilitados; 
g) Formulação e execução da politica estadual de assistência farmacêutica, 

de acordo com a política nacional; 
h) Normalização complementar de mecanismos e instrumentos de 

administração da oferta e controle da prestação de serviços ambulatoriais, 
hospitalares, de alto custo, do tratamento fora do domicílio e dos 
medicamentos e insumos especiais; 

i) Manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais sob sua 
gestão, segundo normas do MS, e coordenação do cadastro estadual de 
prestadores; 
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j) Cooperação técnica e financeira com o conjunto de mumc1p1os, 

objetivando a consolidação do processo de descentralização, a organização 
da rede regionalizada e hierarquizada de serviços, a realização de ações de 
epidemiologia, de controle de doenças, de vigilância sanitária, assim como o 
pleno exercício das funções gestoras de planejamento, controle, avaliação e 
auditoria; 

k) Estruturação e operação do Componente Estadual do SNA; 
I) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento com 

as de saúde; 
m) Coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e de controle 

de doenças e execução complementar conforme pactuação estabelecida cem 
a Fundação Nacional de Saúde. 

n) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que 
possam se beneficiar da economia de escala; 

o) Coordenação das atividades de vigilância sanitária e execução 
complementar conforme a legislação em vigor e pactuação estabelecida cem 
a ANVISA; 

p) Execução das ações básicas de vigilância sanitária referentes aos 
municípios não habilitados nas condições de gestão estabelecidas nesta 
Norma; 

q) Execução das ações de media e alta complexidade de vigilância 
sanitária, exceto as realizadas pelos municípios habilitados na cendição de 
Gestão Plena de Sistema Municipal; 

r) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das 
populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CTI." 

No item 51 dessa mesma Norma, são ainda fixadas três responsabilidades 
especificas para os Estados, como o de Minas Gerais, que optaram pela 
condição de Gestão Avançada do Sistema. 

São elas: 
a) Contratação, centrole, avaliação, auditoria e ordenação do pagamento 

do conjunto dos serviços sob gestão estadual; 
b) Contratação, centrole, avaliação, auditoria e pagamento dos prestadores 

de serviços incluídos no PAB dos municípios não habilitados; 
c) Operação do SIA!SUS, cenforme normas do MS, e alimentação dos 

bances de dados de interesse nacional. 
Conforme se pode verificar, a intensificação da municipalização da saúde 

veio requerer a transformação do perfil das Secretarias Estaduais, com o 
afastamento de suas antigas funções de execução de serviços de assistência 
à saúde e a assunção de novas funções de planejamento, coordenação e 
apoio. Segundo Lúcia Alvim1

, 
as Secretarias Estaduais de Saúde encentram-se, grosso modo, 
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inadequadas para os requerimentos do novo modelo. Faz-se necessário 
instrumentalizá-las, para que os Estados possam cumprir o papel que lhes 
cabe enquanto gestores do SUS no âmbito do seu território: coordenar, 
acompanhar e avaliar o sistema; corrigir desigualdades no plano regional; 
apoiar os municípios para que possam assumir, com eficácia, a gestão da 
assistência à saúde; e mediar a relação entre os sistemas municipais, 
promovendo sua harmonização e integração. 

No caso de Minas Gerais, a gestão estadual do SUS é desenvolvida pela 
Secretaria de Estado da Saúde - SES -, que tem em sua estrutura orgânica, 
além do Gabinete, as seguintes Superintendências: 

- Superintendência de Epidemiologia; 
-Superintendência de Vigilância Sanitária; 
-Superintendência Operacional de Saúde; 
-Superintendência Administrativa; 
-Superintendência de Finanças; 
-Superintendência de Recursos Humanos. 
Há também na estrutura da SES uma Assessoria de Planejamento e 

Coordenação; uma Assessoria de Comunicação Social e uma Assessoria de 
Desenvolvimento Organizacional, além de uma unidade de Auditoria 
Assistencial. 

A SES possui, no Estado, 25 Diretorias Regionais de Saúde - DRS -
implantadas. As DRSs estão sediadas nas cidades de Alfenas, Barbacena, 
Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador 
Valadares, ltabira, IWiutaba, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhumirim, Montes 
Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Ponte Nova, Pouso Alegre, São 
João dei Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, e 
Varginha. Existe ainda uma DRS em implantação, que terá sede no Município 
de Unaí. 

k DRS incumbe a execução das ações de atenção à saúde coletiva 
(vigilância sanitária e epidemiológica), de competência do gestor estadual, 
além das funções de planejamento, avaliação e controle a serem exercidas 
pelo Estado. 

Também compete às DRSs implementação da regionalização integrada 
das ações de saúde em Minas Gerais. Para tanto, articulam a realização das 
Comissões lntergestores Bipartites Regionais - CJB's -, formadas por 
representantes do Estado e das Secretarias Municipais de Saúde dos 
municípios que integram a regional. 

No âmbito das CIBs Regionais, é decidida a Programação Pactuada e 
Integrada -PPI -, que é a definição das responsabilidades de assistência à 
saúde de cada município e a respectiva distribuição dos recursos financeiros 
para a sua viabilização. Em cada DRS há uma Câmara de Compensação 
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Financeira a qual incumbe, a partir de negociação prévia, o ressarcimento 
dos serviços de saúde prestados por um município a cidadãos residentes em 
outros municípios. 

As decisões das CIB's são trazidas para a homologação da Comissão 
lntergestores Bipartite Estadual - CIB -, que é a instância central de 
interlocução entre o Estado e os municípios responsáveis pela definição das 
políticas de saúde em Minas, consubstanciadas na forma de normas 
publicadas no Órgão Oficial do Estado. 

Além disso, a estrutura do SUS no Estado conta com o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde- COSEMS -, ao qual compete a articulação 
da política de gestão municipal. Conta ainda com o Conselho Estadual de 
Saúde e os Conselhos Municipais de Saúde, que devem exercer o controle 
social sobre o sistema e são formados por representantes do governo, 
prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários 

O Estado de Minas Gerais possui três entidades da administração indireta 
vinculadas á Secretaria da Saúde: a Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG -. a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais- HEMOMINAS. 

A FHEMIG é uma rede prestadora de assistência hospitalar que, de acordo 
com as normas do SUS, deveria atender à população nos níveis de rnédia e 
alta complexidade. No entanto, as instituições que a integram vêm 
desenvolvendo os mesmos papéis que tinham antes da implantação do SUS, 
ou seja, ainda não houve a adaptação qualitativa necessária ao ajustamento 
da FHEMIG ao modelo descentralizado. 

A FUNED tem como objetivo operacional a realização de pesquisas 
científicas no campo da saúde, a formação e o aperfeiçoamento de 
pesquisadores e pessoal auxiliar e a elaboração e fabricação de produtos 
biológicos, profiláticos e medicamentos. A HEMOMINAS incumbe a política 
estadual de sangue e hemoderivados. 

O Estado de Minas Gerais desenvolve políticas de sangue, medicamentos, 
pesquisa, formação de recursos humanos e atendimento hospitalar, por meio 
das fundações vinculadas ao sistema de saúde, oferecendo esses serviços 
como sua contrapartida no SUS. 

Verifica-se, então, que o gestor estadual tem em Minas, uma atuação mais 
visível, na execução de serviços pela rede FHEMIG, seja na produção de 
medicamentos e na manutenção de laboratório oficial, por meio da FUNED 
ou na execução da política de sangue e hemoderivados, por intermédio da 
HEMOMINAS. 

A SES atua de forma direta, no que conceme à vigilância sanitária e 
epidemiológica, por meio das DRSs. Na apuração sobre a importação do 
biolarvicida Bactivec- H142

, a CPI põde comprovar que o Estado carece de 
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diretrizes próprias para uma política estadual de combate às zoonoses. 
De acordo cem o depoimento do Coordenador de Zoonoses da Secretaria de 
Estado da Saúde, Francisco Leopoldo Lemos, 

Seguimos o programa nacional de combate à dengue e febre amarela [ ... ] 
na área de zoonoses temos os trabalhos cem malária, febre amarela, dengue 
e leishmaniose [ ... ] não fui apresentado a um plano estadual de saúde. 
Trabalhamos calcados em normas de planos nacionais. 

No que tange à descentralização da atenção à saúde, pode-se afirmar que 
Minas Gerais adotou um modelo de cenfiguração mista: os municípios 
gerenciam os serviços ambulatoriais básices e os hospitais de menor 
complexidade, ficando sob a responsabilidade do Estado as unidades de 
maior cemplexidade que formam a rede FHEMlG. Há um significativo número 
de municípios mineiros atuando na modalidae de gestão plena do sistema, o 
que permite maior capacidade de resolução na prestação de serviços. A rede 
particular contratada responde à demanda através de várias unidades em 
todo o Estado. 

Visando sua adequação à proposta de regionalização trazida pela NOAS n• 
0112001, algumas diretorias regionais de saúde já iniciaram o processo de 
discussão da divisão dos seus territórios em microrregiões e módulos de 
saúde. 

3.3- A política de assistência farmacêutica no SUS 
A Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços cerrespondentes, incluiu no campo de atuação 
do SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos e insumos 
de interesse para a saúde e a participação na sua produção, a ser efetivada 
de acordo com o principio da descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo. 

Anteriormente, os recursos para financiamento da assistência farmacêutica 
eram provenientes do INAMPS e a distribuição dos medicamentos ficava à 
cargo da Central de Medicamentos - CEME -, conforme informação prestada 
pela Coordenadora de Assistência Farmacêutica - CAF - da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES -, Rosa Maria da Conceição e Silva, a esta CPl em 
11 de abril de 2001. Nesse período, os recursos para financiamento das 
atividades de assistência eram provenientes somente da União, que exercia 
a gestão do programa sem a participação dos Estados e Municípios. Com a 
extinção da CEME em 1997, segundo a depoente, ... houve uma lacuna. 
Algumas atividades exercidas pela GEME foram absorvidas pelo Ministério 
da Saúde e outras não. Foi um período de discussão. 

Para implementação de uma Política Nacional de Medicamentos, o 
Ministério da Saúde editou a Portaria n• 3.916, em 3 de outubro de 1998, 

~----------------------------------_J 
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com o propósito de garantir a necessária segurança e qualidade dos 
medicamentos, a promoção de seu uso racional e o acesso da população 
àqueles considerados essenciais. 

Com esse objetivo, foi definido um novo modelo de assistência 
farmacêutica, fundamentado na descentralização da gestão, da aquisição e 
da distribuição dos medicamentos e na promoção de seu uso racional, na 
otimização da distribuição desses medicamentos no setor público e no 
desenvolvimento de iniciativas que possibilitassem a redução dos preços dos 
medicamentos. 

No que concerne à aquisição e distribuição de medicamentos. ficou 
estabelecida a cooperação técnica e financeira entre os gestores das três 
esferas de governo - federal, estadual e municipal -, envolvendo a aquisição 
direta e a transferência de recursos, bem como a orientação e o 
assessoramento aos órgãos responsáveis, dos processos de aquisição de 
medicamentos, visando ao abastecimento oportuno, regular e com menor 
custo e priorizando os medicamentos essenciais e de denominação genérica, 
observada a realidade epdiemiológica. 

A competência de cada gestor foi definida de maneira a garantir a plena 
descentralização do processo de aquisição dos medicamentos, de acordo 
com os princípios norteadores do SUS. 

Ao gestor federal, além da prestação de cooperação técnica aos gestores 
estaduais e municipais, coube a transferência regular e automática, fundo a 
fundo', dos recursos financeiros, sob a forma de incentivo, em substituição à 
aquisição e à distribuição direta dos medicamentos. Esses recursos devem 
ser utilizados prioritariamente para a aquisição - pelos municípios e sob a 
coordenação dos Estados- dos medicamentos necessários à atenção básica 
à saúde de suas populações. 

Ao gestor estadual compete, principalmente: 
prestar cooperação técnica e financeira aos mumc1p1os no 

desenvolvimento das suas atividades e ações relativas à assistência 
farmacêutica; 

- coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito; 
- definir o elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo 

Estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional; 
- utilizar prioritariamente a capacidade instalada dos laboratórios oficiais 

para o suprimento das necessidades de medicamentos do Estado; 
- receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua 

guarda; 
- orientar o processo de aquisição de medicamentos essenciais pelos 

municípios, além de coordenar a aquisição e a distribuição de medicamentos 
para os municípios não habilitados; 
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- coordenar a aqu1s1çao e a distribuição de medicamentos para os 

municípios habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica e na Gestão 
Plena do Sistema Municipal que aderirem ao pacto de gestão da Assistência 
Farmacêutica Básica; e 

- oferecer contrapartida para financiamento da Assistência Farmacêutica 
Básica, requisito instituído pela Portaria GM/MS n° 176, de 8 de março de 
1999, do Ministério da Saúde. 

Na distribuição de competências, coube aos municípios a coordenação e 
execução da assistência farmacêutica no seu âmbito, de maneira a assegurar 
o suprimento de medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua 
população, integrando sua programação à do Estado, de forma a garantir 
abastecimento permanente e oportuno, além de oferecer contrapartida para 
financiamento da Assistência Farmacêutica Básica, requisito instituído pela 
Portaria GM/MS n° 176, de 1999. 

t: importante salientar que a percepção do incentivo oferecido pelo 
Governo Federal está condicionada à alocação das contrapartidas dos 
Estados e municípios. A comprovação da aplicação dos recursos financeiros 
correspondentes às contrapartidas estadual e municipal constará do Relatório 
de Gestão Anual, e as prestaÇOes de contas devem ser aprovadas pelos 
Conselhos de Saúde. 

A já mencionada Portaria GM/MS n° 176 estabelece critérios e requisitos 
para a qualificação dos municípios e Estados ao recebimento do incentivo à 
Assistência Farmacêutica Básica e define valores a serem transferidos. Para 
efeito de cálculo do montante destes valores, foi considerada a população 
estimada pelo IBGE para o ano de 1997. Os gestores qualificados farão jus a 
fração mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da parcela federal que 
comporá o valor final do incentivo. 

Além disso, a mesma norma determina que a parcela federal somente será 
repassada aos Estados e municípios mediante o encaminhamento, ao 
Ministério da Saúde, do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica, 
que deverá conter: 

- o elenco dos medicamentos para a assistência farmacêutica básica 
aprovado pela CIB; 

- os mecanismos de adesão e responsabilidade dos municípios para 
integrarem o referido Plano; 

-o pacto de gestão entre Estado e municípios, negociado na CJB, incluindo 
a contrapartida de recursos de estado e municípios, com a respectiva ata de 
aprovação; e 

- a sistemática de programação, acompanhamento, controle e avaliação da 
implementação do Plano no Estado. 

Conforme essa portaria, o teto financeiro federal e as contrapartidas 
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estadual e municipais para a Assistência Farmacêutica Básica em Minas 
Gerais no ano de 1999 foram os seguintes: 

Quadro 1 
•- O Quadro 1 foi publicado na edição do "Diário do Leg·lslativo" de 20.9.01. 

O Plano de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de Minas Gerais, 
aprovado pela Comissão lntergestores Bipartite Estadual - CIB-MG -
mediante a Deliberação n• 005, de 1° de março de 1999, definiu, em seu 
Anexo I, o elenco de medicamentos da assistência fanmacêutica básica 

Na referida nonma, foram estabelecidos os seguintes recursos financeiros 
para custeio do Plano: recurso federal: R$1,00 (um real)lhabitantelano; 
recurso estadual: R$0,50 (cinqüenta centavos/lhabitantelano; recurso 
municipal: R$0,50 (cinqüenta centavos)/habitante/ano, somando R$2,00 (dois 
reais)/habitante/ano. 

É importante salientar que cada Estado discutiu a definição do valor de sua 
contrapartida na Comissão lntergestores Bipartite, com a participação dos 
Conselhos de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS. A Coordenadora 
da Assistência Farmacêutica da SES, Rosa Maria e Silva, afirmou que alguns 
estados ofereceram contrapartidas maiores: Ceará e Goiás colocaram um 
pouco mais, R$0,60 ou R$1,00, mas ninguém ultrapassou os três reais "per 
capita" ano. 

Os recursos financeiros estaduais, de acordo com a Deliberação n• 005, 
serão repassados na fonma de medicamentos produzidos pela Fundação 
Ezequiel Dias- FUNED. 

A FUNED é uma fundação pública vinculada á Secretaria de Estado da 
Saúde, que tem por finalidades precípuas a elaboração e a fabricação de 
produtos biológicos e profiláticos e de medicamentos necessários ás 
atividades da Secretaria, a realização de pesquisas científicas nos campos 
de interesse·da·.saúde e a fonmação e o aperfeiçoamento de pesquisadores, 
confonme prevê a Lei n• 5.594, de 6 de novembro de 1970, alterada pela Lei 
n• 5.951, de 13 de julho de 1972. 

A mesma deliberação detenmina ainda que os recursos financeiros federais 
destinados à implementação do Plano serão alocados no Fundo Estadual de 
Saúde, em conta específica a ser administrada por comissão @ .. g~tpres 
estadual e municipal definida pela CIB. 

Os recursos financeiros correspondentes á contr~ida dos municípios 
não habilitados e os dos habilitados á Gestão Plena da Atenção Básica serão 

,J!lgçados diretamente no Fundo Estadual de Saúde, estes últimos por meio 
de crep~ovrnensal efetuado pelo órgão municipal, em conta específica. A 
não realização mensal d.esje, depósito implica a suspensão do fornecimento 
dos medicamentos ao município inadimplente, no mês subseqüente. 

Além disso, confonme estabelece a nonma,- o .. muai<;ípio :em .. regim~ ,de 
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Gestão Plena do Sistema Municipal receberá o recurso federal destinado 
às ações de assistência farmacêutica básica mediante repasse fundo a 
fundo, sendo que os recursos estaduais devidos ao município serão 
repassados em medicamentos. Para receber esses medicamentos e os 
recursos federais, esses municípios ficam obrigados a apresentar 
mensalmente o comprovante da contrapartida municipal dos recursos para a 
assistência farmacêutica. 

Em Minas Gerais, 57 municípios são habilitados em Gestão Plena do 
·sistema Municipal; 784 são habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica 
e 12 municípios não são habilitados. 

4- OS FATOS INVESTIGADOS PELA CPI: 
4.1 - Secretaria de Estado da Saúde 
4.1.1 -A assistência farmacêutica em Minas Gerais 
A maioria dos municípios mineiros vem recebendo o incentivo á Assistência 

Farmacêutica Básica nos termos da Deliberação CIB n• 005/1999, com 
financiamento tripartite, excetuando-se 2 (dois), que não assinaram o termo 
de adesão aceitando as condições do Plano de Assistência Farmacêutica 
Básica, conforme informado pela Coordenadora da CAF, Rosa Maria e Silva. 

O elenco de medicamentos, previsto no Plano Estadual de Assistência 
Farmacêutica Básica constante da CIB n• 005/1999, incluía 40 
medicamentos, conforme se demonstra a seguir: 

Quadro 2 - Relacão de Medicamentos constantes do Plano Estadual de 
Assistência Farmacêutica Básica 

•- O Quadro 2 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 
Vale ressaltar que, a partir da edição da CIB n• 043 de 14 de março de 

2001, a relação passou a conter 42 medicamentos, sendo que foram 
incluídos um antialérgico, um antifúngico, um antidepressivo e '·''" 
dermatológico, excluído um antiparasitário e substftwco um anti-
hipoglicemiante oral. 

Para viabilizar o fornecimento dos meàicamentos da farmácia básica, 
definidos na CIB n• 005, em 1999, a SE3 realizou com a FUNED o Contrato 
n• 008/99, (Vide Anexo IV) de ·•G'or estimado em R$16.058.346,00 
(de.zc:.::?.i~ rr~~m--=~,. cinqOenta "=· cito mil, trezentos e quarenta e seis reais), 
in;-::;a: .. ,ente com vigência d.e nove meses (01/04/99 a 31/12/99), que foi 
aditado em 1• de j;;''"'-""' de 2000, passando a vigorar até 30 de janeiro de 
2000. 

Seu objeto, segundo a Cláusula Primeira do instrumento, é o fornecime.~:u· 
de medicamentos conforme Portaria do Ministério da Saúda n•- 176, de 
08/03199, Deliberação CIBE n° 005, de 1° de maF:,;~ ac-.1999, que aprova o 
Plano Estadual de Assistência Flé!!i<:o:. 

-; ''' .;;~'é cw..--"""""- ;;.~'!,;:necimento dos medicamentos pela Fundação, no 
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item Aguisicão, o Plano Estadual de Assistência Fanmacêutica Básica 
determina a utilização da capacidade plena de produção da FUNED, 
complementado os itens não produzidos em outros laboratórios oficiais. 

No entanto, restou comprovado por esta CPI que a FUNED não vem 
utilizando a sua capacidade plena de produção. Além disso, as aquisições de 
produtos acabados, para complementação dos itens a serem fornecidos, têm 
sido feitas em laboratórios privados, per meio de dispensa de licitação e sem 
observância do critério de menor preço, contrariando o disposto na Lei n• 
8.666, de1993. 

Quanto à distribuição dos itens da cesta básica, em conformidade com o 
Anexo I da CIB n• 005, de1999, o contrato estabelece, na Cláusula Segunda, 
que a distribuição dos medicamentos será quadrimestral, pela contratada, em 
parceria com a contratante. 

As denúncias sobre atrasos na remessa de medicamentos da farmácia 
básica levaram esta CPI a averiguar o processo de distribuição aos 
municípios. Sobre o assunto, foram ouvidos os Secretários Municipais de 
Saúde de Mateus Leme e de Juiz de Fora e o ex-Secretário de lbirité, além 
da Coordenadora de Assistência Fanmacêutica, Rosa Maria e Silva. Foram, 
ainda, analisados documentos encaminhados pela Secretaria de Estado da 
Saúde, pela FUNED e por municípios que aderiram ao programa. 

O Secretário Municipal de Mateus Leme, Marcos José Mendes de 
Carvalho, em depoimento prestado a esta CPI, em 21 de março de 2001, 
revelou que, em 9 de março de 2000, o Município ainda estava recebendo 
remessa de medicamento relativa à última entrega de 1999. 

De acordo com Marcos José Carvalho, os prazos para entrega e a 
programação dos itens a serem entregues devem ser respeitados. De outra 
maneira, segundo o depoente, fica-se na expectativa de que dia vem o 
medicamento. 

Questionado se o Conselho de Secretários Municipais teria conhecimento 
dos problemas de atrasos nas entregas do programa, respondeu 
afirmativamente, completando: 

estive [ ... ] em algumas reuniões com o pessoal da FUNED em 2000, para 
tratar dessa questão de entrega de medicamentos [ ... ] marcávamos reuniões 
até com os técnicos da assistência farmacêutica e participei algumas vezes. 
As questões abordadas eram a alta do dólar, importação do sal e mesmo 
questões de caixa que inviabilizavam a importação do sal para a produção de 
certos medicamentos. 

Sobre os atrasos nos depósitos da contrapartida municipal no Fundo 
Estadual de Saúde, o Secretário afinmou que estes são realizados quando o 
município recebe a planilha de entrega, devido á incerteza quanto ao 
fornecimento. 
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Fazendo uma avaliação do programa, o Sr. Marcos José de Carvalho 

disse considerá-lo muito bom, declarando: 
não é o caso de o programa ser encerrado, mas deveria ter uma 

transparência, uma participação do colegiado de Secretários de Saúde, para 
prestação de contas [ ... ] repassamos o dinheiro, e não há nenhuma planilha 
sobre a compra de material, o que se gastou para produzir, quais as 
dificuldades. 

Para a continuidade do programa, foi firmado o Contrato n• 003, de 2000, 
de valor estimado em R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), que 
teve a sua vigência prevista, inicialmente, para o período de14 de abril de 
2000 a 14 de abril de 2001, tendo sido aditado para vigorar até 28 de maio de 
2001. 

Foram mantidas as cláusulas e condições do instrumento anterior, à 
exceção da alteração da freqüência e periodicidade da entrega dos 
medicamentos e da exigência expressa de fornecimento de medicamentos da 
linha de produção da FUNED. Ressalte-se que a alteração da periodicidade 
das entregas contraria ao disposto na CIB n• 005, de 1999. 

Esta CPI põde constatar que os problemas verificados no cumprimento do 
Programa de Assistência Farmacêutica desde a sua implementação 
permanecem sem solução. Os prazos de entrega dos medicamentos também 
não foram respeitados em 2000 e 2001. De acordo com o Secretário 
Municipal de Juiz de Fora 

em relação à cesta básica, houve grande atraso do seu fomecimento 
Temos a previsão de receber, no final de abril, o referente ao último trimestre 
do ano passado. E outra remessa de medicamentos ficará faltando. Isso 
provoca certa desestabilização, por que existe um pacto, com o pagamento 
pela municipalidade à Secretaria. 

Além disso, nem todos os medicamentos constantes do elenco da cesta 
básica são disponibilizados aos municípios. 

Segundo Marcos José de Carvalho, com relação à remessa entregue em 
1 O de julho de 2000, dos 40 itens acordados inicialmente recebemos 26. [. .. ] 
A situação piorou porque recebemos [em 27 de outubro de 2000] uma 
planilha [referente ao 2° trimestre] que nos disponibilizava apenas 16 itens 
dos 40 ofertados e acordados inicialmente. 

O depoente encaminhou à esta CPI cópia de oficio endereçado à Prefeitura 
Municipal de Mateus Leme, sob o número OFICIRIDMSICoordenadoria de 
Vigilância à Saúdel18100, datado de 14 de junho de 2000, que comprova a 
não disponibilização de todos os itens para os municlpios. Além disso, o 
oficio informa que a planilha citada [contendo a demanda da Prefeitura] 
deverá ser feita de acordo com a oferta encaminhada pela FUNED. (Vide 
Anexo IV) 
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O referido oficio confirma as denúncias trazidas à essa CPI de que os 

Municípios não dispunham de liberdade para se programar de acordo com 
suas necessidades. 

Questionada sobre o assunto, a Coordenadora de Assistência 
Farmacêutica, Rosa Maria e Silva, respondeu que a CAF vem tentando 
resolver as pendências em relação às entregas de medicamentos. No 
entanto esta CPI verificou uma grande preocupação da CAF em saldar as 
obrigações financeiras com os municípios e não o pactuado, nos termos da 
CIB. 

Segundo a depoente, 
A CAF tem o controle dessas pendências [ ... ] procuramos negociar com o 

município se não aceita outro [medicamento] no lugar para zerar a pendência 
financeira [ ... ] O que o município queria, realmente, ê que fossem entregues 
todos os medicamentos que pediu, a tempo e a hora. Acho que temos 
cumprido isso financeiramente. 

Vale lembrar que a Portaria GS/MS n° 3.916, de 1999, que institui a Política 
Nacional de Medicamentos, estabelece que a assistência farmacêutica deve 
observar a realidade epidemiológica local, visando ao abastecimento de 
forma oportuna, regular e com menor custo. O que se depreende pelos fatos 
investigados ê que essa orientação não vem sendo observada. 

Pela fala da Coordenadora da CAF, constata-se que não hà uma 
orientação para a solução dos problemas de assistência à saúde dos 
municípios, no tocante ao atendimento das necessidades da população, e 
sim de solução de débitos financeiros da Secretaria com as municipalidades. 

É importante salientar que a execução dos Contratos noS 008/99 e 003/00, 
no que concerne à produção e à aquisição de medicamentos para 
fornecimento à Secretaria de Estado da Saúde, foi analisada no item 4.2.1 
deste Relatório - As compras de matéria-prima e medicamentos acabados 
realizadas sem licitação - argumentos da urgência, emergência e 
exclusividade . 

4.1.2- Os projetos financiados com recursos do REFORSUS 
O Reforçc à Reorganização do Sistema Único de Saúde - REFORSUS, é 

um projeto do Ministério da Saúde que tem como objetivo implementar ações 
estratégicas destinadas a fortalecer o desenvolvimento do SUS, de modo a 
contribuir para a garantia da universalidade, integridade e equidade no 
acesso aos bens e serviços de saúde. Suas ações estão agrupadas em dois 
componentes: 

-Componente I -Apoio à melhoria da capacidade e da eficiência do SUS. 
- Componente 11 - Promoção de inovações na administração do setor 

saúde. 
Instituído no final de 1996, o REFORSUS ê financiado com recursos do 
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Governo Federal, do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID - e 
do Banco Mundial - BIRD, por meio de um acordo de empréstimo no valor de 
US$650 milhões de dólares. 

Setenta por cento dos recursos foram distribuídos aos Estados de forma 
proporcional ao número de habitantes. Os trinta por cento restantes levaram 
em consideração os gastos per capita do Ministério da Saúde com o custeio 
de Autorizações de Internação Hospitalar- AIH -e de despesas ambulatoriais 
em 1995, beneficiando os Estados onde se registraram os menores gastos. 

Para não gerar dificuldades de acompanhamento e avaliação por parte das 
instâncias responsáveis, o Projeto não previa o acolhimento de propostas 
cujos valores fossem inferiores ao equivalente em reais a US$50.000 
(cinquenta mil dólares americanos). Os projetos, além de respeitarem o limite 
mínimo, não poderiam ultrapassar os tetos alocados em cada Estado, mesmo 
não havendo limite máximo de custo estipulado, para cada proposta. 

Considerada, ainda, a duração prevista para o REFORSUS, a execução 
dos projetos aprovados não poderia ultrapassar três anos. 

Algumas peculiaridades diferenciam o REFORSUS de outros projetos 
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Em primeirc lugar, as áreas 
programáticas e de investimento foram definidas pelo Ministério. Entretanto, a 
definição dos projetos prioritários, que equivale à escolha dos 
estabelecimentos objetos do investimento, foi realizada pelas Comissões 
lntergestores Bipartites Estaduais - CIB's4 

-, integradas por representantes 
dos Estados e municípios. Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao 
repasse de recursos aos Estados, por meio de contratos, de maneira diversa 
de outros pr~ramas do Ministério que previam a sua antecipação, por meio 
de convênios . Finalmente, os projetos arquitetõnicos apresentados pelos 
proponentes têm de obedecer às normas de construção de estabelecimentos 
de saúde definidas na Portaria 1884/94, de forma a assegurar melhores 
padrões nas construções hospitalares. 

Com o intuito de garantir a eficiência e a eficácia do investimento a longo 
prazo, o projeto exige de cada estabelecimento beneficiado a apresentação 
de uma proposta de aperfeiçoamento gerencial. 

Na organização e estrutura administrativa do REFORSUS encontram-se 
inseridas instâncias dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal, 
cada qual com atribuições especificas. 

O Conselho Nacional de Saúde - CNS -. instância a quem compete a 
condução política do REFORSUS, tem, dentre outras, as atribuições de: 

- aprovar o planejamento anual do Projeto e o respectivo orçamento; 
- aprovar os critérios para definição dos tetos de alocação de recursos e 

sua distribuição pelos Estados; 
- aprovar a prestação de contas e os relatórios de auditoria. 

~----------------~------------_j 
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A Comissão lntergestores Tripartite-ClT-tem por responsabilidades: 
- aprovar os critérios de elegibilidade das propostas apresentadas no 

âmbito do REFORSUS; 
- aprovar os critérios de avaliação técnica do conteúdo das propostas, 

assegurando a consistência de alocação dos recursos com os objetivos do 
SUS; 

-avaliar a prestação de contas e os relatórios de auditoria. 
O Conselho Estadual de Saúde - CES -, instância de condução política em 

nível estadual, tem por atribuições: 
-acompanhar o desenvolvimento do Projeto na Unidade Federada; 
- aprovar relatórios anuais de desenvolvimento do Projeto na Unidade 

Federada; 
-avaliar e readequar os rumos do Projeto na Unidade Federada; 
- aprovar relatórios de auditoria e prestações de contas do Projeto na 

Unidade Federada. 
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Assessoria de Planejamento 

(ou órgão equivalente) é responsável pela gestão operacional e de 
planejamento das atividades relativas ao Projeto, no âmbito estadual, tendo 
ainda por atribuições: 

- acompanhar e fiscalizar a execução das Cartas-Consulta e Subprojetos, 
elaborando relatórios para análise da CIB e da UGP-MS; 

- coordenar a prestação de contas das Cartas-Consulta e Subprojetos em 
execução no Estado. 

As Cartas-Consulta constituem o instrumento para a postulação utilizado 
para as propostas que envolvam a aquisição de equipamentos médico-
hospitalares e material permanente, que não estejam sob controle do 
Ministério e que não exijam obra e modemização gerencial. Subprojetos são 
instrumentos de postulação indicados para todas as propostas que envolvam 
obras, independentemente de valores, aquisição de unidades móveis e 
equipamentos médico-hospitalares sob controle do Ministério da Saúde e 
Programa Saúde da Familia. 

A operacionalização do REFORSUS pressupõe ações integradas de todos 
os seus partícipes, com vistas ao desenvolvimento de uma oferta de serviços 
de saúde quantitativa e qualitativamente adequados às necessidades da 
população. !:: de se ressaltar, pois, o enfoque integrado das ações e a 
relevância do papel de cada participante do processo no que se refere à 
coordenação, acompanhamento, supervisão, fiscalização e auditagem da 
execução das atividades do Projeto, bem como na avaliação dos resultados 
das ações implementadas e na prestação de contas a quem de direito. 

Esta CPI, a partir da análise dos fatos e documentos, viu-se compelida a 
levantar os problemas relativos ao financiamento da saúde e, em especial, às 
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transferências de recursos para o Estado de Minas Gerais. 

No caso específico de Minas Gerais, esta CPI buscou informações no 
tocante aos recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do 
REFORSUS, para implementação das ações do Componente I - Apoio à 
melhoria da capacidade e da eficiência do SUS -, objetivando a conclusão de 
obras inacabadas a recuperação e readequação física, tecnológica e 
operativa e a modernização gerencial das unidades de saúde. 

Antes, porém, que se relatem as informações e constatações desta CPI 
sobre a aplicação dos recursos do REFORSUS em Minas Gerais, cabe a 
esta Comissão Parlamentar de Inquérito reportar-se à Reunião da Comissão 
de Saúde, realizada no dia 10 de setembro de 1997, a requerimento do 
Deputado Ivo José. Nessa reunião os Deputados, o ex-Secretário de Estado 
da Saúde, José Rafael Guerra Pinto Coelho, e outros convidados realizaram 
debate sobre a distribuição dos recursos e a expectativa do Estado em 
relação ao recebimento de repasses do REFORSUS. 

Naquela oportunidade, foram objeto de questionamento ao ex-Secretário a 
forma como se deu o levantamento de prioridades no Estado e os critérios 
técnicos adotados para alocação dos recursos do REFORSUS. Foram 
questionadas pelo pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva e 
Nutrição - NESCON -, Mozart de Oliveira Júnior, a ausência de 
universalidade e a falta de critério técnico para alocação dos recursos do 
Projeto em Minas, conforme se depreende de suas declarações feitas 
naquela reunião: 

41 municípios que não constavam nas prioridades regionais foram 
contemplados na lista final [ ... ] 25% dos recursos foram alocados pela 
Bipartite Estadual, independentemente das decisões regionais [ ... ] Por outro 
lado, 18 projetos aprovados nas Bipartites Regionais não foram 
contemplados nem nas audiências públicas nem nos recursos do 
REFORSUS [ ... ] o valor repassado para todos os municípios, seja para obras, 
seja para equipamentos, foi arredondado sistematicamente pela Bipartite 
Estadual, e arredondado num valor muito pequeno. 

De acordo com Mozart de Oliveira Júnior, o critério universal de aprovação 
das prioridades apresentadas pelos municípios" nas Comissões Bipartites 
Regionais não prevaleceu, em números, na Comissão Bipartite Estadual, 
que, ao final, teria feito a alocação dos recursos do REFORSUS ao seu 
alvedrio. 

Com o aumento do número de projetos aprovados, o montante de recursos 
que seria destinado a cada um foi reduzido e arredondado, o que 
caracterizaria uma forte pulverização. Diante do fato, o Sr. Mozart Júnior 
manifestou a sua preocupação declarando: 

Na faixa de R$50.000,00 a R$100.000,00 está quase a totalidade dos 



596 
recursos alocados. o que caracteriza uma forte pulverização desses 
recursos [ ... ] para investimento e, lembrando mais uma vez. para conclusão 
de obra. A pergunta que fica é se essa pulverização. na prática. não vai 
ampliar o número e a necessidade de recursos daqui para a frente. na 
medida em que pouquíssimos projetos. com esses recursos. poderão ser 
concluídos. O que nos preocupa é, de fato, pela análise feita, essa 
distribuição ampla de recursos sem que isso aponte para a perspectiva da 
superacão do problema das obras paralisadas no Estado, que era o objetivo 
do projeto. (grifamos} 

Com o objetivo de verificar se a forma adotada na distribuição dos recursos 
do REFORSUS em Minas Gerais concorrera para o não atingimento de suas 
finalidades. com o conseqüente comprometimento da assistência à saúde, 
esta CPI buscou. na SES, informar-se sobre o atual estágio dos projetos no 
Estado. À CPI coube, também, verificar como a SES vem acompanhando, 
fiscalizando. avaliando as ações implementadas e como está sendo o 
processo de prestação de contas do uso dos recursos e do cumprimento 
físico das obras pleiteadas. 

Em depoimento prestado sob compromisso. em 5 de junho de 2001. Maria 
Auxiliadora Salles Gonçalves. atual Superintendente de Planejamento e 
Coordenação da Secretaria de Estado da Saúde, informou a esta CP I: 

Pelo histórico que fiz do REFORSUS. [ ... ] o Governo Federal, [ ... ] publicou 
o Edital n• 1. de 25/11/96. [ ... ] Minas Gerais, nesse edital. foi contemplada 
com recursos da ordem de R$36,9 milhões. 

De acordo com a depoente. após divulgação feita pelo Estado do montante 
dos recursos disponibilizados pela União, cerca de 914 propostas. de toda 
ordem e sem critérios devidamente estabelecidos. foram apresentadas pelos 
municípios e entidades públicas. federais, estaduais e municipais, e privadas 
integrantes do SUS. 

Dada a impossibilidade de atendimento de todas aquelas propostas em 
face do volume de recursos alocados no Estado, as mesmas foram 
devolvidas aos proponentes para sua adequação aos requisitos do Projeto, 
especialmente, à exigência de que fossem uma unidade de atendimento de 
urgência e emergência ou área de parto. puerpério e perinatal. 

Feita a adequação das propostas e calculada a distribuição dos recursos 
por um critério per capita regional, a CIB aprovou 226 propostas. em um 
primeiro momento. e 48 em outro momento, totalizando 274, que foram 
enviadas para avaliação à UATR7 111, sediada no Rio de Janeiro. 

Após análise das proposições. segundo Maria Auxiliadora Gonçalves, essa 
UA TR devolveu as propostas { .. ]porque havia uma série de incorreções [ .. .] 
Há o manual, e o pessoal tinha que segui-lo. Eles não seguiram o manual. 

Em uma nova tentativa de adequação às exigências do Ministério da 
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Saúde, 261 daquelas 274 propostas iniciais retornaram à UATR, tendo em 
vista que 13 proponentes deixaram de se apresentar à Secretaria para 
adequação de seus pleitos. Analisadas pela UATR, 48 propostas foram 
consideradas inelegíveis, restando avaliados e aprovados por aquela unidade 
de apoio técnico apenas 216 projetos. 

Ainda, de acordo com Maria Auxiliadora Gonçalves, em 1999 a gerência 
estadual verificou a existência de um recurso de R$2.921.000,00 disponível 
em caixa e aprovou, por meio da CIB, mais outras 14 propostas. Dessas, 4 
propostas eram novas e 1 O complementares a outras já existentes. Esses 4 
novos projetos somaram-se aos 216 aprovados pela UATR 111, perfazendo 
um total de 220 projetos aprovados. 

No exercício de 2000, foram enviadas à UATR 111 outras 67 propostas 
complementares, para aprovação, no valor de R$36.000.000,00. Ainda, no 
início do mesmo ano, mais outros 11 projetos foram aprovados diretamente 
pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, perfazendo um montante 
de R$6.169.117,06, que, somados àquelas 220 propostas aprovadas, 
totalizaram 231 projetos. Posteriormente, 10 projetos foram cancelados, 
restando 221 projetos aprovados. Esse número final representa a situação 
atual do quantitativo de projetos aprovados em Minas, compreendendo um 
volume de recursos da ordem de R$88.830.497,50, parte do REFORSUS, 
parte referente à contrapartida do Estado. 

Cabe salientar que, de acordo com informações prestadas por Maria 
Auxiliadora Gonçalves a esta CPI, os 11 projetos aprovados pelo Ministério 
da Saúde, no valor de R$6.169.117,00, nem sequer foram apreciados pela 
CIB, sendo aprovados sem a participação daquela comissão. As cidades 
benefeciadas foram Alfenas, Belo Horizonte, Caratinga, Coração de Jesus, 
Guarda-Mor, Perdões, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Salinas, São João 
do Jacuri e Una i. 

A Superintendente afinmou, em seu depoimento, que não saberia falar 
poraue foi adotado esse critério [ .. ]desconhece se houve um acordo verbal. 
De acordo com a depoente, estando o recurso destinado ao Estado, é 
necessário que a Secretaria da Saúde venha gerenciar e melhor aproveitá-lo, 
independentemente da forma que chegou. 

Maria Auxiliadora Gonçalves, ao responder sobre os critérios para escolha 
e aprovação dos projetos em Minas, comentou que se não houve uma 
definição correta em um primeiro momento, foi colocado equipamento em 
local que não deveria estamos analisando, agora, esse aspecto, com vistas a 
discutir com o Ministério a permanência do equipamento na unidade em que 
melhor seria alocado. 

Sobre os investimentos em Minas Gerais, em decorrência de repasses do 
REFORSUS, também prestou esclarecimentos a esta Comissão, no dia 5 de 

~----------------~------------_J 
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junho de 2001, a ex-Coordenadora do Projeto na Secretaria da Saúde, 
Maria das Graças Fialho. Inquirida sobre os critérios que definiram a 
alocação dos recursos no Estado, concluiu categoricamente: 

enquanto técnica, reconheço que houve uma pulverização dos recursos no 
Estado de Minas Gerais [ ... ] Se esse recurso tivesse sido concentrado, 
vamos supor, no projeto do Pronto-Socorro de Venda Nova, sem dúvida, ele 
já poderia estar concluído e entregue à população. 

Dentre os diversos projetos aprovados para Minas Gerais, destacam-se, 
para os trabalhos desta Comissão, aqueles relativos aos hospitais integrantes 
da Rede FHEMIG e a órgãos e entidades estaduais, conforme quadro abaixo: 

Quadro 12- Projetos do REFORSUS em Minas Gerais- órgãos e entidades 
estaduais beneficiados 

*-O Quadro 12 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 
Fonte: DATASUS 
De acordo com os dados extraídos do DATASUS8

, demonstrados no 
quadro anterior, aos órgãos e entidades integrantes da administração 
estadual foram destinados de R$54.214.933,53, dos quais R$43.742.625,08 
já foram investidos. 

É importante salientar que, da análise dos dados, restou comprovada a 
destinação de recursos para o Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova -
HPSVN -, na ordem de R$21.456.284,86, dos quais R$16.012.345,89 já 
teriam sido investidos, conforme consta nos bancos de dados do DATASUS. 

Segundo Maria Auxiliadora Gonçalves, a destinação inicial de recursos 
para o HPSVN, prevista em contrato, era de R$ 12.000.000,00, valor que 
após três aditamentos chegou aos R$21.456.284,86 mencionados. Ainda, de 
acordo com a depoente, trata-se da maior obra do REFORSUS no Estado. 

A partir dessas informações, recebidas no decorrer dos trabalhos desta 
Comissão, verificou-se a necessidade de aprofundamento nos 
conhecimentos sobre o Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova. 

Causou estranheza a esta CPI o fato de a contrapartida a ser oferecida 
pelo Estado, no primeiro contrato, não obedecer ao critério usual de 15% 
sobre o custo licitado da obra financiada. De acordo com .o que se extrai do 
instrumento (vide Anexo V), a contrapartida oferecida foi de 33%, conforme 
disposto na Cláusula Segunda - Valor dos Repasses. Segundo Maria 
Auxiliadora Gonçalves: 

No processo inicial, no primeiro contrato, a contrapartida do Estado não 
foram os usuais 15%, mas um valor maior. Assim, negociamos, 
posteriormente, a redução da nossa contrapartida para 15%. Entretanto, a 
essa altura, já teríamos cumprido mais que os 15% estabelecidos, e, por isso, 
houve uma devolução em conta. [ ... ] O valor entrou como ressarcimento ao 
Estado, e estamos utilizando-o com a nossa contrapartida, porque tivemos 
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mais dois ou três aditivos[ ... ].Portanto, o valor inicial de R$ 12.000.000,00 
chegou, hoje, a R$ 21.000.000,00. 

Buscando entender tamanha variação no valor do contrato - que teve um 
acréscimo de aproximadamente 75% sobre o valor inicial estimado- esta CPI 
procurou reconstruir a história da construção do Hospital, não só a partir do 
contrato para recebimento de recursos do REFORSUS (1998), mas também 
no período compreendido entre 1990 e 1997. 

Para a reconstrução dos fatos, esta CPI utilizou-se do Relatório de 
Progresso da Obra de Construção do Hospital de Pronto Socorro de Venda 
Nova, elaborado em janeiro de 2000, pela empresa Engenharia, Projeto e 
Consultoria Ltda. - EPC -, contratada para apoio técnico operacional do 
gerenciamento da obra do Hospital, mediante licitação realizada pelo DEOP. 
O mencionado documento foi obtido pelos membros da Comissão em visita 
às instalações daquele hospital, em 22 de maio de 2001. (Vide Anexo V) 

Do histórico apresentado pela EPC em seu relatório, esta CPI obteve as 
seguintes informações: 

- as obras para a construção do HPSVN foram licitadas em 26 de abril de 
1990, mediante um anteprojeto e planilha básica de quantidades, elaborados 
pela Consplan, tendo seu início em 17 de julho daquele ano. Não existia 
ainda nenhum projeto executivo de arquitetura estrutural nem projetos 
complementares de instalações; 

- o anteprojeto, após inúmeras adaptações, foi aprovado pela SES em 6 
pranchas, por meio do Parecer Técnico 48/91, de 28102191, sendo então 
introduzidas no mesmo significativas alterações em relação ao [ ... ] licitado 
para execução, inclusive com aumento da área a ser construída, o que exigia 
constantes adaptações à terraplenagem já em curso; 

- esgotado o prazo contratual da empresa Consplan, nova licitação foi feita 
e a empresa Exacta Engenharia de Projetos SIA é contratada para novas 
adaptações à planilha e ao anteprojeto básico; 

- nesse momento foram definidas algumas premissas básicas para a 
evolucão da obra. que não podia aguardar a elaboração dos projetos 
complementares. o que levaria á execucão da fundacão. estrutura. alvenaria 
e obra; (grifamos) 

-as obras foram diversas vezes paralisadas, tendo em vista as deficiências 
dos projetos e as dificuldades financeiras; 

- por sugestão da empresa Carneiro de Freitas, acatada pela SES, foi feita 
nova alteração no projeto básico, alteração esta bastante significativa. O 
projeto executivo já estava sendo executado e as obras se encontravam em 
andamento; 

- houve nova aprovação do projeto básico em 1995, por meio do Parecer 
Técnico 185/95, de 23110195, da referida Secretaria e a partir dai foram 
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disparados os estudos para a elaboração dos projetos complementares 
(elétrico. telefonia. lógico. hidro-sanitário. ar condicionado. etc.); (grifamos) 

- finalmente. em 1997 os projetos foram concluídos na sua totalídade, 
gerando aproximadamente 500 pranchas, mais memoriais descritivos, 
cadernos de encargos e especificações de serviços e equipamentos, 
permitindo assim a elaboração de uma planilha real dos quantitativos de 
serviços que compõem a referida obra; a planilha que balízou a licitacão da 
contratação da obra[ .. / não poderia resultar na sua conclusão. (Grifamos) 

Segundo o mencionado relatório, foram investidos, inicialmente e até o 
ingresso dos recursos oriundos do REFORSUS, R$17.831.479,58, valor 
corrigido até novembro de 1996. Esse período, compreendido entre julho de 
1990 e dezembro de 1997, constitui a primeira etapa de execução da obra, 
que foi empreendida pela construtora DAS Ltda, por meio do Contrato n• 
089/90, firmado com o Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP. 
(Vide Anexo V) 

Para a execução da segunda fase da obra foram repassados recursos do 
REFORSUS, por meio do Contrato n• 028198, firmado entre o Ministério da 
Saúde e o DEOP, no valor de R$12.363.868,00. O primeiro termo aditivo a 
esse contrato previu o acréscimo de R$8.030.463,64, passando o valor a 
totalizar R$20.394.331,64. Um segundo termo aditivo alterou o valor 
novamente para R$21.456.284,86, por meio do acréscimo de 
R$1.061.953,22. (Vide Anexo V) 

Assim, somados os valores despendidos na primeira etapa da obra ao 
montante repassado pelo REFORSUS, chega-se ao valor de 
R$39.287.764,44. 

A partir das informações obtidas, esta Comissão entendeu merecer o 
assunto tratamento especial, com levantamentos mais precisos, tanto no que 
diz respeito à concepção do Hospital, quanto aos instrumentos de 
planejamento, contratação e execução das obras. 

Pelas informações contidas nesse histórico, que indicam o andamento da 
uma obra pelo periodo de 7 anos sem um projeto, sem definição de custos e, 
até hoje, sem conclusão, esta CP! entende ser necessário o aprofundamento 
das investigações. 

Quanto ao acompanhamento, exercido pela Secretaria de Estado da 
Saúde, da execução das obras do Hospital de Pronto Socorro de Venda 
Nova e dos demais projetos de obras e aquisições de equipamentos do 
REFORSUS para Minas Gerais, que atenderam instituições públicas 
(municipais, estaduais e federais), privadas e filantrópicas sediadas no 
Estado, esta Comissão tem os seguintes pontos a destacar. 

Jndagada sobre a fiscalização da Secretaria no tocante à execução dos 
projetos nos municípios, Maria Auxiliadora Gonçalves declarou: 
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Se fiscalizamos município por município, eu lhe direi que não fazemos 

esse tipo de acompanhamento. Nós o fazemos com apoio da nossa regional, 
mas sem o critério fiscalizador, porque foge da nossa competência, já que o 
município assumiu o contrato. Acompanhamos enquanto Estado, o recurso 
alocado, dentro do Estado, referente ao município. 

Complementou: 
Existe um acompanhamento da própria gerência do REFORSUS Regional, 

que monitora esses procedimentos. Ela trabalha com processo de avaliação, 
e, junto a esse processo avaliatório, incrementamos alguns procedimentos 
visando a garantir que o recurso seja honrado naquilo que se pretendeu. 
Fazemos esse acompanhamento, mas não existe critério de fiscalização "in 
loco." Não temos uma equipe, dentro da Secretaria Estadual, que vá às obras 
verificar uma a uma, ou faça esse tipo de averiguação de equipamentos. 

Maria das Graças Fialho afirmou que, no período em que esteve 
trabalhando na coordenação do REFORSUS, 

a questão das vistorias das obras, ( ... ] realmente isso não acontecia. Isso 
era uma prerrogativa da UATR do Rio. Em obras acima de R$1.000.000,00, a 
vistoria era feita pelo Banco do Brasil que, inclusive, terceirizava esse 
trabalho para outras empresas. Na Secretaria, não tínhamos estrutura para 
fazer essa vistoria. 

Ficou constatada, ainda, a existência de equipamentos sem utilização. 
Alguns do município "A· foram para o município "8". [. .. ]a UATR, junto com a 
Secretaria, está em um processo de avaliação [. . .] com vistas a não deixar 
perder nenhum equipamento, nenhum recurso alocado para Minas Gerais. 

Foi mencionada por Maria Auxiliadora Gonçalves a existência de 56 
avaliaçães de impacto dos projetos do REFORSUS no Estado, realizadas 
sob a coordenação da UATR 111. Segundo a depoente, em algumas 
(avaliaçães] foram detectados problemas, como equipamentos que deveriam 
ir para determinada unidade e foram para outra, mas do mesmo município. 

Em documento encaminhado pela Secretaria de Estado da Saúde, consta a 
informação de que das 56 avaliaçães realizadas em novembro de 2000, 42 já 
têm indicadores selecionados, porém sem monitoramento, e 14 apresentam 
problemas. A CPI requisitou à Secretaria a documentação referente às 
avaliaçães. No entanto, a requisição não foi atendida, o que prejudica os 
trabalhos desta Comissão. 

É importante salientar que à Secretaria de Estado da Saúde compete, por 
meio da Assessoria de Planejamento, além da gestão operacional e do 
planejamento das atividades relativas ao Projeto, no âmbito estadual, 
acompanhar e fiscalizar a execucão das Cartas-Consulta e Subprojetos, 
elaborando relatórios para análise da CIB e da UGP91MS. (Grifamos.) 

A CPI póde constatar, pelos fatos expostos, que a Secretaria não vem 
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exercendo de forma plena a sua função fiscalizadora no que tange aos 
empreendimentos do REFORSUS em Minas Gerais. 

4.2 -Fundação Ezequiel Dias- FUNED 
4.2.1 -As compras de matéria-prima e medicamentos acabados realizadas 

sem licitação- argumentos da urgência, emergência e exclusividade 
A FUNED é uma instituição pública dotada de um conjunto amplo e 

diversificado de objetivos, que abrangem a pesquisa básica, a produção de 
medicamentos, soros e vacinas, a elaboração de diagnósticos 
epidemiológicos, a formação e avaliação de políticas públicas de saúde e a 
capacitação de recursos humanos na área da saúde. 

Com suas ações direcionadas ao atendimento das demandas do seu 
cliente prioritário - Sistema Único de Saúde - SUS -, a Fundação nos últimos 
anos vem mantendo, como atividade principal, a produção de medicamentos 
e de imunobiológicos, fornecendo precipuamente para o setor público. 

As atividades de produção de medicamentos são desenvolvidas pela 
Diretoria de Produção Farmacêutica e de Imunobiológicos - DPFI - e suas 
Divisões de Produção Farmacêutica - DPF -; de Produção de 
Imunobiológicos - DPI -; de Controle de Qualidade - DCQ -; de Serviço 
Comercial - DSC - e de Planejamento, Programação e Controle de Produção 
- PPCP. 

Segundo o relatório técnico entregue por Carlos Alberto Pereira Gomes, 
quando de seu depoimento à CPI, em 9 de agosto de 2000, a Diretoria de 
Produção Farmacêutica e de Imunobiológicos, tem, entre outros, os 
seguintes objetivos específicos: a produção de medicamentos e de 
imunobiológicos com qualidade, em quantidade suficiente e a baixo custo, 
priorizando a demanda identificada pelo SUS-MG; e a venda de seus 
produtos à Secretaria de Estado da Saúde, às prefeituras e a entidades 
filantrópicas do Estado de Minas Gerais e a outros estados da federação, 
ofertados a preços competitivos e com qualidade assegurada com vistas à 
consolidação do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. 

Conforme pactuado na Deliberação CIB-MG n° 005, de 1° de março de 
1999, que aprova o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica, os 
recursos financeiros estaduais para custeio do Plano são repassados na 
forma de medicamentos produzidos pela Fundação Ezequiel Dias- FUNED. 

A Secretaria de Estado da Saúde firmou com a FUNED, em 1° de maio de 
1999, o Contrato n° 008/99, (Vide Anexo IV) que estabelecia como objeto o 
fornecimento de medicamentos, pela Fundação, no total de 40 itens, 
conforme previsto na CIB n° 005/99. Vale registrar que o elenco de 
medicamentos do Plano de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de 
Minas Gerai foi alterado pela Deliberação CIB-MG n° 043, de 14 de março de 
2001, passando a conter 42 itens. 

-
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Procurando apurar as denúncias oferecidas por ex-servidores da 

Fundação e por representantes do SINDI-SAÚDE, a CPI analisou a 
documentação que lhe foi encaminhada, relativamente às aquisições 
procedidas pela FUNED naquele exercício, buscando verificar como se deu o 
cumprimento do contrato. 

De acordo com o Relatório de Auditoria Interna n• 0112000 (Vide Anexo VI), 
elaborado sob a coordenação da então Auditora Chefe da FUNED, lramir 
Maria da Conceição dos Santos, dos 40 (quarenta) itens listados no contrato, 
no ano de 1999 ... 22 foram adquiridos de terceiros para que a programação 
de entrega à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais não fosse 
interrompida. No que tange às referidas aquisições, foram constatadas 
compras de produtos acabados na ordem de R$4.439.421,00 (quatro milhões 
quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais), no total de 
23 processos de dispensa de licitação, conforme se demonstra no quadro a 
seguir: 

Quadro 3 - Processos de Dispensa de Licitacão 
•- O Quadro 3 foi publicado na edição do "Diàrio do Legislativo" de 20.9.01. 

No Relatório de Auditoria n• 200.060.00 (Vide Anexo VI), datado de 8 de 
setembro de 2000 e elaborado pela Superintendência Central de Auditoria 
Operacional da Secretaria de Estado da Fazenda - SCAO -, por ocasião de 
auditoria procedida na FUNED, foi registrado que a Fundação Ezequiel Dias 
utiliza-se com freqüência dos argumentos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação para efetuar aquisições que, por seu valor, demandariam processo 
licita tório. 

O que se verificou na FUNED, segundo extraído do depoimento prestado 
em 9 de agosto de 2000, por lramir Maria Santos, ex-Auditora Chefe da 
FUNED, é que lá viraram praxe as dispensas de licitação. 

Em depoimento prestado à CPI, no dia 9 de agosto de 2000, Temístocles 
Marcelos Neto, representante do SINDI-SAÚDE, afirmou que 

a Procuradoria-Geral do Estado, através da Ora. Misabel, analisa sete 
dispensas. Dessas, apenas uma obedeceu à lei da licitação. [ ... ] Mesmo com 
esse parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o Dr. Francisco [Panadés 
Rubió] insistiu, durante todo o ano de 1999 e início de 2000, comprando com 
dispensa de licitação. 

O mesmo depoente também informou que a maioria dessas compras foram 
solicitadas pela Diretoria de Produção Farmacêutica e de Imunobiológicos -
DPFI -, assinadas por. Maria Angélica Mola Campos, por Marcos Tadeu 
Felga Fialho e José Elias Miziara, autorizadas pelo ex-Superintendente 
Francisco Rubió. 

Sendo a FUNED uma instituição de direito público, suas compras devem 
submeter-se ao preceituado na Lei Federal n• 8.666, de 1993. 
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Tendo em vista o volume das aqws1çoes, imprescindíveis ao 

atendimento das demandas advindas do SUS e da Assistência Farmacêutica, 
o que se impõe à entidade é a realização do planejamento antecipado de 
suas compras e do cálculo de suas necessidades, para posterior abertura de 
processos licitatórios. 

No entanto, a inexistência de planejamento foi revelada por Carlos Alberto 
Gomes, em depoimento prestado à CPI, em 9 de agosto de 2000, quando 
afirmou: 

A FUNED sabia que, de antemão, iria sempre trabalhar respeitando a Lei n• 
8.666, com relação à questão da compra. Ela tinha de respeitar a lei de 
licitação, então teria de se planejar para poder comprar [ ... ] comprava muita 
matéria-prima, muito insumo e muita embalagem, não levando em conta os 
cronogramas de entrega aprazados e os contratos vigentes. Há itens que não 
precisava ter comprado pois poderia estar produzindo. já que 
tradicionalmente faz isso [ ... ] Ela comprou esses itens e não saberia dizer o 
motivo. Havia matéria-prima quase vencendo sem ter sido usada, como 
neomicina e bacitracina; [ ... ] não se consegue a informação correta do que há 
no almoxarifado e compra-se sem estar precisando; [ ... ] não se consegue 
atender em função da sua falta de planejamento. A área administrativa 
referente a compras, a CPL, é muito lenta nas decisões e nem sempre leva 
em conta as demandas_reais da FUNED [ ... ] Pela minha avaliação, no tempo 
em que estive lá e depois retornei, foi devido a uma desorganização total 
administrativa. (Grffamos.) 

Ainda segundo o depoente, não haveria dificuldade em se realizar o 
planejamento das aquisições, uma vez que a FUNED só trabalha com 
convênios ou contratos com órgãos públicos, então, quando faz um deles, 
prepara um cronograma de entrega da produção[ .. ] tem de planejar as suas 
compras em função desse cronograma [ .. ] Raramente se faz um contrato 
para começar imediatamente a entrega. 

O ex-Coordenador Administrativo da FUNED, Marco Aurélio Loureiro, em 
depoimento prestado na mesma data, confirmou a inexistência de 
planejamento na Fundação ao afirmar que ... Comprava-se sempre com 
dispensa de licitação, justificada peta emergência {. .. ] vira um círculo vicioso, 
porque se a instituição não tem um mínimo de planejamento por uma série de 
motivos, todas as compras passam a ser emergenciais. (Grifamos.) 

O Relatório de Auditoria n• 200.060.00, elaborado pela SCAO, registrou 
que a FUNED demonstra falta de planejamento também nas aquisições 
realizadas com recursos de convênios, confonme se transcreve: 

A aquisição da matéria-prima [para fabrico da Tafidomida] ocorreu em 
26.04.00 por meio do processo 14/00 de dispensa de licitação- emergência-
demonstrando falta de planejamento, uma vez que houve liberação de 
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R$46.616,58 [recursos do Ministério da Saúde] em 28.12.99. 

A SCAO, no mesmo relatório, consignou que a FUNED não faz 
planejamento de produção com o intuito de cumprir cronograma pré-
estabelecido de fornecimento de medicamentos. De acordo com o referido 
relatório, para que as dispensas não se tornem uma tônica na Fundação, é 
necessário um planejamento rigoroso das aquisições em função dos 
cronogramas aprazados contratualmente. 

Sobre as constantes aquisições por dispensa de licitação, justificadas pela 
urgência ou emergência, manifestou-se a Procuradoria-Geral do Estado, no 
Parecer n• 11.201, exarado em 25 de maio de 2000, em resposta à consulta 
da FUNED quanto à liceidade de aquisições com dispensa e inexigibilidade 
de licitação (Vide Anexo VI): 

Oportuno anotar que temos enfrentado constantes pedidos similares de 
diversas procedências. A impressão é de que nossos administradores 
sentem-se engessados quando eles gostariam de se livrarem de amarras 
para contratar diretamente. Tem sido uma luta muito grande. - mas não 
inglória -, para convencê-los gue não se pode administrar "em regime de 
emergência". (Grifamos.) 

A adoção regular pela Fundação do procedimento de dispensa de licitação 
fundamentada na emergência depreende-se do depoimento prestado por 
Marco Aurélio Loureiro, ao informar que, em 1999, 96% dos processos de 
compra na FUNED não passaram por licitação. Foram feitos por dispensa, 
por inexigibilidade ou por compra direta. Esse percentual foi superior ao do 
ano de 1998, quando 93% dos processos de compra não se submeteram ao 
processo licitatório. 

O depoente afirmou ainda que ... nos dias que estivemos lá, tivemos 
resistência para fazer a tomada de preço, por uma posição da própria 
comissão de licitação. [ .. ]O que realmente falta é determinação, vontade de 
sair fora dessa orática de tudo ser emergencial. urgente, por dispensa, [ .. .] A 
primeira questão no setor de compras que preocupava era que tudo na 
FUNED era compra de emergência. (Grifamos.) 

A Lei n• 8.666/1993, que institui normas para as licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, em seu art. 24, elenca os 
casos em que a licitação é dispensável, ou seja, as hipóteses em que a 
Administração pode deixar de realizar licitaçao para a suas obras, serviços, 
compras e alienações. 

A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável a 
competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente 
inconveniente ao interesse público. Por esse motivo os casos de emergência, 
quando caracterizada a necessidade de urgência no atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo, podem configurar hipótese de não realização 
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do certame licitatório. 

A hipótese de dispensa nos casos de emergência ou calamidade pública é 
prevista no inciso IV do art. 24 da Lei n• 8.666/1993, e merece interpretação 
cautelosa, tendo em vista que a licitação é a regra e a dispensa, a exceção. 
Ressalte-se que a adoção desse principio deve nortear a contratação pela 
Administração. 

Marçal Justen Filho 10
, ao discorrer sobre o conceito de emergência lembra 

que ... trata-se de manifestação do instituto da "necessidade". Nele estão 
abrangidas todas essas situações de excepcionalidade, caracterizadas pela 
anormalidade. A necessidade (ai abrangida a emergência) retrata-se na 
existência de situacão fática onde há potencial de dano caso sejam aplicadas 
as rearas padrão. (Grifamos.) 

Ao analisar a documentação encaminhada pela FUNED, a CPI pôde 
constatar que o lapso de tempo decorrido entre o pedido de compra do 
medicamento e a homologação das dispensas de licitação não condizia, na 
maioria das vezes, com a alegação de emergência que tu/crava aquele 
procedimento. Dessa feita, não houve comprovação da necessidade de 
dispensar qualquer procedimento licitatório, uma vez que o tempo gasto para 
a realização das dispensas era suficiente para a realização do certame. 

Também as entregas dos medicamentos adquiridos deram-se em prazo tão 
longo que não havia como sustentar qualquer argumentação de 
"necessidade". Além disso, a despeito da existência de autorizações de 
compras determinando a entrega imediata do produto, essa era feita, com 
freqüência, de fonma parcelada e gradual, em prazos extremamente 
dilatados. 

Esses prazos são discriminados no quadro a seguir, que lista as dispensas 
de licitação relacionadas com a compra de medicamentos para o Programa 
Farmácia Básica no ano de 1999. 

Quadro 4 -Tempo Gasto nos Processos Aquisição com Dispensa de 
Licitação 

•- O Quadro 4 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 
• PAMS - Pedido de Aquisição de Materiais e Serviços 
.. Fonte - Cópias dos Processos de Dispensa de Licitação e Relatório 

1/2000 da Auditoria Interna da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
encaminhados á CPI. 

A Lei n• 8.666/1993, estabelece as regras padrão, no que concerne aos 
valores e aos prazos necessários para a realização do certame licitatório, em 
cada uma das modalidades previstas. 

Levando em consideração os valores das aquisições da FUNED, de acordo 
com o Quadro 1, as modalidades de licitação aplicáveis seriam o Convite, 
para aquisições de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) e a Tomada de 
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Preços, para aqutstçoes entre R$80.001,00 (oitenta mil e um reais) e 
R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). Para essas modalidades a 
lei atribui prazos para a realização dos procedimentos que variam de 5 dias 
úteis a 15 dias corridos. 

Como é possível notar, na maioria das dispensas realizadas pela FUNED o 
tempo despendido foi superior ao atribuído na lei para o certame aplicável. 

Ademais, segundo Marçal Justen Filho, a caracterização da urgência deve 
merecer indicação efetiva, mediante dados que evidencem o dano potencial 
na situação concreta. ... Não se trata de urgência simplesmente teórica. 
Ainda, não ê qualquer "prejuízo" que autoriza dispensa de licitação. O 
prejuízo deve ser irreparável. Exemplificando, discorre sobre a aquisição de 
medicamentos pela Administração Pública: 

Colocada a questão em termos gerais, nunca caberia a licitação. Sempre 
seria possível argumentar que a demora na aquisição de medicamentos traria 
prejuízos à saúde pública. A demonstracão da necessidade concreta significa 
que a administracão deve indicar as quantidades necessárias de 
medicamentos para atender aos doentes e as quantidades de que dispões 
em estoque. (Grifamos.) 

A Procuradoria Geral, ao analisar as hipóteses de dispensa por urgência e 
emergência cogitadas pela FUNED, no Parecer n• 11.201, evoca a conduta 
criteriosa das Cortes de Contas nas aferições da situação, o que mister se 
faz registrar: 

A simples manifestação de vontade, consubstanciada em documento 
rotineiro, mediante, a aposição do termo "emergência", não constitui 
instrumento hábil a legitimar o ato excepcional. A contratação tem de ser 
quando a emergência é aferida. Se não, não se poderá dizer contratação por 
emergência (TCE!SP, TC - 17.0561026194. Cons. Cláudio Ferraz de 
Alvarenga, 14102196, DOE/SP de 18/03/96, p.51) 

Levando em consideração a gravidade das discordâncias encontradas, 
esta CPI destaca a Dispensa n• 68199, que chamou a atenção da ex-
contratada Cristiane Campos de Figueiredo Silva. A advogada, ao analisar o 
pedido contido no MEMO/Suprimentos n• 1912000, de 14 de fevereiro de 
2000, enviado ao Diretor Administrativo da Fundação pela Gerência de 
Suprimentos, tomou conhecimento de que a referida dispensa originou-se de 
cancelamento da adjudicação dos itens n•s 13 e 59 da Concorrência n• 
001/99 á empresa CAQ- Casa da Química Indústria e Comércio Ltda. 

De acordo com o MEMO /AJtn• 53/00, de 31 de março de 2000, elaborado 
pela advogada e endereçado ao Assessor Jurídico Paulo Vaz Alkimin, ficou 
configurada a frustração ao processo licitatório, conforme demostrado in 
verbis: 

Saliente-se que o Processo de Concorrência n• 001/99 realizou-se em 
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agosto de 1999 e já em setembro, pretendeu-se convertê-lo em Dispensa 
de Licitação n• 68/99. no que diz respeito aos itens 13 e 59. sobre o pretexto 
de estar-se defronte de situação emergencial, reclamando a aquisição 
urgente de 3.200Kg de Cimeditina [ ... ] Vale dizer, houve uma irregularidade 
da Administração, no tocante à ausência de contrato com a empresa 
Palmares Ervy. Isso sem contar , obviamente. à idéia de que houve fraude à 
concorrência n• 001/99, quando de sua conversão em Dispensa de Licitação. 
(Grifamos.) 

A fragilidade das alegações da FUNED destinadas a demonstrar a 
necessidade concreta de compras por dispensa, já verificada nos processos 
examinados do ano de 1999, também pode ser constatada no exercício de 
2000, conforme o Relatório de Auditoria da SCAO n• 200.060.00. 

As dispensas de licitação foram realizadas, na maioria das vezes, com 
fulcro na hipótese da emergência. 

Mediante o processo de Dispensa n• 001, de 5 de janeiro de 2000, foram 
adquiridas 4.000 caixas de dipirona gotas de 10 ml do Laboratório Dueto 
Indústria Farmacêutica Lida., sob alegação de urgência, embora a Fundação 
possuísse em seu estoque toda a matéria prima necessária á produção do 
medicamento, segundo o Relatório n• 200.060.00, elaborado pela SCAO. A 
urgência era fundamentada na calamidade pública decretada em função das 
enchentes no sul do Estado. 

Além disso, a necessidade do medicamento, indicada pela Secretaria de 
Estado da Saúde, era de 1.000 caixas e não as 4.000 adquiridas pela 
Fundação. Conforme o já mencionado relatório, 

O Oficio CAF/SES/MG/N. 02/2000, de 13 .01.00, endereçado à FUNED 
pela CAF, que se encontrava no processo de dispensa de licitação, 
formalizado na FUNED, mencionava a necessidade de aquisição de 4.000 mil 
caixas de dipirona, ao passo que a sua cópia, que se encontrava na 
Secretaria de Estado da Saúde demonstrava a necessidade da aquisição de 
1.000 caixas. 

É importante salientar que as cópias do ofício mencionado possuem a 
mesma numeração e a mesma data, são endereçados à FUNED pela CAF e 
são assinados pelo então funcionário da Coordenadoria de Assistência 
Farmacêutica Básica, Carlos Alberto Pereira Gomes. (Vide Anexo VI) 

Esse fato demonstra a intenção em determinar quantidade maior que a 
necessária para atendimento do Programa da Farmácia Básica, para 
aquisição da dipirona pela FUNED, custeada com recursos do Fundo 
Estadual de Saúde. Esta CPI não pôde identificar o autor da adulteração da 
quantidade de dipirona a ser adquirida, fato que merece investigação. 

Outro aspecto a ser considerado é que o medicamento já havia sido 
distribuído para atender à situação de calamidade, conforme destacado pela 
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SCAO, faltando tão somente a distribuição da 2• etapa do Programa de 
Assistência Farmacêutica Básica. 

Como na situação anterior, o relatório aponta para a conclusão de que a 
alegada emergência não se configurou também em outras dispensas, 
havendo tempo suficiente para a realização dos procedimentos licitatórios 
para as aquisições, conforme pode-se verificar: 

I. DL n• 00812000 - compra do medicamento amoxicilina 500mg cápsulas -
Entre a data em que foi formulado o pedido de aquisição e a data de 
aquisição aposta na nota fiscal de compra decorreu tempo suficiente para a 
realização de processo licitatório; 

11. DL n• 00912000 - compra do medicamento amoxicilina pó 50mg - Não 
havia emergência, pois entre a data em que foi formulado o pedido de 
aquisição e a data de aquisição na nota fiscal de compra, decorreu tempo 
suficiente para a realização de uma tomada de preço, modalidade cabível ao 
processo (2 meses e 21 dias); 

111. DL n• 01312000 - compra do medicamento benzilpenicilina procaina 
400.000 UI injetável - O lapso de tempo decorrido [ ... ]entre a declaração da 
liberação da cota orçamentária e financeira (30/312000) e a data da chegada 
da mercadoria na FUNED foi de 3 meses e 6 dias, tempo suficiente para 
comprovar que não havia tanta urgência assim para a compra de 
medicamento; 

IV. DL n• 014/2000- compra do medicamento talidomida matéria-prima11
·-

Não procedimento da emergência alegada pois, segundo a justificativa, havia 
o convênio firmado em dez/99 prevendo a entrega do medicamento em 
31/03/00. A matéria prima para a fabricação do medicamento somente deu 
entrada na Fundação em 24 de maio de 2000, o que no mínimo demonstra a 
falta de planejamento da Entidade ... 

Todos os fatos aqui descritos denotam a inexistência da urgência no 
atendimento, ficando descaracterizada a emergência que respaldava as 
dispensas de licitação, demonstrando sim que o planejamento da FUNED 
era, no mínimo, ineficiente. Uma das principais conclusões da 
Superintendência de Auditoria da SEF é que a FUNED não possui 
planejamento de suas aquisições e de sua produção para atendimento aos 
contratos e convênio firmados com outras entidades. 

Sobre a dispensa de licitação por motivo de emergência decidiu o Egrégio 
Tribunal de Contas da União, na Decisão 347194 - Plenário, Ata n. 22/94 
TCU: 

Só realizar aquisições com dispensa de licitação, fundada no inciso IV do 
art. 24 da Lei n• 8.666193, quando devidamente caracterizada a situação de 
emergência ou de calamidade pública, desde que a situacão não se tenha 
originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia 
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administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis e desde que 
esteja comprovado que a imediata contratação é o meio adequado, efetivo e 
eficiente de afastar o risco iminente detectado. 

A advogada Maria Regina dos Santos Fernandes Coelho, servidora efetiva 
da FUNED, lotada na Assessoria Jurídica, ao prestar depoimento à CPI em 
29 de novembro de 2000, discorrendo sobra o elevado número de dispensas 
de licitação e sobre seu afastamento das atividades de elaboração de 
pareceres jurídicos, apontou o seguinte fato: 

com relação aos processos de dispensa e inexigibilidade em que sempre 
atuei, eu os retinha em função das irregularidades e de falta de instrução, 
devolvendo-os às áreas para adequação. Com tudo isso, como a FUNED 
estava dispensando a licitação demais ... tenho a impressão que não atenderia 
aos anseios ... 

Questionada sobre o andamento dos processos de compra da FUNED, 
realizados ao largo das decisões jurídicas, a depoente afirmou que aqueles 
que lhe eram encaminhados eram examinados dentro das hipóteses legais 
de dispensa e inexigibilidade. Quanto aos processos que tramitavam sem a 
devida documentação, em regime de urgência, para atender às pressões de 
diretores, Maria Regina Fernandes Coelho manifestou-se: acho que isso está 
acontecendo a partir de 1999 [. . .] os processos passaram a ser agilizados [ .. .] 
sem a devida documentação. 

A CPI pôde constatar que, a partir da nomeação de Valéria Maria de Abreu 
para o cargo de Assessora-Chefe da Assessoria Jurídica da FUNED, os 
processos de compra passaram a ser amparados em pareceres jurídicos cuja 
elaboração fora centralizada em suas mãos. Os referidos pareceres, na 
maioria das vezes desprovidos de qualquer rigor jurídico, tinham por objetivo 
único eximir a entidade da obrigação de licitar, com a observância do menor 
preço, e fundamentar a isenção na urgência e na emergência para suas 
compras. 

Conforme apurado por esta Comissão, coube a Valéria de Abreu a 
importante missão de solucionar o problema do o setor jurídico, conhecido na 
Fundação pela alcunha de "buraco negro", que vinha preocupando a direção 
da entidade. 

Com intuito de revelar o que vinha a ser esse "buraco negro", a CPI 
inquiriu Maria Regina Fernandes Coelho e dela obteve a seguinte explicação: 
O buraco negro é em função de que eu não liberava nada que não estivesse 
dentro da legalidade. Isso incomodava muita gente. Nenhum processo era 
liberado, fora da lei. 

Conforme pode-se verificar nas notas taquigráficas das reuniões da CPI, 
Valéria de Abreu, em seu depoimento prestado no dia 29 de novembro de 
2000, confirmou que os pareceres jurídicos por ela exarados visavam a 
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atender determinação do Superintendente à época, Francisco Rubió e 
que examinara os contratos firmados pela FUNED apenas sob o aspecto 
formal, não se pautando em legislação específica. 

Diante da documentação encaminhada à Comissão e das declarações 
prestadas sob compromisso, restou comprovado que, em grande parte, as 
justificativas para se comprar sem licitação eram iguais para processos e 
produtos diferentes. Essas justificativas, conforme apurado pela CPI, 
baseavam-se, na maioria das vezes, em razões de urgência e emergência 
que, na realidade, não se viram configuradas. 

Os pareceres jurídicos eram padronizados e, mediante rasura, 
reaproveitados, como é o caso do Parecer AJNAL n• 301/99. O referido 
documento respaldou as aquisições de Amitriptilina e de AAS 100mg 
comprimidos. Assim, um único parecer, após ser rasurado, passou a 
constituir instrumento de amparo legal para duas aquisições de matérias-
primas, totalmente diferentes. 

Segundo Marco Aurélio Loureiro, as justificativas para as compras por 
dispensa e inexigibilidade eram basicamente as mesmas. Mudava-se apenas 
o nome do produto, mas as justificativas eram sempre a emergência, a 
necessidade. 

De acordo com levantamentos realizados por esta CP\, Valéria Abreu 
exarou a grande maioria dos pareceres que escudavam as dispensas de 
licitação, entre os quais destacam-se os relativos às Dispensas n"' 55/99, 
57/99, 58/99, 59/99, 97/99, 98/99, 100/99, 101/99 e 120/99, todas constantes 
do Quadro n• 1. Os pareceres da lavra de Valéria Abreu encontram-se no 
Anexo V. 

O parecer da Procuradoria-Geral, de n• 11.201, já mencionado 
anteriormente, consigna: O recurso à dispensa de licitação por emergência 
não pode ser utilizado como um remédio igual àquelas poções mágicas 
vendidas nas feiras como curativos de todos os males. 

O mesmo parecer lembra artigo publicado por Carmen Lúcia Antunes 
Rocha, estudo no qual verberou: 

não se admite, nem prevalece o cometimento público fulcrado em alegação 
de urgência "fabricada" oela Administracão. por ineficiência ou má fê. Não era 
- e, infelizmente, ainda não é - infreqüente verificar-se a alegação de urgência 
e o conseqüente comportamento público alheio aos parâmetros legais 
procedimentais ordinários em razão de ação a destempo dos administradores 
públicos. Assim, por exemplo, não se faz o adequado planejamento para 
aquisição dos bens imprescindíveis ao provimento das necessidades 
públicas. Quando termina o estoque de remédios ou de alimentos da 
merenda escolar. etc .. o administrador alega urgência e os adquire sem o 
prévio e necessário procedimento licitatório em nome da garantia de 
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atendimento à precisão pública evidentemente demonstrada na espécie. 
O que ocorre. entretanto. é que a ineficiência, a inoperãncia e até mesmo a 
desonestidade conduzem o comportamento que culmina com uma urgência 
estampada no caso. mas que não configura a urgência juridicamente válida. 
(Grifamos.) 

A elaboração dos pareceres jurídicos deve ser precedida da correta 
instrução dos processos, no que concerne à documentação exigida e à 
caracterização da hipótese da dispensa e ou da inexigibilidade. 

No Relatório de Auditoria Interna n° 01/2000, cujos trabalhos foram 
coordenados por lramir dos Santos, foi registrado que em alguns processos 
não existe a planilha de preços nem referência ao preço de mercado, o que 
seria fundamental para dar embasamento ao parecer jurídico. que em sua 
maioria faz sugestão por realizar a compra observando o menor preco. 
(Grifamos.) Ainda assim os pareceres foram elaborados. 

Analisando os processos de inexigibilidade de licitação, a CPI constatou 
que alguns pareceres jurídicos asseguravam estar configurada a hipótese de 
fornecedor exclusivo, conforme preceitua a Lei n° 8.666/1993. No entanto, 
socorriam-se os referidos pareceres em declarações e atestados de 
corporações patronais. Segundo o Parecer da Procuradoria Geral n° 11.200, 
são documentos cuja veracidade deve ser vista com cautela pela 
Administração, pois 

existe um grande número de corporacões atestando exclusividade - e por 
vezes de forma contraditória - para produtos de limitadíssima singularidade e 
por vezes de individualidade questionável [ ... ] A Administracão tem o dever 
de promover a mais ampla pesquisa no mercado para verificar se, realmente, 
não existem diversos particulares em condicões de executar o servico. 
(Grifamos.) 

A própria FUNED assim admitiu, conforme manifestação sobre certidão 
emitida por corporação patronal, no Processo Judicial n° 024.99.068.611-5, 
relativo à Dispensa de Licitação n° 26/99, para aquisição do insumo 
Didanosina, declarou conforme transcreve-se in verbis: 

"Prima facie" a ABIQUIF é uma associação patronal, regida pelo direito 
privado que congrega os interesses apenas de seus filiados[ ... ] não podendo 
obrigar, em hipótese alguma, qualquer empresa a participar da mencionada 
associação constituída [ ... ] Por outro lado a ABIQUIF não é competente para 
expedir alguma declaracão a respeito do exercício de atividades e de 
produtos de interesse da saúde, visto tratar-se de competência exclusiva do 
Ministério da Saúde. (Grifamos.) 

A Assessora-Chefe à época, Valéria de Abreu, declarou a esta CPI ter 
exarado parecer jurídico pela inexigibilidade de licitação sem o documento 
comprobatório de exclusividade, documento este que ficara de lhe ser 
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entregue, posteriormente, pelo ex-Superintendente Francisco Rubió. 

Essa conduta afronta o principio da motivação do ato administrativo. Os 
requisitos específicos, legalmente exigidos para a regularidade do processo 
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, definidos na Lei n° 8.66611993, 
não são, dessa forma, atendidos. 

A SCAO, no Relatório de Auditoria no 200.060.00, constata em seus 
exames 

aquisições por inexigibilidade sem justificativa técnica, atestado de 
exclusividade já vencido, inexistência de atestado de exclusividade, inclusão 
no processo de atestado de exclusividade de produção de matérias-primas a 
despeito de a DPFI declarar em sua justificativa técnica existir outros 
fornecedores de matéria-prima para o mesmo fim. 

Não obstante o fato de a FUNED ter feito a maioria absoluta de suas 
compras sem licitação, por si só, constituir grave problema, algumas 
constatações merecem ainda ser destacadas. 

Segundo depoimento de Marco Aurélio Loureiro, 
a Fundação não tem registro de preços, não possui cadastro de 

fornecedores, não faz avaliação de desempenho dos fornecedores na 
entrega de materiais, e o procedimento de compra é extremamente lento -
detectamos lá que se levam 71 dias para fazer uma carta-convite e 153 dias 
para uma tomada de precos. (Grifamos.) 

Os Pedidos de Aquisição de Mercadorias e Serviços - PAMS -
apresentaram, muitas vezes, rasuras nas quantidades de produtos 
requisitados. 

O representante do SINDI-SAUDE, Temístocles Marcelos, em seu 
depoimento, apontou este fato como uma questão preocupante nas 
dispensas de licitação realizadas pela FUNED. De acordo com o depoente 
... Nas dispensas de licitação em que o processo se iniciava para comprar "x", 
ao final, terminava em "y". Iniciava para comprar um volume de medicamento 
ou de matéria-prima e terminava em outro bem maior. 

No Relatório de Auditoria Interna no 01/2000, consta que diversos PAMS 
encontravam-se rasurados nas suas quantidades, estimativas de custo e 
assinaturas, e que havia divergências nas especificações do medicamento no 
PAMS com a Nota Fiscal constando apenas um medicamento. 

De acordo com o referido relatório, as notas de liqüidação também 
apresentam rasuras em diversos processos, com alteração da previsão de 
pagamento. 

Ficou constatada, ainda, a existência de assinaturas e rubricas de servidora 
não integrante da Comissão Permanente de Licitação, identificada como 
"Teresa do Setor de Compras" em alguns processos de dispensa de licitação, 
a exemplo das Dispensas n° 51199 e no 54199 . 

~--------------------~------------__J 
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O Assessor Juridico que sucedeu à Valéria de Abreu, Paulo Vaz Alkmin, 

em depoimento a essa CPI prestado no dia 24 de agosto de 2000, afirmou 
que 

os PAMS são elaborados pelas áreas oriundas- tanto as dispensas como 
as inexigibilidades- já vêm do setor técnico [ ... ]o PAMS é feito, logo após a 
justificativa técnica encaminhada à assessoria juridica - é em cima dessa 
justificativa técnica que é feito o parecer. 

A afirmação do depoente deixou muito incomodados os técnicos da 
entidade que, por sua vez, solicitaram a Temistócles Marcelos que 
esclarecesse junto à Comissão Parlamentar de Inquérito que o Setor Técnico 
faz apenas o pedido de compra, mas, se será efetuada com dispensa de 
licitação ou não, cabe ao Setor de Compras, ao Setor Jurídico e à Diretoria 
Financeira decidir. 

A presidente da Comissão Permanente de Licitação à época, Ana Maria 
Quintão, em seu depoimento prestado em 24 de agosto de 2000, afirmou que 
não havia, então, no entendimento da Diretoria, na CPL, membros que 
tivessem conhecimento jurídico. Segundo a depoente, tentativas de 
realização de concorrência em 1999 viram-se frustradas e os processos 
anulados devido a falhas no edital. 

No que concerne aos erros formais dos processos, relativos a falta de 
assinaturas, carimbos e numeração de páginas, Ana Maria Quintão explicou 
que, não existindo um sistema racional de arquivamento na instituição, ocorre 
freqüentemente a fragmentação de processos, o desentranhamento de 
originais e a aposição de cópias, à medida que o processo tramita entre os 
órgãos da própria FUNED. 

Quanto à ocorrência de rasuras e de padronização de documentos, a 
depoente disse: 

Eu não padronizo e não rasuro, mas recebo padronização e recebo rasura. 
Agora, evidentemente, rasuramos uma coisinha ou outra. 

As rasuras também foram identificadas em compras realizadas com 
recursos de convênios, conforme manifestação de Ricardo Wagner Vieira, 
responsável pelo Setor de Execução de Convênios e Projetos, que deu 
ciência dos fatos à Diretoria Administrativa e Financeira por meio do MEMO 
/SEC/049/99, datado de 12 de agosto de 1999: 

Ao receber processos de pagamentos já realizados pelo setor de Fundos e 
Valores, observamos, mais uma vez, que alguns processos pertinentes a 
convênios continuam tramitando nas áreas administrativa e financeira, com 
alteração de dados e pagamentos sem o nosso conhecimentos, tais como 
alteração do número de documento [ ... ] pagamentos diversos sem o registro 
de bloqueio [ ... ] essas alterações e pagamentos sem a nossa participação 
comprometem a fidedignidade das informações ao elaborar as prestações de 
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contas a quem de direito [ ... ] solicitamos [ ... ] providências no sentido de 
coibir esse tipo de procedimento. 

No curso das investigações realizadas por esta CPI para verificar a 
regularidade dos processos de compra da FUNED, ficou constatado que a 
instituição comprava de laboratórios privados uma quantidade significativa de 
produto acabado para repassar à Secretaria de Estado da Saúde. 

O problema encontrado, conforme revela o Relatório SCAO no 200.060.00, 
é a prática da atividade de mercancia, uma vez que a Fundação está 
adquirindo de terceiros,· para atendimento ao Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica, medicamentos integrantes de sua linha de produção. 
Por força do Estatuto da FUNED, aprovado pela Lei n° 5.594, de 6 de 
novembro de 1970, alterada pela Lei n° 5.951, de 13 de julho de 1972, a 
entidade não está autorizada a comercializar produtos, a não ser aqueles por 
ela fabricados. 

No entanto a Fundação, ao invés de fabricar medicamentos e fornecê-los à 
Secretaria, conforme determinado pelo Anexo I da CIB n° 005/1999 e 
pactuado nos Contratos noS 008/99 e 003/00 (Vide Anexo IV}, passou a 
comprá-los prontos de outros laboratórios, sob o pretexto de urgência. 

Como já mencionado anteriormente, dos 40 itens listados contratualmente, 
no ano de 1999, 22 foram adquiridos de terceiros. Destes 40 itens, a FUNED 
teria capacidade de produzir 35, segundo depoimento do ex-Diretor Carlos 
Alberto Gomes. 

De acordo com o depoente, com um investimento de aproximadamente 
R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais}, a Fundação poderia estar 
produzindo mais dois antibióticos: amoxicilina suspensão e cápsula. Afirmou 
também que a instituição, com a capacidade hoje instalada, poderia produzir 
praticamente o dobro do que produz - cerca de 1.800.000 unidades/dia. A 
produção atual gira em torno de menos de milhão de unidades/dia, e, em 
pleno funcionamento, teria capacidade para atender a toda a demanda de 
Minas Gerais, à do Ministério da Saúde e até à de outros estados. 

Para o depoente, a Fundação 
tem o paoe/ e/aro de produzir medicamentos estratégicos. básicos e 

essenciais para a população [. .. ] Não saberia dizer se há uma terceira 
intenção, ou seja, uma outra intenção de mudar o objetivo da FUNED. Se 
houver, isso é um absurdo [. . .] ser transformada numa intermediária das 
indústrias farmacêuticas. é um absurdo [ ... ] Se há essa proposta, deve ser 
abatida o mais rápido possível. (Grifamos.} 

Sobre essa questão, o ex-Superintendente Francisco Rubió chegou a 
afirmar que as aquisições de medicamentos prontos representaram economia 
para a instituição. São suas as seguintes palavras: 

Informei um dado mostrando que, na aquisição de R$2.479. 000,00 de 
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produto acabado, houve uma economia, para a FUNED, de 
R$1.467.000,00. Se fôssemos trabalhar com o preço da tabela da FUNED, 
esse quantitativo seria de R$3.945.000,00. 

Diante dessa afirmativa a Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu pela 
análise de alguns dados, para verificar qual seria a economia da FUNED, 
conforme informado pelo ex-Superintendente. 

A FUNED adquiriu do Laboratório Cristália Produtos Químicos e 
Farmacêuticos Lida., por meio da Dispensa de Licitação n° 050199, 2.900 
caixas do medicamento diazepan 1 Omg, a R$4,60 a caixa. No entanto, 
conforme o relatório de auditoria elaborado pela ex-Auditora Chefe da 
FUNED em 2 de junho de 2000 o mesmo produto foi cotado pelo Laboratório 
Químico Farmacêutico da Aeronáutica - LAQFA - a R$3, 14 a caixa, menor 
preço apresentado. No processo não consta qualquer justificativa da opção 
pelo produto de maior preço, restando comprovado o prejuízo de 46,49% 
para a Fundação. 

Da mesma maneira, na Dispensa de Licitação n° 099/99, para compra de 
6.000 caixas do medicamento imipramina 25mg, com 200 comprimidos cada, 
a FUNED despendeu recursos da ordem de R$106.260,00, ao valor unitário 
de R$17,71 a caixa. Passados três meses, na Dispensa de Licitação 006100 
a FUNED adquiriu a caixa de imipramina 25mg, com 500 comprimidos, a 
R$5,50. Comparando-se as compras efetuadas pela Fundação, levando-se 
em consideração o preço unitário do medicamento, conclui-se que o valor do 
produto na segunda aquisição foi 704,91% inferior ao da primeira aquisição, 
conforme demonstrado no já mencionado relatório da SCAO. 

Nas duas aquisições acima destacadas por essa Comissão, a FUNED, 
além de deixar de observar as normas constantes da Lei n° 8.666193, sofreu 
prejuízo. 

Na Dispensa de Licitação n° 00912000, a Fundação adquiriu 4.200 caixas 
de amoxicilina pó 50mglml do Laboratório Teuto Brasileiro a R$67,95 a caixa, 
repassando o medicamento á Secretaria de Estado da Saúde a R$112,72. 
De acordo com a SCAO ... a Administração Direta, por intermédio da SES, 
obteve prejuízo da ordem de 65,88%. 

Ainda sobre a margem de lucro com medicamentos adquiridos prontos, a 
SCAO verificou que com a compra de dipirona gotas, frascos de 10m!, a 
FUNED obteve ganhos na ordem de 27,28%, uma vez que adquiriu o 
medicamento a R$0,33 e repassou-o á SES a R$0,42. 

É importante lembrar que o Programa Assistência Farmacêutica Básica é 
um programa do Sistema Único de Saúde - SUS, financiado por meio do 
Fundo Estadual de Saúde - FES - , com recursos provenientes da União, do 
Estado e dos Municípios e visa ao atendimento da população com 
medicamentos essenciais, de qualidade e baixo custo. 
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A FUNED, ao repassar à Secretaria de Saúde medicamentos fabricados 

por terceiros, está aumentando os custos para a Secretaria e obtendo 
margem de lucro ccnsiderável à conta de recursos alocados no FES. Ao 
estabelecer essa intermediação no fornecimento de medicamentos da cesta 
básica, a Fundação está concorrendo para a ocorrência de prejuízos para a 
administração direta estadual, para os municípios partícipes do Plano 
Estadual de Assistência Farmacêutica Básica e também para a União, cujos 
recursos também respondem pelo custeio do Plano. 

Sobre esse assunto a SCAO fez registrar no Relatório de Auditoria n° 
200.060.00 que 

A Fundação, consoante seu estatuto, não tem como uma de suas 
finalidades a prática da mercancia. Essa prática, comprar pronto e vender. 
denigre a imagem da instituicão e não contribui para que ela venha a se 
tornar realmente uma unidade produtora de medicamentos com a finalidade 
de fornecer. em contraponto com a iniciativa privada, medicamentos com 
preços mais acessíveis para a população carente. (Grifamos.) 

Em documentos analisados por esta CPI pode-se ainda constatar, que a 
partir do aumento da taxa de lucro, poderiam vislumbrar os dirigentes da 
entidade um crescimento de receita que lhes possibilitaria implementar um 
plano de auto-suficiência financeira, eliminando assim a dependência do 
Tesouro do Estado. 

Sobre essa concepção de geração de receita e desoneração do Estado 
manifestou-se o Diretor da SCAFISEF, José Moreira Magalhães: 

Essa é a taxa de administração que a FUNED aplica em cima do montante. 
[. .. ] Ela produz a um determinado custo, repassa o medicamento por 
determinado preço, e aufere um diferencial, com o qual cobre seus custos 
administrativos. [ ... ] um diferencial de preço que podemos considerar um 
"lucro" e que é destinado á sua auto-suficiência financeira. 

A despeito dos argumentos, causa estranheza a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito o fato de que a FUNED não tenha alcançado o 
aumento de receita esperado, nos exercfcios financeiros de 1999 e 2000, na 
mesma proporção dos lucros auferidos nos ccntratos firmados para 
fornecimento de medicamentos. 

Conforme depoimentos prestados a esta CPI pelos representantes da 
SEPLAN, Ana Clara Oliveira e Paulo Roberto Araújo, as expectativas de 
arrecadação da FUNED viram-se frustradas naqueles exercícios e a 
tendência é que a arrecadação também não se efetive no ano de 2001. 

De accrdo com Paulo Roberto Araújo, a FUNED não deve ccnseguir 
arrecadar efetivamente os R$64. 000.000,00, porque, até maio, ela arrecadou 
R$11.707.000,00. []em nível de receita própria dificilmente irá atingir. Por 
essa razão, a CPI acredita que é inviável, a curto prazo, a implementação do 
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plano de auto-suficiência financeira da Fundação, a qual continuará se 
socorrendo dos recursos do Tesouro Estadual. 

Alêm da frustração na expectativa de arrecadação da FUNED, ê importante 
destacar alguns pontos que mereceram estudo pela SCAO e foram inseridos 
em seu relatório de auditoria, já mencionado: 

- no exercício de 1999, a FUNED, a despeito de ter aumentado a sua 
receita industrial apresentou déficit financeiro de R$8.992.211 ,99, que 
correspondeu a um acréscimo de 106,7% em relação ao apresentado em 
1998; 

-a receita industrial, que teve um crescimento em 1999 de 229,49%, não 
foi suficiente para equilibrar as contas da Fundação, porque as despesas 
apresentaram um aumento de 561,30% em relação ao mesmo período. 

Em outras palavras, a afirmação do ex-Superintendente de que com a 
compra de medicamentos acabados houve uma economia para a FUNED 
não tem nenhuma consistência. Conforme verificado por esta Comissão, a 
FUNED não vem produzindo, o que seria sua principal missáo institucional, e 
os lucros obtidos na compra de medicamentos acabados, não permitiram que 
a Fundação diminuísse, gradativamente, sua dependência de recursos do 
Tesouro Estadual e alcance a sua auto-suficiência. 

A questão sobre o lucro auferido pela FUNED no repasse de 
medicamentos à SES causou preocupação à Comissão Parlamentar de 
Inquérito, vez que aquela instituição pública tem como premissa o 
fornecimento de medicamento de qualidade e a baixo custo para atendimento 
da população. 

A Secretaria da Saúde, no seu papel de gestor estadual do SUS, tem a 
obrigação de administrar os recursos do Fundo Estadual de Saúde de forma 
a propiciar o maior benefício possível aos cidadãos. Para tanto, faz-se 
necessário o controle dos custos dos programas sob sua responsabilidade. 

A Coordenação de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da 
Saúde - CAF - é a responsável, segundo a atual Coordenadora, Rosa Maria 
da Conceição e Silva, ... pelo levantamento das necessidades, seleção dos 
medicamentos [e pela] última palavra sobre o que produzir e entregar. 
Contratualmente, a Secretaria, por meio de sua coordenação, deveria ainda 
fiscalizar todas as fases do fornecimento. 

No entanto, os mecanismos empregados pela Secretaria não tem sido 
muito rigorosa na administração e fiscalização dos contratos de fornecimento 
da FUNED. Os lucros obtidos pela FUNED com a intermediação de venda de 
medicamentos, contrariando disposições contratuais e estatutárias, não 
provocaram, ao que se saiba, nenhum questionamento ou manifestação da 
SES. 

Esta CPI constatou, inclusive, que, ao ser estabelecido o elenco de 
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medicamentos na CIB n° 005/1999 e firmado o contrato de fornecimento 
para a SES, já se sabia de antemão que a FUNED não poderia produzir 
alguns dos itens listados. O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica 
Básica, contido no Anexo I da CIB, no entanto, determina, no item Aquisição, 
a utilização da capacidade plena de produção da FUNED, complementando 
os itens não produzidos em outros laboratórios oficiais. (Vide Anexo VI) 

A Coordenadora da CAF, Rosa Maria da Conceição e Silva, sobre esse 
assunto, em depoimento prestado a esta Comissão revelou: 

Aqueles que ela não fabricasse adquiriria. Isso foi colocado para facilitar, a 
intenção era ganhar tempo. O processo de compra tem sido um gargalo. [ ... ] 
A FUNED, como órgão da administração indireta,!. .. ) tem mais autonomia do 
que a Secretaria. [ ... ]Se a FUNED estivesse entregando só o que produz e a 
Secretaria [ ... ] comprando cinco ou seis itens, fazendo a concorrência ::..J! 
concorrência é necessária porque são medicamentos essenciais e há 
inúmeros fabricantes-, seria um processo mais demorado. (Grifamos.) 

No entanto, a CPI verificou que a facilidade e agilidade alegadas pela 
Coordenadora da CAF não prevaleceram nas aquisições da FUNED, haja 
vista os longos prazos decorridos entre os pedidos de compra e as entregas 
dos medicamentos pelos fornecedores, assunto tratado neste relatório. De 
todo o analisado o que se põde inferir a foi a falta de planejamento e a 
constante tentativa de burla à legislação que rege a matéria, com 
comprometimento dos princípios de eficiência, economicidade e 
razoabilidade. 

Vale ressaltar que atual Coordenadora da CAF, Rosa Maria da Conceição 
e Silva, vem acumulando funções, como ocorreu com o ex-Coordenador 
Carlos Alberto Gomes, que acumulou a função de Coordenador da CAF com 
a de Diretor de Produção Farmacêutica da FUNED, no período de 11/4/2000 
a 17/6/2000. A servidora ocupa cargo na Secretaria e mantém contrato 
administrativo na FUNED. 

A depoente revelou à CPI que para melhor agilização e planejamento das 
ações trabalha dentro da FUNED, mesmo porque o galpão do almoxarifado 
da Secretaria localiza-se no terreno da Fundação. 

De todo o material analisado, o que se põde inferir foi a falta de 
planejamento e a constante tentativa de burla à legislação que rege a 
matéria, com comprometimento dos princípios de eficiência, economicidade e 
razoabilidade. 

Um outro aspecto merece ser abordado em relação à aquisição de 
medicamentos acabados pela FUNED. A despeito dos contratos para 
fornecimento de medicamentos estabelecerem como obrigação da Fundação 
... Adquirir preferencialmente de laboratórios oficiais os medicamentos 
constantes no Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica, os 
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medicamentos que não estavam sendo produzidos pela Fundação eram 
comprados principalmente de laboratórios privados, conforme verifica-se pelo 
quadro abaixo: 
Quadro 5- Laboratórios fornecedores da FUNED em 1999- Farmácia Básica 
•- O Quadro 5 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 

•- Laboratórios Privados 
Nas dispensas de licitação para aquisição dos medicamentos de 

laboratórios privados ficou evidenciado que o elenco de fornecedores da 
FUNED tomou-se muito restrito. 

Laboratórios como a Cristália Produtos Químicos farmacêuticos Ltda, 
Laboratório Neoquímica Comércio e Indústria Ltda - Neo Química e Indústria 
Química do Estado de Goiás - IQUEGO, este último empresa pública do 
Estado de Goiás passaram a fornecer a maioria dos produtos comprados 
pela Fundação, por dispensa de licitação fundamentada na urgência. 

Em relação ao Laboratório Neo Química, o ex-Diretor Carlos Alberto 
Gomes informou à Comissão que Foram comprados dele 11 itens e que o 
laboratório não tem nenhuma especialização. Afirmou também que a não ser 
a amoxicilina, que a FUNED não tem condições de produzir, os 
medicamentos, eritromicina, furosemida, e captopril adquiridos de 
laboratórios privados, são todos fabricados pela FUNED, bem como pela 
maioria dos laboratórios brasileiros. Segundo o depoente o Neo Química foi o 
laboratório que mais vendeu para a FUNED. 

Alguns dos depoentes denunciaram essa prática à CPI como um 
afastamento da FUNED de sua missão institucional, pois a entidade estaria 
passando de unidade produtora a compradora. 

A respeito de a FUNED assumir um novo papel, assim se pronunciou o 
representante do SINDI-SAÚDE, Temístocles Marcelos: 

Afinal, sem produção, não há o que fazer, a não ser comprar medicamento 
acabado dos laboratórios. O Dr. Rubió disse a esta CP/ que quis quebrar um 
cartel que antes fornecia medicamentos à FUNED, mas, para o Sindicato, ele 
apenas modificou os quatro laboratórios sobre os quais recai a maioria das 
dispensas de licitação. Formou-se um novo cartel e passou-se a comprar 
muito mais medicamento acabado que matéria-prima a ser processada na 
FUNED. (Grifamos.) 

Sobre as aquisições concentradas em poucos laboratórios privados, ficou 
constatado não se tratar de situação exclusiva para a compra de 
medicamentos acabados. Também as aquisições de matéria-prima ficam 
centralizadas a poucas empresas. 

Os laboratórios Formil Química Ltda e o Champion Fanmoquímico Ltda., 
por exemplo, respondem pelo fornecimento de grande parte dos produtos 
adquiridos pela FUNED, tais como a Talidomida e a Didanosina, assunto que 
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será tratado em Capítulo específico deste relatório. 

Com o fito de investigar as causas que originaram as inconformidades 
verificadas nos processos de aquisição da FUNED, a CPI ouviu, além do ex-
Superintendente da entidade, Francisco Panadés Rubió, Paulo Alkmin e 
Valéria Abreu, já mencionados neste relatório, o atual dirigente, Tarcísio 
Campos Ribeiro e Nery da Cunha Vital, Diretor do Instituto Otávio Magalhães, 
e José Elias Miziara Neto, ex-Diretor Administrativo e Financeiro da 
Fundação. 

Na condição de dirigentes, de servidores ou de contratados para prestar 
serviços á Fundação, respeitadas as suas competências, os mencionados 
depoentes responderam de forma total ou parcial pelos procedimentos 
inerentes ao processo de compras na FUNED, no período investigado. 

Questionados sobre as inconformidades verificadas na Fundação, os 
depoentes alegaram que os problemas na FUNED se deram em razão de 
fatores externos á entidade, basicamente ligados às limitações financeiras e 
orçamentárias da instituição. Na tentativa de justificar a então adotada prática 
de compras emergenciais, alegaram que a falta de recursos concorrera de 
forma essencial para sua realização. 

O primeiro a se pronunciar sobre o constrangimento do ponto de vista 
financeiro e orçamentário da FUNED, o ex-Superintendente Francisco Rubió, 
afirmou que o Caixa Único do Estado acambarcou. engoliu - usando uma 
expressão mais clara- cerca de 6 milhões do caixa da FUNED. (Grifamos.) 

O depoente afirmou que os convênios de pesquisa também foram 
prejudicados por esse caixa único; 2 milhões sumiram das contas da FUNED. 
{. .. ] tudo que estava nas contas do BEMGE sumiu nesse Caixa Único. 
inclusive os recursos da FUNED. O depoente também declarou que Havia 
ainda uma divida de 2.5 milhões do Ministério da Saúde. (Grifamos.) Isso 
teria acontecido no início do exercício de 1999. 

Na versão de Francisco Rubió, com todo esse processo de 
descapitalização a Fundação teria começado o ano de 1999 sem dinheiro 
para trabalhar. 

Na mesma linha de argumentação de seu antecessor, o atual dirigente da 
Fundação, Tarcísio Campos Ribeiro, informou à CPI, em 23 de agosto de 
2000, que a FUNED passou por um período significativo de dificuldades 
financeiras para honrar seus compromissos, Quando havia orçamento não 
tinha cota, não tinha o financeiro ou havia dívidas da Secretaria com a 
FUNED. 

Não menos severas foram suas críticas ao crogonograma de liberação de 
verbas do Planejamento e Orçamento, que segundo o dirigente é a primeira 
questão fundamental. São suas as afirmações: 

é importante solicitar para que não surja nenhuma dúvida - à Fundação ou 
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ao SIAFI uma descrição do cronograma de liberação de cotas 
orçamentárias destinadas à FUNED, durante o período de 1998 a 2000, a fim 
de que se tenha um espelho da situação real, ou seja, como o planejamento 
tem tratado uma Fundação que não é uma repartição burocrática do Estado, 
mas uma fábrica de medicamentos, que precisa de uma dinâmica muito 
grande, precisa de agilidade. [ ... ] Deveriam liberar, pelo menos, no dia 1°, 
para que pudéssemos usar essa parte da cota orçamentária. E isso não foi 
por falta de briga, [ ... ].porque fomos inúmeras vezes à Secretaria de 
Planejamento. (Grifamos.) 

A respeito da liberação das. verbas orçamentárias da FUNED, continuou 
argumentando: 

uma questão fundamental tem de mudar na relação do planejamento do 
Estado com a FUNED: precisamos acabar com esse negócio de liberar 
orcamento mês a mês e somente 1/12. Isso é um crime, é uma camisa-de-
forca na FUNED. (Grifamos.) 

Nessa linha de argumentação, Francisco Rubió, ex-Superintendente de 
uma Fundação de direito público, referindo-se às restrições impostas pelo 
Orçamento e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO -chegou a declarar 
à CP/: 

Boa vontade há. mas há também um apego às imposições legais. um 
apego imensurável. Se a instituicão pudesse trabalhar com liberdade desde o 
primeiro dia do ano. se a LDO pudesse ser modificada permitindo a liberação 
do orçamento do ano seguinte com três meses de antecedência, nesse 
momento a FUNED poderia iniciar um processo licitatório de todos os 
insumos necessáriàs para atender à produção no período de janeiro a 
dezembro, isto é, durante o ano. Caso contrário, em janeiro libera-se 1/12, 
em fevereiro, mais 1112, e assim sucessivamente. O insumo tem de ser 
comprado a conta-gotas, em cima da hora. (Grifamos.) 

Sobre a expressão utilizada pelo ex-Superintendente, ao chamar de apego 
imensurável às imposições legais o processo de liberação de cotas 
orçamentárias pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPLAN, manifestou-se Ana Clara Bemardes de Oliveira, em seu 
depoimento prestado à CP/ em 6 de junho de 2001: Talvez a expressão 
apego se refira à preocupação que temos em não aprovar cotas superiores à 
arrecadação efetiva da receita. Segundo a depoente, a preocupação com a 
liberação de cotas para cada entidade consiste em não aumentar o déficit do 
Estado. 

Tarcisio Campos Ribeiro, atual Superintendente da FUNED, quando 
inquirido por esta CP/, se pautou pela mesma linha de defesa do seu 
antecessor, Francisco Rubió e, dentro de um enfoque de tratamento 
isonômico do Estado para com a FUNED, afirmou: 
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O tratamento especial que vamos requerer da Fazenda é que sejam 

liberados o orçamento e o financiamento da Fundação no inicio do ano. 
Causaram surpresa aos membros da CPI as declarações do atual e do ex-

Superintendente da FUNED sobre o constrangimento financeiro e 
orçamentário e a necessidade de "tratamento especial" por parte das 
Secretarias Estaduais de Planejamento e Fazenda. 

Sobre o assunto, o Diretor da SUCOR, Superintendência Central de 
Orçamento da SEPLAN, Paulo Roberto de Araújo, no depoimento prestado 
em 6 de junho de 2001 lembrou que 

Conforme a legislação que rege o setor público [ .. ] os órgãos, as 
autarquias, as fundações e as empresas públicas têm, por obrigação, cumprir 
todo esse receituário legal, isto é, seguir a contabilidade pública, o orçamento 
público. A legislação não nos permite fugir desse ritual[ .. ] O tratamento é o 
mesmo para todas as autarquias. fundacões. órgãos e empresas ... 
(Grifamos.) 

Como entidade da administração indireta, a FUNED deve se submeter aos 
limites e procedimentos impostos pela normas constitucionais e legais que 
regem a matéria financeira, em especial à Lei n• 4.320/1964. 

Declarações como ... há também um apego às imposições legais, um apego 
/mensurável ... e ... se a instituição pudesse trabalhar com liberdade ... são 
incompatíveis com a obrigação imposta ao administrador público de zelar 
pela aplicação da lei. (Grifamos.) 

Cabe ressaltar, ainda, que a CPI, ao analisar documentos relativos aos 
recursos humanos da FUNED, objeto de seção especifica deste Relatório, 
deparou com posicionamentos semelhantes aos de Francisco Rubió, na 
época em que, na qualidade de Superintendente da FUNED, em consulta à 
Procuradoria Geral do Estado, defendendo a manutenção dos contratos 
administrativos, declarou entender que ... o concurso público não seria a 
solução mais viável, mostrando-se pouco convicto quanto à obrigação de 
obediência à lei. 

Em parecer exarado em 31 de março de 1999, sob o n• 10.359, a 
Procuradoria Geral do Estado manifestou-se quanto à possibilidade do 
administrador público optar pela aplicação ou não do Direito: 

Poderia uma entidade estadual considerar-se senhora da decisão quanto 
ao cumprimento de norma constitucional obrigatória para todas? E se todas 
elas entendessem, igualmente, que o concurso público não seria mais viável? 
E de que valeriam as normas constitucionais ou infraconstitucionais, ou o 
direito, se o seu entendimento, a sua coercibifidade, a sua força impositiva 
restaria ao sabor das opiniões administrativas dos ocupantes dos cargos 
públicos?[ ... ] Dá-se, contudo, que para a moralidade pública e para a eficácia 
dos comportamentos adotados, o atendimento da lei é a primeira e melhor 
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solução sempre. (Grifamos.) 

A CPI pareceu também insuficiente a convicção do atual Superintendente 
quanto à necessidade da aplicação do princípio da legalidade. Tarcísio 
Campos Ribeiro manifestou-se em seu depoimento da seguinte forma: 
cheguei à conclusão: vou para o legal. Quando se fica na dúvida de qual é 
melhor. vai-se pelo legal. que quase sempre funciona relativamente bem. 
(Grifamos.). 

Não ficou claro para a CPI qual é a liberdade pretendida pelos dirigentes da 
FUNED ou que tipo de tratamento especial é esse, que não tenha como limite 
alei. 

Outro fato que causou estranheza foi a declaração do atual 
Superintendente que, a despeito de reivindicar a liberação integral dos 
recursos no início do ano, afirmou que isso não significava a utilização 
imediata do orçamento, muito menos o gasto dos recursos financeiros ... 
mesmo porque, quando efetuamos uma compra, os primeiros gastos ocorrem 
dois meses ou mais depois. Para quê então a liberação integral e imediata 
dos recursos no principio do exercício financeiro? 

E, ainda, as liberaç5es de cotas orçamentárias no ano de 1999, 
demonstradas pela SEPLAN, revelam não ter havido limitações ou 
contingenciamentos, tendo ocorrido liberações cujos valores não foram 
utilizados integralmente e apresentaram saldo após o empenhamento de 
despesas pela entidade. (Vide Anexo VI) 

A partir da análise dos documentos encaminhados pela SEF, essa 
Comissão pôde constatar que a Fundação teve as suas solicitações 
atendidas, conforme registrado: 

Em decorrência de solicitações daquela Fundação não houve por parte do 
Tesouro Estadual nenhuma retenção dos recursos que lhe foram 
programados para liberação. 

Sobre esse assunto, Ana Clara Oliveira declarou que 
muitas vezes aprovavam-se cotas orçamentárias cuja receita não se 

concretizou [ ... ] sempre que a FUNED demonstra a necessidade de uma cota 
orçamentária maior, mesmo que a receita não tivesse entrado, quer dizer, 
trabalhando com a expectativa da receita, isso acontecia, tenho os meus 
registros com relação ao exercício de 99, no mês de setembro, um aporte de 
cota orçamentária maior do que os outros meses, justamente atendendo à 
especificidade da FUNED de que a receita, muitas vezes, entrava depois de 
iniciado esse processo licitatório. 

Segundo a depoente, as expectativas de receitas previstas pela direção da 
FUNED não se concretizaram em 1999. A Fundação finalizou o ano com uma 
arrecadação de R$23.000.000,00 contra uma estimativa de R$45.000.000,00. 

Sobre a liberação de cotas orçamentárias no exercício de 2000 a depoente 
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informou que 

Da mesma forma, no exercício de 2000, nos meses de abril e junho, 
fizemos um aporte de cota orçamentária que entendíamos ser adequado para 
a entidade [ ... ] acabamos liberando cota superior ao valor arrecadado. 
Aprovamos R$33.000.000,00, contra uma arrecadação de R$25.000.000,00. 
O órgão [a FUNED] empenhou R$ 28.000.000,00. (Grifamos.) 

De acordo com o Paulo Roberto de Araújo, a não liberação ou os atrasos 
de liberação das cotas orçamentárias não configuram obstáculo para a 
realização de certames licitatórios. Ainda, segundo o depoente, desde que 
haja uma demanda específica da entidade, é possível a liberação de cotas 
trimestrais ou semestrais. Para ele o orçamento é o inicio de todo o processo 
para que se façam licitações transparentes e eficientes. 

Ademais, ficou claro para esta Comissão Parlamentar de Inquérito que os 
constrangimentos orçamentários alegados pela FUNED e que constituiriam a 
principal razão para a realização de compras sem licitação não ocorreram no 
período investigado, conforme atestam os dados fornecidos a esta CPI. 

Outro fato percebido por esta Comissão foi a liberação de recursos 
financeiros para a FUNED pela Secretaria de Estado da Fazenda, na ordem 
de R$2.000.000,00 e de fonma não usual. 

De acordo com o depoimento do Francisco Rubió, a FUNED, no exercício 
de 2000, ficou sem recursos para trabalhar por um período de 5 meses, 
tornando-se necessário buscar, junto ao Tesouro, recursos para fazer frente 
ás obrigações da entidade. De acordo com o ex-Superintendente a Fundação 
ficou 

cinco meses absolutamente à mingua, sem nenhum dinheiro em caixa. 
Fomos ao Tesouro buscar emprestados R$2.000.000,00 para pagar o 
pessoal, não deixar a folha de pagamento atrasar [ ... ] O Tesouro 
compreendeu nossa situacão e nos adiantou R$2. 000.000,00 para pagarmos 
depois. (Grifamos.) 

O depoente acrescentou que O Tesouro, [ .. .] antecipou um dinheiro, que 
não foi para o Fundo, mas direto para a FUNEO, mostrando disposição em 
fazer a sua parte. (Grifamos.) 

O atual Superintendente da entidade confirmou o auxílio prestado à 
FUNED pelo Tesouro, informando ainda que a Fundação teria pago parte do 
adiantamento. O depoente declarou: 

Pagamos a primeira de três prestações [da antecipação] no mês de julho 
[ ... ] entramos em entendimento com a Fazenda para, em vez de pagarmos as 
duas últimas prestações, que fosse investido na FUNED o término de duas 
fábricas que já estão lá. (Grifamos.) 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, diante das declarações do ex-
dirigente e do atual Superintendente da Fundação, buscou elucidar como se 
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dera entre o Tesouro Estadual e a FUNED a transação excepcional de 
empréstimo ou adiantamento, expressões utilizadas por aqueles depoentes. 
Para tanto, dirigiu solicitação à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -, 
para esclarecimentos sobre o assunto. 

Em atendimento ao requerido, a Secretaria remeteu à CPI documentação 
informando que toda a transação se deu com a devida autorização do 
Secretário de Estado da Fazenda. 

Recebida a resposta, a CPI verificou a existência de documento 
denominado Nota sobre Investimentos da FUNED, assinada pelo Diretor da 
Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF/SEF - José 
Moreira Magalhães, dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda, José 
Augusto Trópia Reis, que consignou: 

1. Conforme sua autorização, em 24.04.00, o Tesouro repassou à FUNED 
R$2 milhões, a título de reforce de capital de giro. para suprir defasagem nos 
repasses da Secretaria de Saúde àquela Fundação para producão de 
medicamentos da farmácia básica. (Grifamos.) 

Na referida Nota ainda se fez registrar : 
2. À época acordou-se quo. regularizada a situação, o Tesouro reteria 

esse valor do repasse mensal para pagamento de pessoal, em 3 parcelas 
iguais a partir de agosto/DO. A primeira parcela foi retida [R$676.371,53, 
relativos à folha de pessoal de julho de 2000], restando um saldo a reter de 
R$1.323.628,47. (Grifamos.) 

No cotejo dos esclarecimentos procedidos pela SEF com o depoimento de 
Francisco Rubió, a CPI constatou divergência quanto às informações 
prestadas. Enquanto o ex-dirigente afirmou que os recursos do Tesouro 
destinavam-se ao pagamento de pessoal, a Secretaria declarou na Nota que 
o aporte de recursos era para a produção de medicamentos da farmácia 
básica. 

Em relação ao valor restante de R$1.323.628,47, o Diretor da SCAF/SEF 
fez constar na Nota que: 

3. A FUNED solicita a não retenção desse saldo, para utilização em: 
- R$1.099.668,00 em investimentos para aumento de produção em 16%, o 

que elevará sua receita em cerca de R$14 milhões, conforme justificativa 
anexa; 

- o restante, para pagamento de diferença salarial devida por classificação 
incorreta de servidores no Quadro de Ciência e Tecnologia~ cujo mérito já foi 
analisado na SERHA, dependendo de disponibilização de recursos pelo 
Tesouro. 

Do que se extrai dos documentos enviados a esta Comissão, a solicitação 
do Superintendente da FUNED, Tarcísio Campos Ribeiro, teria sido atendida 
pelo Secretário, José Augusto Trópia Reis. Contudo, não se põde precisar 
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quando foi emanada a autorização, haja vista não constar a data do seu 
"De acordo" na Nota do Diretor da SCAFISEF. A Nota, por sua vez, não 
contém a data de elaboração. 

Ademais, os documentos enviados á CPl deixaram incertezas quanto á 
utilização do saldo restante de R$1.323.628,47, confonme se demonstra: 

- em 17 de agosto de 2000, no OfícioiSUPEGEIN.44812000, Tarcísio 
Campos Ribeiro solicitou a José Moreira viabilização de inclusão de retroativo 
na respectiva folha de pagamento, no valor de R$360.123,00, relativo á 
diferença salarial devida por ocasião de classificação incorreta quando da 
transposição de servidores dos Quadros de Função Pública para o Quadro 
de Carreira de Atividade de Ciência e Tecnologia. 

No mencionado ofício não ê feita alusão ao fato do saldo retido de 
R$1.323.628,47 vir a acobertar a diferença salarial infonmada. O ofício 
reporta-se, entretanto, a entendimentos mantidos com aquele Diretor: 

- em 11 de setembro de 2000, no OfícioiSUPEGEIDAFIN.48912000, 
endereçado ao Secretário de Estado da Fazenda e aos cuidados do Diretor 
da SCAFISEF, José Moreira, Tarcísio Campos requereu ao Secretário que o 
valor de R$1.323.628,47 fosse autorizado para investimento no Projeto de 
Conclusão da Fábrica de Antibióticos, o que possibilitaria projetar um 
aumento de receita da ordem de R$14.000.000,00. O ofício reporta-se a 
entendimentos mantidos com o Secretário. 

A Secretaria de Estado da Fazenda registrou nos documentos enviados à 
CPI: Não dispomos de informacões a resoeito dos valores aplicados em 
investimentos nas fábricas daquela Fundação. (Grifamos.) 

Quanto á solicitação desta Comissão para analisar o fluxo de caixa da 
FUNED respondeu: Não dispomos dos instrumentos necessários à análise 
solicitada, tendo em vista a autonomia administrativa e financeira das 
Autarquias e Fundações do Estado. 

A CPI foi informada, ainda, pelo ex-Superintendente, Francisco Rubió de 
que 

Tivemos a presença do Diretor do Tesouro na Fundação, ... para uma 
palestra para toda a área administrativa de produção da FUNED, ÇQ[!!...Q 
objetivo de instruir o nosso pessoal nessa questão do planejamento 
econômico-financeiro e na questão do controle de fluxo de caixa. que precisa 
ser implantado urgentemente. (Grifamos.) 

Essas declarações, de fato, tendem a corroborar o discurso do ex-dirigente 
da Fundação sobre a compreensão do Tesouro Estadual em face dos 
problemas econômico-financeiros da FUNED e sua disposição em ajudá-la . 

Em depoimento prestado a esta CP I, em 06 de junho de 2001, o Diretor da 
SCAF, José Moreira Magalhães declarou que a FUNED vivia um problema 
crônico, ... que era o capital de giro. Então, segundo o mesmo depoente, 
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houve um pleito específico da superintendência da FUNED junto à 
Secretaria da Fazenda, para sanar impropriedade no ciclo financeiro [. . .] foi a 
necessidade de capital de giro. 

A antecipação de recursos à FUNED, com o compromisso de 
ressarcimento, posto em nota técnica pelo Diretor da SCAF e referendado 
pelo Secretário de Estado da Fazenda, foi estabelecida em um acordo verbal, 
conforme esclarecido pelo depoente, que considerou a operação ... uma caso 
raro no Estado. Foi um atendimento especial. 

Sobre a problema de falta de capital de giro na FUNED, o atual dirigente 
Tarcisio Campos, declarou: 

Se não equacionarmos com a Fazenda um tratamento especial para a 
FUNED, por ser um programa estratégico, a única forma será um convênio 
para que possa haver um adiantamento necessário dos recursos para a 
aquisição dos insumos necessários. 

Ao mencionar que a melhor forma de ajuste para FUNED seria capaz de 
assegurar antecipadamente os recursos necessários á aquisição dos 
insumos para a sua produção farmacêutica, o atual Superintendente estaria 
contrapondo-se ao Contrato n° 00!!199 firmado com a Secretaria de Estado, 
ajuste este realizado por opção da própria FUNED. 

O Contrato n° 008199, visando o fornecimento de medicamentos para o 
Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, segundo Francisco Rubió, 
trouxe mais dificuldades para a instituição. De acordo com o ex-
Superintendente, a FUNED viu-se obrigada a fornecer os 40 ítens da cesta 
básica de medicamentos sem ter, em caixa, dinheiro para comprar os 
insumos para produzi-los. Acrescentou o ex-Superintendente que 

o contrato de fornecimento de medicamentos da FUNED para a Secretaria 
só foi aprovado em 1°18/99, e a suplementação orçamentária correspondente 
a esse contrato só foi publicada em 1°/9/99, ou seja, a FUNED praticamente 
ficou sem orcamento para trabalhar, produzir, comprar com tempo suficiente 
para a producão e sem recursos. Diria que a FUNED só operou no segundo 
semestre.[ ... ] a FUNED entregou os medicamentos para a Secretaria e não 
recebeu um tostão, começou a receber em maio. (Grifamos.) 

No que concerne ao referido contrato, Francisco Rubió alegou que houve 
uma longa discussão com aquela Secretaria para definir a modalidade de 
ajuste a ser firmado, convênio ou contrato, sendo que, particularmente. 
defendia convênio. que é o mesmo sistema com o qual trabalhamos com o 
Ministério da Saúde. (Grifamos.) 

Cabe esclarecer que ao optar pelo estabelecimento de um contrato de 
venda com a SES, a FUNED aceitou a condição de só receber pelos 
medicamentos produzidos após o seu faturamento, sendo que, se optasse 
pela formalização de um convênio seria possível a pactuação de antecipação 
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de parcelas que possibilitariam a compra de insumos e produção. Nesse 
sentido, manifestou-se o ex-Diretor Carlos Alberto Gomes, em seu 
depoimento prestado à CP I: 

Se houvesse sido feito um convênio, que normalmente [a FUNED] faz e 
fazia com o Ministério da Saúde e com as Prefeituras, receberia a 
antecipação de parcela, podendo formar capital de giro. Assim, organiza seu 
fluxo de caixa, volta a comprar matéria-prima, se supre e continua a atender 
[ ... ]. Não sei porque não foi feito o convênio. Foi aprovado o convênio, mas 
acabou sendo feito pelo contrato. (Grifamos.) 

Indagado sobre as razões que levaram a FUNED a optar pela fomnalização 
de um contrato, o ex-Superintendente disse que o argumento na Secretaria 
era que, se fosse convênio, a FUNED não poderia pagar recursos humanos 
com esse dinheiro. Como iríamos produzir sem recursos humanos, sem 
pagar a mão-de-obra? Não tem jeito. Fez-se, então, o contrato. Com isso, as 
discussões só terminaram no mês de maio. 

Em depoimento prestado a esta CP I, no dia 11 de abril de 2001, Rosa 
Maria da Conceição e Silva, da Coordenação de Assistência Farmacêutica -
CAF/SES -, ao mencionar o contrato firmado entre a FUNED e a SES para 
atendimento da Farmácia Básica afirmou: foi uma opção da FUNED, mas não 
posso entrar no mérito. (Grifamos.) 

Analisando documentos enviados pela Secretaria da Saúde, a CPI pode 
constatar que em 28 de junho de 1999 o termo de convênio entre a SES e a 
FUNED já teria sido elaborado, vez que os recursos para acobertar as 
despesas decorrentes do instrumento encontravam-se em fase de aprovação 
pela SUCOR!SEPLAN para posterior publicação do decreto de 
suplementação de crédito orçamentário, conforme MEMO/SAF/0433/99, 
endereçado pela Superintendência de Administração e Finanças - SAF à 
Assessoria Técnica da Secretaria. (Vide Anexo VI) 

Contudo, em 30 de junho de 1999, o ex-Superintendente da FUNED, 
Francisco Rubió, per meio do oficio SUPEGE/APC/N° 310/99, solicitou ao 
Secretário de Estado da Saúde, Armando Gonçalves Costa, a modificação do 
convênio SES/FUNED em contrato. O texto assinado pelo ex-dirigente da 
Fundação consignou: 

Solicito o especial obséquio de autorizar a modificacão do Convênio 
SES/FUNED, referente ao Plano Estadual de Assistência Famnacêutica, em 
Contrato, instrumento que atenderá com mais especificidade ás finalidades, 
simplificando sobremaneira a execução do acordado e sua prestação de 
contas. (Grifamos.) 

Diante desses documentos, esta Comissão entendeu que a assertiva 
contraria a alegação do ex-Superintendente de que não tivera saída, e que a 
celebração do contrato foi quase uma imposição à entidade. 
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É importante salientar que, ao término do referido contrato, a FUNED 

deixou de estabelecer um convênio para a continuidade de fornecimento de 
medicamentos para o Programa de Assistência Farmacêutica Básica e 
firmou, em 14 de abril de 2000, novo contrato com a Secretaria de Estado da 
Saúde, sob o n° 003/2000. O referido instrumento, com previsão de vigência 
de 12 meses, manteve, praticamente, todos os termos do documento 
anterior. 

Outra observação a ser feita por essa CPI diz respeito à Comissão Especial 
para exercer o controle da arrecadação das entidades da administração 
indireta, criada por meio do Decreto n° 41.306, de 13 de outubro de 2000, 
que teve a sua composição e as suas competências definidas na Resolução 
Conjunta n° 3.131, de 29 de janeiro de 2001. 

A mencionada comissão interinstitucional, integrada por membros da SEF, 
SERHA e SEPLAN, tem dentre suas atribuições propor ações que ampliem e 
diversifiquem as receitas próprias daquelas entidades, buscando o equilibrio 
orçamentário, a eliminação de déficit. e a desoneração do Estado no custeio 
da folha de pagamento de pessoal. 

Esta CPI quer crer que os trabalhos da comissão interinstitucional venham 
a atingir os seus objetivos, evitando problemas de má gestão e de déficit, 
como visto na FUNED. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito também entende que o 
acompanhamento dos estudos e ações implementadas bem como os seus 
resultados possam ser acompanhados e avaliados por esta Casa, por meio 
de seus órgãos competentes. 

4.2.2 -A compra da Didanosina 
A Didanosina ê um medicamento que integra o Programa da AIDS, do 

Ministério da Saúde, que visa a dar aos portadores do HIV assistência 
integral na rede pública de saúde, incluindo o acesso universal e gratuito aos 
medicamentos anti-retrovirais. Os medicamentos são adquiridos pelo 
Ministério de laboratórios oficiais e privados para distribuição aos Estados 
que, por sua vez, os redistribui aos municípios. 

O Ministério da Saúde, em 19 de março de 1999, celebrou com a FUNED o 
Convênio n° 006/99, objetivando a produção e distribuição, pela Fundação, 
de 5.859.000 comprimidos, embalados em frascos de 60 comprimidos de 
Didanosina 100mg. Ficou acordado entre os partícipes que, para a execução 
do instrumento, seriam destinados R$5.800.410,00 (cinco milhões oitocentos 
mil e quatrocentos e dez reais), observando-se, no ato do recebimento do 
pagamento, a dedução de 5% a título de amortização, nos termos da Decisão 
n° 295/94 do Tribunal de Contas da União. 

Para produção do medicamento Didanosina 1 OOmg, a FUNED, sob a 
alegação da emergência, realizou a Dispensa de Licitação n° 26/99, para a 
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aquisição do insumo didanosina (DOI) e outros excipientes envolvidos no 
processo de industrialização. 

O Pedido de Aquisição de Materiais ou Serviços- PAMS- n° 199901646 foi 
expedido em 26 de maio de 1999, pela Diretoria de Produção Farmacêutica e 
Imunobiológicos, com solicitação de compra de 600kg do insumo. Para a 
entrega da matéria-prima, o pedido estipulava prazos de 7, 30 e 60 dias, 
visando ao atendimento do cronograma inicial, estabelecido no convênio, que 
determinava a entrega do produto acabado na seguinte forma e prazos: 

-40% em 30 dias; 
- 30% em 90 dias; 
- 30% em 120 dias. 
Em 23 de junho, foi emitido empenho, sob o n° 1999-0001945, no valor de 

R$2.558.400,00 (dois milhões quinhentos e cinqüenta e oito mil e 
quatrocentos reais) para aquisição preliminar de 240kg da didanosina, 
conforme foi estabelecido na Autorização de Compras n° 1999/0851, de 22 
de junho de 1999. O mencionado quantitativo de material deu entrada no 
almoxarifado da FUNED em 24 de junho de 1999. 

Posteriormente, em 16 de setembro de 1999, de acordo com os 
documentos do SIAFI n° 1999-579 e 1999-580, o empenho foi reforçado, no 
total de R$3.875.976,00 (três milhões oitocentos e setenta e cinco mil 
novecentos e setenta e seis reais) para fazer face às despesas com os 360kg 
restantes da matéria-prima. As entregas no almoxarifado da FUNED deram-
se em duas parcelas de 180kg, respectivamente, em 23 de julho e 5 de 
outubro de 1999. 

No tocante à dispensa para aquisição da matéria-prima didanosina (DDI), 
alguns aspectos apurados· na investigação, procedida por esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, merecem ser destacados. 

Inicialmente, o convênio celebrado com o Ministério da Saúde foi firmado 
em março de 1999, sendo que, somente em maio de 1999, a FUNED deu 
início aos procedimentos para compra da matéria-prima necessária ao fabrico 
do medicamento. 

A despeito de conhecer e aceitar previamente o cronograma estabelecido 
pelo Ministério e os termos acordados no instrumento celebrado, a Fundação 
emitiu o PAMS em maio e, em seguida, autorizou a compra do insumo em 
junho. 

Portanto, se considerado o interregno entre a data da assinatura do 
convênio ( 19 de março de 1999) e a data da autorização de compra (22 de 
junho de 1999), teria havido tempo suficiente para a realização do necessário 
processo licitatório na modalidade Concorrência, que ao caso se aplicava . 

É importante salientar que, nos termos do convênio, a primeira parcela de 
recursos a ser repassada à FUNED, pelo Ministério da Saúde, 
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corresponderia a somente 10% do valor total dos recursos previstos. 
Referido percentual foi liberado pelo Ministério, mediante crédito no Banco do 
Brasil, conta 67003-0, em 28 de maio de 1999, e correspondeu a 
R$551.038,95 (quinhentos e cinqüenta e um mil e trinta e oito reais e noventa 
em cinco centavos). (Vide Anexo VIl) 

Os valores creditados pelo Ministério não acobertariam a despesa com a 
compra inicial de 240kg de didanosina, correspondente a R$2.558.400,00 
(dois milhões e quinhentos cinqüenta e oito mil e quatrocentos reais). 
Restaria uma diferença a ser honrada pela FUNED, no valor de 
R$2.007.36,05 com alocação de recursos provenientes de outra origem. 

Com o intuito de esclarecer as razões da não realização do processo 
licitatório e os fatos que ensejaram a dispensa da licitação, foi questionado o 
ex-Superintendente da FUNED, Francisco Rubió, que sobre o caso assim se 
manifestou: 

A compra da didanosina ficou paralisada, aguardando liberação de cota. 
Foi uma negociação difícil, que demorou quase dois meses. Quando saiu, já 
havia uma entrega imediata para ser feita, que era 25% do quantitativo, 
destinado ao Ministério. Nesse momento, para aquele quantitativo, comprou-
se um valor menor, 25%, foi dispensada a licitação para adquirir esse 
quantitativo rapidamente e atrasar a entrega o mínimo possível. 

A Diretora de Programação Orçamentária dos Setores Social e de Infra-
Estrutura da SEPLAN, Ana Clara de Oliveira, por ocasião de seu depoimento 
á CPI, afiançou que as cotas orçamentárias eram aprovadas sempre que a 
FUNED demonstrava necessidade, ainda que a receita não tivesse 
ingressado. Ainda, de acordo com o Diretor da SUCOR SEPLAN, Paulo 
Roberto Araújo, o procedimento[. .. } é o de jamais prejudicar o órgão. 

Conforme informação prestada pela SCAO, constante em seu Relatório de 
Auditoria n• 200.060.00, a data de liberação da cota orçamentária para 
atendimento ao convênio é 22 de junho de 1999. 

A partir de levantamentos feitos por essa CPI, nos meses de março a 
junho, período correspondente ao lapso de tempo verificado entre a 
assinatura do convênio e a aprovação da cota, verificou-se que a FUNED, de 
um modo geral, empenhou despesas em valor inferior ás cotas aprovadas 
pela SEPLAN, nas origens Recursos Diretamente Arrecadados - ROA - e 
Convênios, como demonstrado pelo quadro abaixo: 

Quadro 6- Cotas aprovadas e despesas empenhadas pela FUNED- 1999 
em R$1.00* 

*-O Quadro 6 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 
* Dados extraídos de demonstrativo fornecido pela SEPLAN - Procedência 

1 
Ainda, sobre o assunto, vale ressaltar que o Parecer AJNAUs. n°/99, 
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alegando a emergência no atendimento à demanda de medicamentos, 
devido ao exíguo prazo estabelecido em cronograma, consignou a seguinte 
justificativa para a Dispensa de Licitação n• 26/99: 

A aquisição do material necessário à produção deveria ser feita 
normalmente através de processo licitatório na modalidade de Concorrência, 
gue exigiria um tempo de atendimento de ·30/40 dias para a sua conclusão 
sem considerar o prazo de entrega do material pelo fornecedor, análise da 
matéria-prima e excipientes, pelo Departamento de Controle de Qualidade da 
FUNED, além do tempo levado para produção. 

Não obstante o prazo de 30/40 dias para a realização do certame ter sido a 
principal alegação para a dispensa apresentada no parecer jurídico, é 
importante ressaltar que a sua elaboração se deu 68 dias após a assinatura 
do convênio, período superior ao mencionado para justificar a dispensa. 

O cronograma inicial para entrega dos medicamentos prontos foi alterado 
pelo Ministério da Saúde, conforme o Oflcio/SEIMS/N° 138/99, datado de 1° 
de junho de 1999. (Vide Anexo VIl) Vale ressaltar que o termo de convênio 
previa, em sua Cláusula Segunda, item 11.1.2.3, a possibilidade de alteração 
dos prazos de entrega, desde que comunicado com antecedência mínima de 
15 dias, o que ocorreu no caso em tela. 

Considerando que a primeira remessa de recursos do Ministério para a 
Fundação se deu em 28 de maio de 1999, as datas para as entregas dos 
medicamentos seriam, inicialmente, 28 de junho, 28 de agosto e 28 de 
setembro. Com a alteração, as datas de entrega passaram a ser 25 de junho, 
30 de junho e 30 de.. outubro. 

Comparados os novos prazos estabelecidos com os anteriores, nota-se 
que, para a primeira remessa, não houve alteração, a segunda remessa foi 
antecipada em 28 dias, e para a terceira remessa a FUNED ganhou 32 dias a 
mais para realizar a produção. 

A partir dos dados levantados, esta CPI verificou que a Fundação dispunha 
de 5 meses para realização da concorrência para aquisição da matéria-prima 
para entrega da terceira remessa, ainda que dispensasse a licitação para 
adquirir o insumo necessário ao fabrico dos medicamentos destinados às 
duas primeiras remessas. 

Saliente-se que para a produção da Didanosina 1 OOmg, a ser entregue em 
outubro, foram necessários 30% do total do insumo adquirido, que 
corresponderam à época a R$1.918.800,00 (um milhão novecentos e dezoito 
mil e oitocentos reais). 

A SCAO, em seu relatório de auditoria já mencionado anteriormente, 
ressaltou a impropriedade da dispensa para todo o quantitativo da 
didanosina, conforme transcreve-se, in verbis: 

A justificativa para a dispensa da licitação em pauta seria procedente caso 

~--------------------~------------_J 
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houvesse sido adquirida apenas a quantidade necessária ao atendimento 
da primeira cota de fornecimento ao Ministério de Saúde, cuja data foi 
antecipada para 25.06.99. [ ... ) A matéria-prima para atendimento às parcelas 
seguintes poderiam ser adquiridas por meio de concorrência, modalidade em 
que se enquadra o valor total da aquisição. 

Para o fornecimento da matéria-prima didanosina (DOI), foi escolhida a 
empresa Champ1on Farrnoquímico ltda., laboratório sediado em Anàpolis, 
Goiás. O laboratório apresentou o menor preço por quilo do insumo à época, 
que correspondeu a R$10.660,00 (dez mil seiscentos e sessenta reais). O 
valor total da proposta apresentada pela Champion foi de R$6.396.000,00 
(seis milhões trezentos e noventa e seis mil reais), acima do valor a ser 
repassado pelo Ministério da Saúde, por força do convênio. 

O processo de escolha do fornecedor se deu mediante a análise das 
propostas de preços apresentadas pelas empresas Champion Farmoquímico, 
Brasvit Comércio Importação e Exportação ltda., itaca Laboratórios ltda, 
CIEL Confiança Importação e Exportação Ltda., Labogen Indústria e 
Comércio de Medicamentos S.A., Cristália Produtos Químicos e 
Farmacêuticos ltda. e Palmares Ervy Comércio e Importação ltda., além da 
Fundação Ataulpho de Paiva. 

As referidas instituições receberam em maio de 1999 uma comunicação da 
FUNED, via fax, solicitando-lhes a apresentação de oferta de preços para 
fornecimento da didanosina (DOI) e, ainda, contendo orientações sobre as 
informações que, obrigatoriamente, deveriam constar nas propostas a serem 
enviadas à Fundação. (Vide Anexo VIl) 

Constou da referida comunicação que as propostas deveriam ser entregues 
à Fundação, no dia 31 de maio de 1999, para abertura no mesmo dia. 
Consignou ainda que as propostas fariam registrar a marca do produto, o 
certificado de origem e o certificado de livre comercialização. 

Mediante análise dos documentos que lhe foram enviados, a CPI constatou 
que, em 07 de junho de 1999, a Comissão Especial de Licitação da FUNED 
reuniu-se para a abertura das propostas de preços, sem, contudo, finalizar o 
procedimento, devido aos diversos questionamentos dos representantes das 
empresas Cristália e Champion e da Fundação Ataulpho de Paiva. 

Saliente-se que a Cristália questionou, na proposta apresentada pela 
Champion, a ausência de indicação de origem do produto didanosina, 
especialmente o nome do fabricante. 

A Comissão Especial de Licitação, diante dos fatos mencionados, 
submeteu á apreciação da Assessoria Jurídica da Fundação todos os 
questionamentos apresentados. A Assessora Jurídica à época, Valéria Maria 
de Abreu, emitiu o Parecer/AJNAU113/99, em 10 de junho de 1999, no qual 
fez constar a análise de todos os questionamentos, concluindo pelo 
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prosseguimento do processo de dispensa, com escolha da melhor 
proposta para a entidade. (Vide Anexo VIl) 

Sobre os questionamentos apresentados pela Cristália, em relação à 
proposta da Champion, a Assessora Juridica, em seu parecer, assim se 
pronunciou: 

1 - A empresa Cristália questionou a ausência de indicação da origem do 
produto Didanosina, bem como o nome do fabricante, na proposta 
apresentada pela empresa Champion Farmoquímico Ltda. - Sobre este 
aspecto não assiste razão à empresa reclamante, uma vez que, de acordo 
com documento apresentado pela Champion, em sua proposta. a marca de 
seu produto leva o nome da empresa. o que nos leva a crer que a mesma 
produz o respectivo produto, principalmente pelo fato de a mesma ter 
apresentado Autorização Especial para Funcionamento, fornecida pelo 
Ministério da Saúde, através da Secretaria Nacional de Vigih!lncia Sanitária, e 
publicado no DOU de 17 de maio deste ano. (Grifamos.) 

Posteriormente, em 14 e 18 de junho de 1999, a Fundação Ataulpho de 
Paiva - FAP - e a Cristália impetraram, respectivamente, recursos junto à 
FUNED contra a decisão da Comissão Especial de Licitação, que havia 
declarado vencedora a proposta da Champion. 

Em seu recurso, a Fundação Ataulpho de Paiva alegou que a Champion 
Farmoqulmico não produzia didanosina. Além disso, de acordo com a 
recorrente, a empresa vencedora não estava autorizada, pela Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária, a produzir o mencionado insumo. Para 
comprovação do alegado, foi juntada cópia de documento que demonstrava 
ser a Champion, à época, empresa autorizada à produção, armazenamento, 
embalagem importação, exportação e reembalagem de saneante domis, ou 
seja, produto inseticida. 

A Fundação Ataulpho de Paiva manifestou-se ainda no sentido de que a 
Comissão Especial de Licitação da FUNED, por mera presunção e sem 
comprovação dos fatos, considerou ser a Champion Farmoquímico produtora 
da didanosina, apoiada no parecer exarado pela Assessora Jurídica da 
Fundação à época. Sobre o assunto, consignou ainda o recurso: 

20. Ora, não sendo ela própria produtora de didanosina, de duas uma : ou 
é importadora e deveria ter apresentado o "Certificado de Origem e 
Certificado de Livre Comercialização do Produto no País de Origem", como 
exigido pelo item 03 do edital [comunicação da FUNED] e, não o fazendo, 
como de fato não o fez, deveria ter sido inabilitada pela douta Comissão; ou 
se é compradora dos produtos dos laboratórios que o fabricam no Brasil, 
praticou o preço manifestamente inexeqüível, devendo ser desclassificada, 
pois seus preços são inferiores aos dos próprios laboratórios fabricantes em 
mais de R$1.000,00 (um mil reais) 
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A Cristália, em seu recurso, apresentou os argumentos concernentes à 

falta de indicação de origem do produto apresentado pela Champion, nos 
termos do recurso da Fundação Ataulpho de Paiva. 

E importante salientar que a FUNED não conheceu dos recursos 
apresentados pela Fundação Ataulpho de Paiva e pela Cristália sob o 
argumento da intempestividade, utilizando-se dos prazos indicados na Lei n° 
8.666, de 1993, para a licitação, na modalidade do Convite. As referidas 
empresas ingressaram com processos judiciais para discutirem a questão. 

Por se tratar de dispensa de Licitação, a Fundação não poderia ter-se 
utilizado de prazos indicados na lei para procedimentos licitatórios, uma vez 
que não houve certame que antecedesse a aquisição da Didanosina (DDI). 
Foi verificado ainda que, equivocadamente, em diversos momentos foram 
utilizados, termos próprios dos procedimentos licitatórios, tais como "convite", 
"edital", "concorrentes", "julgamento", etc. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, buscando esclarecer se o insumo 
didanosina adquirido pela FUNED fora fabricado ou importado pela empresa 
Champion Farmoquimico, oficiou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e recebeu a seguinte resposta, conforme Oficio 
ANVISNGADIP/n°395/200 1: 

4. A Champion Farmoquímico Lida. é empresa farmoquimica e fabricante 
de produtos veterinários, localizada em Anápolis/GO, e não é produtora da 
substância didanosina, porém possui autorização para exercer as atividades 
de produzir, importar e comercializar substáncias e medicamentos 
controlados. 

5. A empresa Champion não importou a substância em questão, nos anos 
de 1999 e 2000. 

A partir das informações prestadas pela ANVISA, esta Comissão põde 
verificar que: 

- os argumentos apresentados nos recursos da Fundação Ataulpho de 
Paiva e Cristália tinham pertinência, no que concerne à informação de que o 
produto vendido pela Champion não era de sua linha de produção, ou seja, 
não poderia ter a marca Champion; 

- a FUNED não verificou a procedência do produto, presumindo ser. 
verdadeira a alegação da empresa vencedora de que o produto era da marca 
Champion, como na proposta apresentada (Vide Anexo VIl); 

- a FUNED, nas informações prestadas à 3• Vara da Fazenda Pública e 
Autarquias de Belo Horizonte, no Mandado de Segurança 024.99.068.611-5, 
afirmou que a Champion estava apta a produzir insumos (matéria-prima), 
conforme publicação de cópia do Diário Oficial, o que não confere com as 
informações prestadas pela ANVISA (Vide Anexo VIl). 

Vale ressaltar que, em depoimento prestado à CPI, o ex-Superintendente 
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da FUNED, Francisco Rubió, afirmou que a Champion é uma empresa 
financiada pelo Ministério da Saúde para desenvolver fármacos para AIDS, 
inclusive didanosina, com tecnologia nacional. Causou estranheza para esta 
Comissão o fato de uma empresa financiada pelo Ministério da Saúde não 
integrar a relaçao daqueles laboratórios autorizados a produzir anti-
retrovirais, ao contrário, só poder produzir medicamentos para uso 
veterinário. 

É importante lembrar que, para a aquisição da didanosina, foram gastos 
R$6.379.450,35 (seis milhões trezentos e setenta e nove milquatrocentos e 
cinqüenta reais e trinta e cinco centavos), e o Ministério da Saúde, conforme 
o estipulado no Convênio n• 006/99 e os avisos de lançamento (Vide Anexo 
VIl), fez repasses no valor de R$5.529.863,90 (cinco milhões quinhentos e 
vinte e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), 
portanto, inferior ao gasto. Além dos gastos com o insumo didanosina, a 
FUNED gastou R$129.303,00 (cento e vinte e nove mil trezentos e três reais) 
com a compra dos excipientes necessários á produçáo do medicamento, 
conforme Autorizações de Compra n• 1999/0853 e 1999/0854. 

A CPI não pôde, diante da documentaçáo enviada, esclarecer a quem 
competiu o ônus da diferença paga ao Laboratório Champion. 

Para continuidade do atendimento ao Programa da AIDS, do Ministério da 
Saúde, foi celebrado novo convênio para fabricaçao do medicamento 
Didanosina 100mg. O Convênio n• 082/99, celebrado em 2 de dezembro de 
1999, previa a produçáo e a distribuiçáo de 2.245.140, a serem entregues em 
quatro remessas, na forma e prazos estabelecidos no instrumento: 

- 25% em 90 dias; 
-25% em 180 dias; 
- 25% em 270 dias; 
- 25% em 360 dias. 
Como ocorrido na execuçao do convento anterior, a FUNED efetuou 

dispensa de licitaçáo para aquisição dos insumos necessários para a 
fabricaçáo do medicamento. No entanto, de acordo com o Relatório de 
Auditoria da SCAO, a Fundaçáo adquiriu por dispensa apenas o percentual 
necessário para cumprimento da segunda parcela a ser remetida ao 
Ministério da Saúde, ou seja, 58,75kg. 

Para cumprimento do pactuado com o Ministério, no que concerne á 
primeira remessa de medicamentos, a FUNED adquiriu 61 kg. de didanosina 
(DDI) por empréstimo da Far-Manguinhos, laboratório oficial localizado no 
Estado do Rio de Janeiro, sob o compromisso de devoluçao. (Vide Anexo VIl) 

O restante da matéria-prima foi adquirida por meio da Concorrência n° 
007100, que teve como vencedora a empresa Champion, que, no entanto, 
retirou a sua proposta, sendo o objeto adjudicado á segunda colocada, CAS 
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Importação e Exportação Lida. 

O produto foi adquirido, no exercício de 2000, por preços inferiores ao 
praticados no exercício de 1999, conforme se verifica pelos dados da 
Dispensa de Licitação n• 016/00 e da Concorrência n• 007/99, a seguir 
expostos: 

Quadro 7 
*-O Quadro 7 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 

(1) -A empresa Champion, declarada vencedora, retirou a sua proposta, 
sendo, então, adjudicado o objeto à segunda classificada, que manteve o 
preço da primeira classificada. 

* Fonte: SCAO - Relatório de Auditoria 200.060.00 
Cabe ressaltar que os preços do insumo em 2000 apresentaram-se 

significativamente inferiores aos praticados em 1999. 
4.2.3 - O caso Labiofam 
A FUNED, Fundação pública vinculada á Secretaria de Estado da Saúde, 

tem por finalidades precípuas a realização de pesquisas cientificas nos 
campos de interesse da saúde, a elaboração e a fabricação de produtos 
biológicos, profiláticos e de medicamentos necessários às atividades da 
Secretaria e a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores, conforme 
prevê a Lei n• 5.594, de 6 de novembro de 1970, alterada pela Lei n• 5.951, 
de 13 de julho de 1972. 

A despeito do combate direto a epidemias não ser atividade da entidade, a 
FUNED adquiriu do laboratório cubano Labiofam S.A., por 170 mil dólares, 
8.500 litros do biolarvicida Bactivec H-14, com recursos que lhe foram 
repassados pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Convênio n• 
26, firmado em 12 de agosto de 1999. 

Antes de discorrer mais pormenorizadamente sobre a compra do larvicida 
biológico é preciso descrever os fatos que antecederam o processo de 
aquisição do produto. 

Em 14 de abril de 1999, no auditório da FUNED, foi realizada reunião para 
demonstração do uso e teste do Bactivec H-14, visando comprovar sua 
efetividade no controle do Aedes aegypti. O evento contou com a presença 
de técnicos de controle de zoonoses e de vigilância epidemiológica. (Vide 
Anexo VIII) 

Feita a demonstração, a FUNED, em 7 de maio de 1999, firmou com o 
laboratório Labiofam um Protocolo de Intenções para o estabelecimento de 
intercâmbio científico e de serviços na saúde humana e animal, por meio da 
troca de produtos, insumos estratégicos e informações técnicas. (Vide Anexo 
VIII) 

Chamou a atenção desta Comissão a natureza híbrida do documento 
celebrado entre as partes: um protocolo de intenções que prevê intercâmbio 
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científico e tecnológico estabelecer como primeira iniciativa a ser 
desenvolvida a oferta do Bactivec H-14, pelo Labiofam, a preços praticados 
no mercado internacional. Outro fato curioso foi a menção sobre a 
possibilidade de a FUNED vir a representar comercialmente o laboratório no 
Brasil, estabelecendo-se, de antemão, as garantias comerciais para 
eventuais vendas realizadas pela Fundação. 

Em 1° de junho de 1999, concretizando a vontade manifestada no 
Protocolo de Intenções, a FUNED firmou com o Labiofam o Contrato n° 
046199, cujo objeto é a realização das atividades de promoção, serviço e 
representação do laboratório nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Amapá e Mato Grosso do Sul. No mesmo instrumento a Fundação 
compromete-se a salvaguardar os interesses do Labiofam e incrementar o 
prestigio de suas marcas comerciais, além de obrigar-se a não fabricar, 
importar e comercializar, direta ou indiretamente, produtos similares ou que 
tenham mesma aplicação ou ainda que possam competir com aqueles 
produzidos pelo laboratório. (Vide Anexo VIII) 

Nota-se, pela análise do contrato e de seu Anexo N. 01, que a finalidade do 
ajuste é a prestação de serviços, por parte da FUNED, para uma sociedade 
mercantil, de direito privado. Conforme acordado, pela atividade, serviço de 
promoção e representação, a Fundação faz jus ao recebimento de 3% do 
valor total de cada venda realizada. 

Ao incumbir-se de realizar vendas e contratos comerciais e proceder a 
análises e pesquisas de mercado para os produtos do Labiofam, a Fundação 
afastou-se de sua missão institucional, estabelecida pela Lei n° 5.594, de 6 
de novembro de 1970, alterada pela Lei n° 5.951, de 13 de julho de 1972, e 
de seu estatuto, aprovado pelo Decreto n° 15.661, de 16 de julho de 1973. A 
FUNED tornou-se mero agente comercial, desviando-se da finalidade e do 
interesse público inerentes às suas atividades. 

Adverte Hely Lopes Meirelles 12
: a finalidade e o interesse público devem 

estar presentes em quaisquer contratos firmados pela Administração, sejam 
públicos ou privados, como pressupostos de toda atuação administrativa. 
Segundo o autor, nulo é o contrato firmado pela Administração sem finalidade 
pública ou contra o interesse público. Na concepção de Maria Sylvia Zanella 
di Pietro 13 a finalidade pública é caracteristica que deve sempre estar 
presente nos contratos da Administração Pública, ainda que regidos pelo 
direito privado: ... é sempre o interesse público que a Administração tem que 
ter em vista, sob pena de desvio de poder. 

Sobre o mencionado contrato de representação, manifestou-se a 
Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO -, da Secretaria 
de Estado da Fazenda, recomendando a rescisão imediata do instrumento, 
pelas razões a seguir expostas: falta de competência legal da FUNED para 
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representação comercial; cerceamento da capacidade de pesquisa e 
produção da Fundação e possível perda de independência e credibilidade 
enquanto entidade de referência; o contrato impossibilita a aquisição de 
outros produtos lançados no mercado que apresentem melhor preço e 
eficácia. As recomendações e as razões estão contidas no Relatório de 
Auditoria n• 200.033.00, exarado no dia 23 de maio de 2000. (Vide Anexo 
VIII) 

Em 11 de agosto de 1999, novo Protocolo de Intenções ê celebrado: dessa 
vez entre a Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da FUNED, com 
interveniência do Governo do Estado de Minas Gerais e o Ministério da 
Saúde Pública - MINSAP- da República de Cuba, visando o estabelecimento 
de um programa de cooperação técnica, científica, comercial e industrial na 
área da saúde, principalmente nas áreas da biotecnologia moderna, 
engenharia genética e biologia molecular, nos termos do Protocolo de 
Intenções firmado entre o governo brasileiro e o governo cubano em 29 de 
janeiro de 1993. 

A exemplo do Protocolo de Intenções firmado em 7 de maio de 1999, entre 
a FUNED e o Labiofam, chamou a atenção desta Comissão o fato do novo 
ajuste de cooperação científica e tecnológica prever a oferta de fármacos, 
inclusive medicamentos genéricos, e produtos biológicos a preços 
competitivos no mercado. Além disso o MINSAP oferece a capacidade 
produtiva instalada dos laboratórios farmacêuticos daquele país para 
contratos de produção de medicamentos da FUNED. O documento reforça, 
textualmente, os acordos firmados entre a FUNED e o Labiofam para o 
controle de transmissores da dengue. (Vide Anexo VIII) 

No dia seguinte ao da assinatura do Protocolo de Intenções com o 
MINSAP, a Secretaria de Estado da Saúde celebrou com a FUNED o 
Convênio n• 26/99, que previa em seu objeto o apoio financeiro à Fundação, 
visando a aquisição e importação do biolarvicida Bactivec H-14 para 
utilização no controle da dengue. 

De acordo com o previsto no plano de trabalho elaborado pela FUNED, 
constante na cópia do convênio encaminhada pela Fundação à CPI, seriam 
adquiridos 10.000 litros do produto. O plano de aplicação estabeleceu que, 
do total de R$360.000,00 repassados à Fundação, R$340.000,00 
destinavam-se a despesa com material de consumo. Os recursos restantes 
seriam alocados na aquisição de passagens, pagamentos de diárias e de 
serviços de terceiros - pessoa física. 

O ajuste, que vigoraria até 31 de dezembro de 1999 e estabelecia para a 
FUNED a obrigação de prestar contas à SES/SUS-MG/FES do numerário 
recebido até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo de vigência deste 
convênio ... 14 foi prorrogado por meio de termo aditivo, firmado em 25 de 
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dezembro de 1999, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do 
convênio. O novo prazo de vencimento fixado foi 12 de agosto de 2000. 

Não ficou claro para esta CPI o motivo pelo qual foi aditado o Convênio n• 
26/99, tendo em vista que o repasse dos recursos, da Secretaria para a 
FUNED, já havia ocorrido e o material também já havia sido adquirido e pago 
ao Labiofam no mês de setembro de 1999. 

O encaminhamento da prestaçao de contas do Convênio n• 26/99, pela 
FUNED à SES, deu-se em 5 de março de 2001, portanto 6 meses após o 
término da vigência do ajuste. Dessa prestação de contas pôde-se verificar a 
existência de um plano de trabalho, elaborado pela Secretaria de Saúde, 
diferente do plano de trabalho elaborado pela FUNED, constante na cópia do 
convênio encaminhada por aquela Fundaçao à CPI (Vide Anexo VIII), como 
demonstrado a seguir: 

Quadro 8- Plano de Aplicaçao (em R$)- FUNED- maio de 1999 
•- O Quadro foi publicado na ediÇ<'!o do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 

Quadro 9- Plano de Aplicaçao (em R$)- SES- agosto de 1999 
• -O Quadro foi publicado na ediÇ<'!o do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 

Cumpre, ainda, ressaltar que os cronogramas de desembolso dos referidos 
planos de trabalho apresentam datas diferentes para a realizaçao dos gastos 
previstos no convênio. 

Além das diferenças apontadas no que concerne à aplicaçao dos recursos, 
foi verificada a existência de saldo financeiro do convênio, no valor de 
R$10.200,08, não devolvidos ao Tesouro até a data de 15 de março de 2001. 
Segundo a FUNED, esse valor refere-se à diferença apurada no momento do 
fechamento do cãmbio. 

Relatados os fatos que antecederam a compra do Bactivec H-14, 
passaremos agora a discorrer sobre o processo de aquisiçao do produto. 

O Pedido de Aquisiçao de Materiais e/ou Serviços- PAMS- n• 199903017, 
expedido em 19 de agosto de 1999 pela diretoria do Instituto Otávio 
Magalhães- lOM -deu inicio ao processo de compra do biolarvicida. 

Foram apresentadas à CPl, pela FUNED, duas cópias do referido PAMS, 
contendo dados diferentes. Uma das cópias indicava a aquisiçao de 9.100 
litros do produto, ao custo estimado de R$342.160,00, e a outra cópia 
indicava a aquisiçao de 8.500 litros, ao custo estimado de R$339.970,00. 
(Vide Anexo VIII) 

Cabe ressaltar que o PAMS, rotineiramente, é assinado pelo responsável 
pela área requisitante do material ou serviço, pelo Diretor correspondente à 
área requisitante e pelo Diretor Administrativo Financeiro. Assim informou a 
Sra. Vânia Martelleto à CPl, em depoimento prestado em 18 de outubro de 
2000: 

Esse processo é da diretoria do lOM. Quem assinou o pedido de compra 
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do material foi o Dr. Rubió; a Sra. Rosana. Assessora; e o Dr. Nerv. 
Diretor do lOM. responsável pela compra do material. Também questionei o 
fato de que o PAMS tem que ter uma assinatura. uma autorização. 
inicialmente. da área que vai trabalhar com aquele material. Depois, é que 
passa á diretoria para uma nova autorização. E, ai sim, é encaminhado à 
Diretoria Administrativa para dar o andamento nonmal. Mas saindo de uma 
área da pesquisa, da produção fanmacêutica do lOM, é preciso ter o PAMS 
assinado pelo responsável da área técnica, o que não aconteceu. Somente 
houve a assinatura do Diretor do lOM, do Superintendente e da Assessora. 
(Grifamos.) 

É entendimento da CPI que no pedido de aquisição do Bactivec o 
procedimento nonmal não foi observado. 

O Parecer/AJNAU163/99, exarado pela ex-Assessora Júridica, Sra. Valéria 
Maria de Abreu, em 23 de agosto de 1999, referente à Inexigibilidade de 
Licitação n• 53/99 para compra do larvicida biológico, menciona a aquisição 
de 9.100 litros, na forma transcrita: ... Trata-se de hipótese de aquisição de 
9.100 (nove mil e cem! litros do biolarvicida BACTIVECH -14 diretamente da 
empresa fabricante LABIOFAM SIA, tendo sido estimado o custo do 
fornecimento em US$182. 000,00 [ .. .] Consta do respectivo pedido de 
aquisição (PAMS n• 3017) que se trata de produto que será utilizado na 
erradicação da DENGUE ... (Grifamos.) {Vide Anexo VIII) 

Cumpre ressaltar que as cópias dos PAMS e o parecer apresentam 
quantitativos diferentes daquele de 10.000 litros previsto no plano de trabalho 
constante no Convênio n• 26/99, finmado pela FUNED com a Secretaria da 
Saúde. 

Com relação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação, cabe salientar 
que o Relatório de Auditoria n• 200.033.00, retromencionado, apontou como 
inconfonmidades a não comprovação de exclusividade e a ausência de 
justificativa do preço, nos termos do art. 25, inciso I, e do art. 26, 
respectivamente, da Lei n• 8.666/1993. 

Quanto à falta de comprovação de exclusividade do fornecedor, esta CPI 
obteve a confirmação do fato pela própria autora do parecer jurídico que 
instruiu o processo. Em depoimento prestado no dia 29 de novembro de 
2000, a Sra. Valéria Maria de Abreu afinmou não haver elementos 
comprobatórios de exclusividade de acordo com o que determina a lei. A 
depoente infonmou ... estar faltando uma justificativa de exclusividade que 
ficou de me ser entregue posteriormente., o que não aconteceu. A advogada 
informou à Comissão que o documento lhe seria entregue pelo ex-
Superintendente Francisco Panadés Rubió, conforme se pode extrair das 
notas taquigráficas da reunião. 

Em 27 de agosto de 1999, foi firmado o Contrato de Compra e Venda n• 
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68/99, entre a FUNED e o Labiofam, para aquisição de 8.500 litros do 
Bactivec H -14, a despeito do processo de inexigibilidade ter sido 
homologado, em 25 de agosto de 1999, para aquisição de 9.100 litros do 
produto. O valor acertado para a mercadoria inclula o preço do frete aéreo, 
seguro, manipulação e guia aérea, no total de 170 mil dólares, que deveriam 
ser pagos, mediante Carta Confirmada de Crédito, em marcos alemães. O 
crédito deveria ser efetuado na filiallNG. BARING, CURAZAO, conta 459054, 
ao beneficiário Labiofam S.A.. A mercadoria seria entregue 20 dias após a 
abertura da Carta de Crédito, permitindo-se entregas antecipadas. (Vide 
Anexo VIII) 

O Anexo N" I do contrato previa, ainda, que a Labiofam pagaria à FUNED 
pela atividade ou serviço de promoção e representação 3% do valor total da 
operação, depois de recebido o seu pagamento, a serem depositados na 
conta n• 67003-0, Agência 0643-2, Banco do Brasil. 

Analisando comparativamente os depoimentos prestados sob compromisso 
e os documentos encaminhados à Comissão, pôde-se apurar a ocorrência de 
outros acontecimentos que, somados aos já descritos, compunham um 
processo bastante inusitado. 

O intricado de fatos levou esta CP\ a formular as seguintes indagações: a) 
qual a finalidade da aquisição do produto - realização de testes ou utilização 
no controle da dengue?; b) como a Secretaria de Estado da Saúde e a 
FUNED chegaram ao quantitativo do biolarvicida estabelecido no convênio? 

Em depoimento prestado à CPI em 23 de agosto de 2000 o ex-
Superintendente da FUNED, Sr. Francisco Panadés Rubió, não esclareceu a 
natureza da aquisição do produto: se para a promoção de teste e pesquisa 
ou se para o combate e a erradicação da dengue no Estado. São suas as 
afirmações contraditórias sobre o larvicida biológico, dizendo que ... para fazer 
este teste a Zoonose achou que seriam necessários 10.000 litros ... e que 
partiu da FUNED ... a iniciativa de adotar pioneiramente no Brasil, no 
programa de combate à dengue, o uso de um larvicida biológico. (Grifamos.) 

No entanto, o uso e a efetividade do produto já estavam atestados pela 
FUNED no documento "Demonstração do Uso do Biolarvicida Btb (H.14) 
Teste de Efetividade em Larvas de Mosquitos do Gênero Aedes". O referido 
documento foi elaborado a partir dos resultados obtidos na demonstração do 
Bactivec realizada em 14 de abril de 1999 no auditório da instituição e 
concluiu 

que o Biolarvicida Bt (h.14) Cubavet é efetivo para o controle das larvas do 
mosquito do gênero Aedes, provocando 100% de mortalidade das mesmas 
entre 24 e 48 horas e também que o produto mantém a efetividade após ser 
conservado por quase 2 anos à temperatura ambiente no Brasil. 

Cabe lembrar que o parecer jurídico para inexigibilidade de licitação, já 
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mencionado neste relatório, ressalta a comprovação da efetividade do 
produto pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Fundação. 

O ex-Superintendente afirmou ainda que a definição de volume do produto 
a ser adquirido foi feita pela Área de Epidemiologia de Controle de Zoonoses 
da Secretaria de Estado da Saúde e que os critérios para realização dos 
testes haviam sido determinados pela mesma área .. . através do Dr. George 
Alves de Almeida, que é um técnico renomadíssimo, respeitado em todo 
País ... 

Do depoimento prestado á CPI pelo Sr. George Alves, em 25 de outubro de 
2000, pôde-se verificar que a Área de Epidemiologia e de Controle de 
Zoonoses da Secretaria não foi sequer consultada a respeito da utilização 
deste produto. Segundo afirmativas do técnico, a coordenação só veio tomar 
conhecimento sobre a aquisição do produto quando chegou à repartição ... o 
documento expedido em Brasília, dizendo que o produto não poderia entrar .. . 
O Sr. George Alves declarou textualmente: De repente deparamos com o 
produto já comprado, com um volume já determinado. Não houve nenhuma 
discussão conosco em todo esse processo. 

Mais graves foram as suas declarações sobre a inexistência da indicação 
técnica para a utilização do produto: ... Havia uma decisão muito anterior a 
qualquer decisão técnica, o que ficava caracterizado como decisão política. 
Aliás, a Sra. Valéria Maria de Abreu, advogada da FUNED, revelou à CPI que 
houve diversos interesses· que motivaram a aquisição desse biolarvicida, 
sendo que essa compra se deu por decisão do Sr. Francisco Rubió. 

Ainda em seu depoimento a esta CPI, o Sr. George Alves declarou que, 
para um simples teste, não seriam necessários mais do que 500 litros e que 5 
ou 6 mil litros do produto seriam suficientes, com todo o trabalho de manejo, 
para uma efetiva ação de combate à dengue nos 555 municípios mineiros 
infestados pelo Aedes aegypti. Além disso, segundo o depoente, a Comissão 
de "Experts" de Brasília não aprovava a importação do Bactivec e indicava a 
utilização do produto granulado: Membros da área técnica do Governo 
Federal emitiram um documento contrário à importação do produto, por que 
julgavam que ele não tinha condições de entrar ... 

Outro ponto que causou grande estranheza aos membros da CPI refere-se 
à forma e ao custo do transporte do biolarvicida do pais de origem para o 
Brasil: o Bactivec foi trazido em um vôo "charter", pela AERO CARIBBEAN, 
com um custo de US$40.970,00. 

As justificativas para o pagamento deste alto valor se vincularam às 
necessidades técnicas de se transportar rapidamente e em condições ideais 
de temperatura e acondicionamento um produto biológico e perecível. Para 
este fim, foi contratado um vôo "charter", conforme explicou o Sr. Francisco 
Rubió, em seu depoimento. 
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Em visita ao almoxarifado da Fundação, em 30 de agosto de 2000, a 

CPI verificou que o produto se encontrava armazenado há meses em galpão 
simples, com cobertura de amianto, sem quaisquer outros cuidados especiais 
de climatização. Para a sua aplicação, o Bactivec H-14 era transportado ao 
seu destino final, nos municípios, em uma caminhonete com cobertura de 
plástico, segundo informações prestadas á CPI pelo Sr. George Alves. Outra 
informação que deve ser ressaltada é que consta no prospecto do produto, 
encaminhado à CPI pela FUNED, a expressão "agite antes de usar". (Vide 
Anexo VIII) 

Em seu depoimento, prestado em 18 de outubro de 2000, o Sr. Flávio Lúcio 
da Cruz Gama, proprietário da empresa Exportadora e Importadora Lubel, 
responsável pelo desembaraço aduaneiro do biolarvicida para a FUNED, 
disse a esta CPI que havia alertado os dirigentes da Fundação quanto ao 
preço do frete, afirmando ainda que seria possível uma pesquisa de mercado 
para um frete a um custo menor e que o preço justo seria, seguramente, 
menos da metade do que foi pago. 

A Sra. Vânia Valéria Martelleto, responsável pelo Setor de Importação da 
FUNED á época, ao ser indagada sobre o custo do frete, em depoimento 
prestado à CPI em 18 de outubro de 2000, afirmou que o preço foi totalmente 
inviável [. .. ] alegaram que a causa era ter sido o transporte num avião 
cargueiro num vôo "charter" de Havana até Confins somente para trazer o 
material. É outra coisa que nunca aconteceu. Ainda, segundo a depoente, 
esse não era o único problema que envolvia o processo da Labiofam. 

De acordo com a_ Sra. Vânia Martelleto, um processo de importação, de 
forma rotineira, é antecedido da elaboração prévia, pela área técnica da 
FUNED, de um projeto de pesquisa e de seu encaminhamento ao CNPq para 
aprovação e obtenção do benefício de isenção de impostos, antes de ocorrer 
a compra propriamente dita. Nesse caso, não havia projeto de pesquisa. O 
processo do Bactivec, de forma bastante incomum, chegara já pronto às suas 
mãos, após ser entregue pela Sra. Rosana Helena Sousa, assessora da 
Superintendência-Geral, ao Serviço de Suprimentos. A depoente também 
declarou que Em processo de importação não existe um contrato de compra 
e venda. Nesse caso foi firmado um contrato de compra-e-venda. 

Tais procedimentos causaram-lhe surpresa, levando-a a questionar o ex-
Superintendente da FUNED, Sr. Francisco Rubió, sobre a forma como fóra 
montado o processo e sobre os diversos problemas encontrados, alertando-o 
sobre os fatos. 

Segundo a depoente, os volumes e os valores para compra do produto 
consignados na "Factura Proforma", documento expedido pelo exportador, 
que dá origem ao processo de importação junto ao Banco do Brasil, não 
coincidiam com os quantitativos constantes da homologação da 
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inexigibilidade de licitação e de outras partes dos autos. Essas diferenças 
ensejaram a ida do representante cubano ao Banco do Brasil, juntamente 
com a assessora da Superintendência-Geral, Sra. Rosana Sousa, visto que 
as sugestões do Setor de Importação, para a correção das diferenças, não 
foram aceitas. 

O pagamento ao laboratório, que seria mediante Carta de Crédito, a 
despeito do que fóra previsto em contrato, deu-se em 23 de setembro de 
1999, mediante Pagamento Antecipado na conta indicada pelo exportador 
ING. BANK, n• 459054, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, com 
cancelamento das referidas cartas já prontas no Banco do Brasil. Conforme 
assegurou a depoente, este também não era um procedimento comum tendo 
em vista o alto valor da importação e o fato de o exportador ser 
desconhecido, até então, da FUNED. Ademais, houve uma preocupação 
muito grande em agilizar o pagamento antecipado. 

Foram ainda apontados pela Sra. Vânia Martelleto como fatos anormais: o 
pagamento, à FUNED, de 3% sobre as atividades de serviço, promoção e 
representação, que ela chamou de comissão, e a intervenção pessoal do Sr. 
Francisco Rubió, em Brasília, junto ao CNPq, para a obtenção da liberação 
dos documentos de importação com isenção de impostos, já que o produto 
estava pago. Segundo ela, esse processo foi elaborado de uma forma 
totalmente fora das normas de importação. 

Inquirido sobre o pagamento de 3%, completamente estranho aos objetivos 
institucionais da FUNED, o ex-superintendente, Sr. Francisco Rubió, afirmou 
que este recurso se destinaria ao transporte e ao desentranhamento 
alfandegário do produto. Essa afirmativa não é verdadeira, segundo 
informação da Sra. Vânia Martelleto, porque as despesas com importação 
são pagas em separado, por se tratar de despesas estranhas à compra. 

Diante dos fatos narrados, no que concerne ao pagamento à FUNED de 
3% sobre o valor da compra do biolarvicida, a CPI constatou que não houve a 
atividade de promoção e representação em decorrência do contrato ora 
analisado. Nesse caso a Fundação apenas adquiriu o produto, quando a 
comissão seria devida pela sua venda. Por que então o recebimento de 3% 
do valor da venda, se a operação foi de compra? Se a FUNED tinha 
prerrogativa para reclamar os 3%, por que não o fez solicitando um desconto 
sobre o valor a ser pago pelo produto? Essa é uma questão que não ficou 
esclarecida, uma vez que os argumentos do ex-Superintendente foram 
contestados pela chefe do setor de importação à época. 

Quanto aos procedimentos para a obtenção, junto ao CNPq, de 
licenciamento para a importação do produto na forma estabelecida na Lei n• 
8.010/90, não foram esclarecidos alguns aspectos, a saber: a) o CNPq 
informou a esta CPI, por meio do Oficio n• 038CGADM de 3 de outubro de 
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2000, que em 1999 a FUNED possuía cota de importação, junto àquele 
conselho, de US$1.500.000,00 e teria utilizado US$119.562,53 do total 
concedido (Vide Anexo VIII); b) em 31 de outubro de 2000, o CNPq 
encaminhou novo Oficio à CPI, de n° 049CGADM, acompanhado da cópia do 
parecer emitido pelo seu Conselho Consultivo, que autorizava a importação 
de 8.500 litros do Bactivec, no valor de US$170,00 (Vide Anexo VIII); c) o Sr. 
Francisco Rubió encaminhou ao CNPq, em 28 de setembro de 1999, 
Ofício/SUPEGE n° 421/99, solicitando complementação de cota de 
importação no valor de US$200.000,00, quando o produto já estava pago. 

Cumpre ressaltar que os documentos referentes à importação do larvicida 
biológico demonstram uma operação no valor de US$170.000,00 e não de 
US$170,00, valor indicado no parecer do CNPq. Outro fato que causou 
estranheza à CPI foi o valor que teria sido utilizado da cota de importação 
concedida por aquele conselho à FUNED: US$119.562,53, no ano em que foi 
realizada a importação do Bactivec, por US$170.000,00. 

Sobre as cópias xerográficas do parecer emitido pelo CNPq autorizando a 
importação do biolarvicida, à CPI cumpre revelar: uma, encaminhada pelo 
próprio conselho, por meio do Oficio n° 049CGADM, já mencionado, registra 
o valor de US$170,00. A outra cópia do mesmo parecer, encaminhada pela 
FUNED, contempla o valor de US$ 170,000, tendo sido o último digito "O" 
acrescido de fonma grosseira, de fácil identificação. (Vide Anexo VIII) 

Além da fragilidade da justificativa de se contratar um vôo fretado para 
fazer o transporte do produto, que necessitaria de condições ideais de 
temperatura, e dos demais problemas apontados pela Sra. Vânia Martelleto, 
em pesquisa na documentação enviada à CPI, verificou-se que o transporte 
feito pela empresa Aero Caribbean foi acobertado por documentos que 
apresentavam graves falhas, especialmente na declinação do valor do frete. 

O Conhecimento Aéreo ou AWB (Air WayBill), documento exigido para 
qualquer transporte aéreo de carga, deve ter, necessariamente, o valor do 
frete declarado no campo próprio, o que não aconteceu no caso do Bactivec. 
O único valor declarado na AWB n° 214 foi o valor pago ao agente de carga, 
Aerovaradero, que fez a manipulação do biolarvicida no avião, em Havana, e 
a expedição da Guia Aérea ao preço de 848,50 dólares. (Vide Anexo VIII) 

Para liberação de produtos importados, na alfândega do Aeroporto de 
Confins, é necessária a Declaração de Importação, DI, processada dentro do 
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. O SISCOMEX é o 
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal onde sao 
processados todos os trâmites relativos ao comércio exterior, sejam de 
exportação, sejam de importação. 

A Lubel, empresa responsável pelo desembaraço aduaneiro do biolarvicida, 
fez constar no Extrato da Declaração de Importação - DI n° 99/0975515-7 -
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que o valor do frete constante da presente Declaração de Importação é 
diferente do valor constante do A WB e do registrado no MANTRA, devido a 
informação incorreta do exportador. Isso também pôde ser constatado pela 
verificação do Manifesto de Transporte- MANTRA n• 990030490, que integra 
o SISCOMEX, onde o valor declarado para o frete é o valor pago ao agente 
de carga em Havana, Aerovaradero, U$848,50. (Vide Anexo VIII) 

Em depoimento prestado á CPI em 18 de outubro de 2000, o Sr. Flávio 
Lúcio, da Lubel, declarou que a ausência do valor do frete na AWB impede a 
liberação do material na alfândega. Segundo o depoente, a D.l. é a 
declaração de importação dentro do SISCOMEX para liberar o material [. .. ] 
Se não houver o valor do frete, o Sistema não permite. 

Mesmo constatada a ausência da declaração do valor do frete na A WB n• 
214, a Secretaria da Receita Federal, por meio do inspetor da alfândega de 
Confins, liberou o produto, confomne afirmou em seu depoimento o Sr. Flávio 
Lúcio: 

Considerando a urgência da liberação [ ... ] realmente conseguimos, com a 
permissão do inspetor da alfândega de Confins, que se sensibilizou com a 
causa da FUNED. [ ... ] e conseguiu uma autorização para me liberar sem 
esse item .... 

Ainda, segundo o Sr. Flávio, em novo depoimento prestado á CPI em 20 de 
dezembro de 2000, 

A FUNED tem uma,. grande .. vantagem com a Receita Federal. poroue 
quando a alfândega de Belo Horizonte tem algum problema e verifica 
reagentes químicos é a própria FUNED que dá os pareceres. Houve uma 
pressão para que se liberasse muito rápido e prometemos que assim seria 
feito. Na alfíindega. a pedido da própria FUNED, que entrou em contato com 
o Inspetor da Alfândega, foi solicitado um tratamento especial. O Inspetor 
concedeu .... A inspetora da alfândega também necessita de favor da 
FUNED ... A FUNED tem apoio total da alfândega do Aeroporto de Confins, 
com isso facilitou. (Grifamos.) 

Sobre a conferência do material importado . do. Labiofam .. , o depoente foi 
categórico ao afirmaf(jlie··-·--·--, -- . . .... 

Na alfândega, não conferimos item por item, mesmo porque eram muitos 
[ ... ] Há um fato que me causou estranheza. Um representante do governo 
cubano- uma bioquímica -não queria aceitar o parecer nem que a Vigilância 
Sanitária. de plantão. conferisse L .. ] Ela mesma poderia conferir e liberar [ ... ] 
Considerando o valor da mercadoria, achei estranho e que deveria haver 
uma conferência mais minuciosa de um técnico. (Grifamos.) 

A CPI pôde constatar, em visita à FUNED em 26 de outubro de 2000, a 
existência de uma cópia da AWB n• 214, com a declaração do valor do frete 
em campo impróprio, com tipo de impressão diferente do restante do 
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documento, no valor de 40.122,50 dólares. (Vide Anexo VIII) Esses, 
adicionados aos 848,50 dólares pagos ao agente de carga, somam exatos 
40.970,00 dólares, declarados na "Factura lnvoice", comercial, n• 2320-
105/99, expedida em 1° de novembro de 1999 pelo Labiofam. A existência 
desse documento foi considerada fato estranho, tendo em vista as 
declarações do responsável pelo desembaraço aduaneiro de que esse valor 
jamais fóra declarado junto á Receita. 

Conforme se pôde verificar a partir dos documentos acostados ao processo 
o frete desta remessa foi incluído no preço da mercadoria. Não se constatou, 
no entanto, qualquer menção sobre esta inclusão no Convênio n• 26/99, que, 
em seu plano de aplicação, previa despesas com material de consumo, 
diárias, passagens e serviços de terceiros/pessoa física. Uma vez que a 
"Factura lnvoice" n• 2320-105/99 discrimina, em separado, valores do 
produto e do frete, pode-se inferir que a execução orçamentária exigiria 
empenhos e processos de pagamento distintos, o que não ocorreu. 

Sobre o procedimento de empenho realizado pela FUNED, manifestou-se a 
Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado da 
Fazenda, em resposta á consulta formulada por essa CPI: A contabilização 
das despesas com frete seria mais adequada em empenho separado, o que 
demonstraria, desta forma, a correta classificação deste tipo de gasto. 

Não ficou esclarecido pelos depoentes o motivo da importação de frascos 
plásticos de 1 litro e suas tampas, tar.1bém ·dO ·i abiot::m. À importação, não 
prevista no Contrato de Compra e Venda n• 68/99, foi consignado o valor 
simbólico de US$9,00. A guia aérea correspondente ao seu transporte é a 
AWB n• 215, emitida pelo Agente de Carga Aerovaradero, em Havana. 

Cabe salientar que o Registro das Declarações de Importação do 
biolarvicida e dos frascos de plástico foi efetuado em dias diferentes: o 
registro do biolarvicida foi feito em 13 de novembro de 2000 e o registro dos 
frascos no dia 19 de novembro do mesmo ano. O MANTRA n• 990030490 
também é o mesmo do biolarvicida. 

No que tange .à execuç-.ão do Convênio n• 26/99, que estabelecia a 
aquisição do 6aciicvec e a realização de ievantar:'lEi~ c acompanhamento 
dos trabalhos de aplicação do biolarvicida nos Municípios previamente 
estabelecidos, cabe ressaltar que a CPI obteve alguns estudos sobre a 
aplicação e a efetividade do produto. 

Não obstante os fatos relatados, a Secretaria de Estado da Saúde, em 
notícia veiculada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, do dia 1 O de 
fevereiro de 2001, levou a conhecimento público a distribuição aos 
municípios de 5 mil quilos de um novo larvicida biorregulador, o Metoprene, 
enviados pelo Ministério da Saúde para utilização no combate á larva do 
mosquito Aedes, enfatizando as vantagens do novo produto em relação ao 
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larvicida químico cem o qual a larva do mosquito poderia "se acostumar''. 
Esse desencontro de ações e informações foi motivo da convocação do atual 
Coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde, Sr. Francisco 
Leopoldo Lemos, que veio prestar esclarecimentos sobre o uso do larvicida 
enviado pelo Ministério da Saúde, no dia 7 de março de 2001. 

Indagado sobre a opção pela utilização do Metoprene em Minas Gerais, o 
Sr. Francisco Lemos afirmou que o Ministério da Saúde possui um comitê de 
especialistas em entomologia para o qual remete as ações em nível nacional. 
O comitê, um staff da Fundação Nacional de Saúde- FUNASA, é o norteador 
das ações de combate às zoonoses e o responsável pela inclusão dos 
produtos no programa nacional de controle de febre amarela e dengue, 
cabendo-lhe, inclusive, certificar a efetividade dos produtos a serem utilizados 

De acordo cem o depoente 
quem define os produtos a serem utilizados é o Ministério da Saúde. Ele 

define o programa, [ ... ] um programa nacional que tem nomnas, [ ... ] que é 
executado pelos municípios, mas seu desenho é feito pelo Ministério da 
Saúde. [ ... ] Seguimos o programa nacional de combate à dengue e à febre 
amarela. Dentro desse programa anual, esse produto está incluído. 

O Coordenador de Zoonoses infomnou ainda que o Metoprene, recebido no 
dia 10 de janeiro de 2001, foi distribuído para as 25 regionais de saúde mas 
teve sua utilização suspensa tendo em vista que o produto tinha prazos de 
validade que venceriam nos dia 31 de janeiro e 28 de fevereiro. A aplicação 
do Metoprene continua suspensa, à espera de uma confirmação oficial do 
Ministério de que o produto pode ter sua validade estendida por mais um ano, 
sem comprometimento de sua efetividade. 

Ainda segundo o Sr. Francisco Lemos, continuam estocados na FUNED, 
também sem utilização, 4. 700 litros do Bactivec, cujo prazo de vencimento se 
esgota em setembro de 2001. O produto teria sido comprometido pelo 
enfrascamento inadequado em bombonas de 20 litros, o que foi reconhecido 
pelo Labiofam. O laboratório estaria, então, enviando à FUNED o produto em 
frascos de 1 litro, a titulo de doação, o que a esta Comissão se revelou como 
procedimento incomum: como é possível doar um produto sem processo 
especifico de doação? O laboratório reconhece um erro no acondicionamento 
do larvicida e ao invés de proceder a sua reposição ou substituição, faz uma 
doação? 

Como estratégia para o aproveitamento do Bactivec comprometido que se 
encontra em processo fermentativo acentuado, a SES propôs a sua utilização 
no combate ao Cu/ex, pernilongo comum, sob alegação de que haveria 
desperdício de dinheiro público se desprezássemos o produto. São palavras 
do atual Coordenador de Zoonose: O que temos em estoque vamos utilizar 
contra outro mosquito, exatamente para não jogá-lo fora. 
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O Sr. Francisco Lemos também assegurou a essa CPI que o Bactivec, 

que será reposto pelo laboratório, terá utilização prioritariamente para o 
Aedes. Entretanto, é o mesmo Sr. Francisco que afirma que ... hoje, os únicos 
municípios que o estão utilizando são Uberlãndia e lpatinga. Os outros, por 
razões diversas desistiram nos últimos meses. 

De acordo com o Sr. Francisco Lemos, o Metoprene foi definido pelo 
Comitê de Especialistas do Ministério da Saúde. A CPI, a partir dos 
documentos e dos depoimentos prestados, inferiu tratar-se do mesmo comitê 
de "experts" que teria negado a permissão para a importação do Bactivec, 
conforme afirmativa do Sr. George Alves em seu depoimento prestado á CPI 
em 25 de outubro de 2000. 

Se a Secretaria de Saúde não tem, como afirmou o Sr. Francisco Lemos, 
diretrizes próprias para o combate á dengue, e acompanha aquelas definidas 
pelo Ministério, o que justifica a opção pela compra do Bactivec? Por que a 
Secretaria, em um determinado momento, pode optar pela compra de um 
determinado produto e em seguida se declara submetida á decisão do 
Ministério? 

Todo o relato a esta Comissão delineia um quadro bastante estranho e 
preocupante, haja vista as declarações do Coordenador de Zoonoses sobre a 
ausência de um plano estadual de saúde e as constatações de ações para 
combate a endemias que ora tendem a uma adesão a normas nacionais e 
ora caminham sem quaisquer diretrizes. Em novembro de 1999 são 
adquiridos 8.500 litros do biolarvicida Bactivec ao preço de US$170 mil 
dólares para combate ao Aedes, sendo que, decorrido pouco mais de um 
ano, em janeiro de 2001, são recebidos, a custo zero, 5.000 quilos de um 
outro larvicida, o Metoprene. Como o Bactivec, com mais de 50% de seu 
volume estocado e diante da proximidade de vencimento do seu prazo de 
validade, encontra-se em via de ser aplicado no combate ao Cu/ex, 
pernilongo comum, numa estratégia lançada pela Secretaria de Estado da 
Saúde para não jogar o produto fora? O Metoprene chega com a sua 
validade quase exaurida e por isso tem suspensa sua aplicação nos 
municípios. 

Nas palavras do atual Coordenador de Zoonose, o Bactivec é mais um 
produto que pode agregar alguma vantagem no controle da larva do 
mosquito, com muita especificidade e sem a flexibilidade, a versatilidade que, 
infelizmente, o produto químico tem. 

Ainda, confrontando os depoimentos prestados com os documentos 
juntados aos autos da CP\, foram verificadas várias contradições e 
confirmações de práticas incompatíveis com o que determinam as normas 
que delimitam a atuação da Administração Pública . 

A Sra. Valéria Maria de Abreu, atualmente trabalhando sob o regime de 

~--------------------~------------__J 
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contrato administrativo na Assessoria Jurídica, quando índagada sobre a 
juridicidade dos contratos relativos à aquisição do biolarvicida foi categórica 
ao afirmar: Vou responder ao senhor com a mesma resposta que dei ao 
Deputado Edson Rezende quando me perguntou se tais contratos foram 
elaborados observando-se a Lei n• 8.666- a resposta que lhe dei foi que não. 
Ainda, afirmou que o parecer emitido para a realização da compra por 
inexigibilidade de licitação foi elaborado para atender ao Superintendente-
Geral, Sr. Francisco Rubió. 

O Sr. Paulo Vaz Alkmim, por exemplo, atual ocupante do cargo de 
Assessor Jurídico da Fundação, embora sob juramento de falar somente a 
verdade perante esta CPI, declarou, em 24 de agosto de 2000, desconhecer 
o processo do biolarvicida. No entanto, na condição de Assessor Jurídico, 
recebeu comunicação interna sobre inexistência de assinaturas no Tenmo 
Aditivo ao contrato firmado com o Labiofam. Da mesma fonma, na condição 
de Superintendente-Geral da FUNED, em exercício, o depoente remeteu e 
recebeu comunicações do Labiofam tratando sobre o preenchimento da A WB 
(guia aérea) e o embarque e desembarque do produto, bem como autorizou o 
pagamento de despesas com armazenagem do Bactivec em Confins. 

Indagado sobre as contradições de seus depoimentos, o Sr. Paulo Alkmin 
alegou que não se recordava da comunicação interna recebida da secretária 
da Assessoria Jurídica, versando sobre o termo aditivo. Outrossim, quanto ao 
envio de orientações ao laboratório em "fax" contendo sua assinatura, o 
depoente infonmou que estaria somente dando prosseguimento a um 
processo que desconhecia e que lhe fôra passado pela secretária, com a 
seguinte recomendação: O senhor tem que assinar esta autorização. 

O atual Superintendente interino da FUNED, Sr. Tarcisio Campos Ribeiro, 
ainda não sabatinado pela Assembléia Legislativa, não parece muito convicto 
da necessidade de rigor jurídico na gestão da coisa pública. Questionado por 
esta CPI sobre as medidas adotadas na sua gestão para atender à 
recomendação da SCAO que indica a necessidade de rescisão do Contrato 
n• 46199, cujo objeto é a realização das atividades de promoção, serviço e 
representação do Labiofam, manifestou-se da seguinte forma: chequei à 
conclusão: vou para o legal. Quando fica na dúvida de qual é melhor. vai-se 
pelo legal. que quase sempre funciona relativamente bem. (Grifamos.). 

O ex-superintendente, Francisco Rubió discorrendo sobre a compra do 
biolarvicida, disse textualmente: Temos muito mais forca e poder do que 
imaginam. e vamos impor os nossos interesses neste País. custe o que 
custar- até em uma CP/ como esta. 

4.2.4- O Convênio n• 01112000 
No decorrer dos trabalhos da CPI, chegou até esta Comissão denúncia 

relativa ao Convênio n• 011/2000, ceiebrado entre a FUNED e a Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária - ANVJSA, em maio de 2000. O referido 
instrumento, no valor de R$1.600.000,00, teve por objeto a detecção, 
identificação, controle e monitoramento da presença de agrotóxicos e toxinas 
em alimentos, com testificação das causas. 

A denúncia foi apresentada por Elizabeth Catalan Perereira, ex-
Coordenadora da Divisão de Bromatologia, Toxicologia e Medicamentos da 
Fundação - DBTM. Em depoimento prestado no dia 9 de agosto de 2000, a 
denunciante relatou a esta Comissão alguns aspectos relativos aos 
procedimentos, forma de elaboração e conteúdo do convênio que causaram 
estranheza à Divisão que coordenava e à equipe técnica da Fundação. 

Um deles relacionava-se ao fato de o convênio alocar elevado valor para a 
contratação de consultoria visando à realização de atividades do projeto a 
despeito de a equipe da FUNED possuir excelência no treinamento de 
Laboratórios Centrais - LACEN's - na área de microtoxina e resíduos de 
agrotóxicos. A depoente foi categórica ao concluir: Então não precisaríamos 
de consultoria para realizar as atividades do projeto. 

Além disso, o projeto também não previa recursos para material de 
consumo, o que seria imprescindível para a realização das análises. Por 
outro lado, solicitava equipamento penmanente que não era dos mais 
necessários quando havia outro mais apropriado às ações do projeto. Tudo 
isso denotava que aquele pedido não partira da equipe técnica, mas de 
pessoa que desconhecia o assunto, ou pouco entendia dele. Ainda segundo 
a depoente o projeto era tão mal feito [. .. ] que estabelecia quantidades de 
testes a realizar totalmente inviáveis e detenminava a montagem de 
metodolog ias quando não mais havia o que se montar. Para Elizabeth 
Catalan quem realmente escreveu o projeto não sabe ou não entendia sobre 
isso. (Grifamos.) 

A ex-Coordenadora declarou aos membros da CPI que a FUNED recebeu 
recursos iniciais na ordem de R$700.000,00, relativos ao convênio. O 
dinheiro recebido foi depositado na conta de outro projeto, embora cada 
projeto tenha obrigatoriamente uma conta especifica. Acrescentou a 
declarante que, normalmente, quando o recurso ingressa na Fundação, a 
equipe técnica faz um plano de aplicação para utilização do dinheiro. No caso 
do Convênio n• 011/2000, isso não ocorreu. 

A depoente infonmou á CPJ que o plano de aplicação foi feito pelo Chefe da 
Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC - da Fundação, Marco 
Antônio Vasconcelos e pelo Diretor do Instituto Otávio Magalhães - lOM -, 
Nery da Cunha Vital. 

Realizada uma detalhada avaliação do projeto pela ex-Coordenadora e por 
mais cinco técnicos, Elizabeth Catalan e a equipe técnica procuraram o 
Diretor do lOM, Nery da Cunha Vital, para manifestarem sua preocupação e 
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discordância em relação à forma de elaboração e ao conteúdo do projeto. 
No entanto, o diretor se negou a discutir o assunto, determinando à 
Coordenadora que ficasse calada e deixasse as coisas como estavam. 

Posteriormente, tendo em vista a divulgação do convênio dentro da 
Fundação, o diretor do lOM apresentou uma justificativa técnica para o 
projeto, muito embora tivesse alegado, inicialmente que nada sabia sobre ele 
ou que tinha apenas uma noção vaga, porque era algo que havia assinado 
muito rapidamente, que não havia lido. Segundo a denunciante 

Assim, continuamos a acreditar que se tratava de um projeto destinado a 
captar dinheiro, mas não sabemos para quê. Surgiu um plano de trabalho da 
UEMG, um pouco melhorado, mas não o suficiente. 

O assunto chegou ao Governador do Estado, que determinou a realização 
de auditoria para investigação dos fatos. O relatório de auditoria da 
SCAOISEF consignou inconformidades, dentre as quais a ausência de 
projeto básico, e apresentou recomendações à Fundação para saneamento 
dos problemas. 

Ao prestar depoimento a esta CPI em 23 de agosto de 2000, o ex-
Superintendente-Geral da FUNED Francisco Panadés Rubió, quando 
indagado sobre a chegada dos recursos sem uma prévia definição de sua 
utilização, declarou aos membros da Comissão que o projeto é da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e foi oferecido à FUNED. Conforme o ex-
dirigente já vem tudo prontinho, tudo definido. Vamos lá somente para 
assinar. Afirmou o depoente, ainda, que o projeto foi negociado pelo 
Assessor-chefe Marco Antõnio Vasconcelos e passou pelo Diretor do lOM, 
Nery da Cunha Vital, que em momento oportuno iria reunir-se com os 
técnicos para conversas e entendimentos. Conforme o ex-dirigente, 

Até então, o que cuidamos foi de trazer o recurso e o projeto para cá. [ ... ] 
onde esse projeto vai ser executado, qual o custo operacional para ser 
executado [ ... ] Para onde vão (os recursos/ está para ser definido.L .. ] 
Ninguém ainda definiu isso. A essas alturas, os recursos já estão conosco. 
Independente de a lei eleitoral proibir ou não, o recurso já está conosco. 
(Grifamos.) 

Com relação ao plano de trabalho do convênio, Francisco Panadés Rubió, 
informou a esta Comissão 

... quando analisei o plano de trabalho que me checou da Vigilância, 
também considerei que ele estava imperfeito. Achava que havia algumas 
coisas que precisavam ser modificadas [ ... ] Há uma cláusula de modificação, 
que poderá alterar o plano de trabalho, e, à medida que a FUNED e seus 
parceiros definirem como esses recursos vão ser efetivamente aplicados, faz-
se a proposta de modificação do plano de trabalho. (Grifamos.). 

Afirmou, ainda, o ex-Superintendente que não houve nenhum compromisso 
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Por fim, o depoente afirmou que não havia irregularidade com o projeto e 
que o relatório de auditoria da SCAO/SEF apresentou falhas e equívoccs. 

Por sua vez, o atual Superintendente da FUNED, Tarclsio Campos Ribeiro, 
ao prestar depoimento junto a esta Comissão em 30 de agosto de 2000, 
declarou 

Como acatei imediatamente o que a auditoria mandou que se fizesse [ ... ] O 
assunto está sendo discutido onde deveria ter sido discutido desde maio, 
com a bromatologia e cem o Instituto Otávio Magalhães, para ver se, da 
forma que está disciplinado, daria para cumprir, ou se teria de haver 
modificações no plano de trabalho. 

Tarcísio Campos Ribeiro afiançou que o programa não é da Fundação e 
que a entidade não busccu financiamento junto à ANVISA. Ao contrário, a 
Agência é que contratou a FUNED, mediante ccnvênio, para resolver um 
problema dela. 

Indagado sobre a ccntratação de consultoria da Fundação Renato Azeredo, 
o dirigente afirmou que nada sabia a respeito, pois oficialmente não ccnsta 
dos arquivos da FUNED nenhum documento. Conforme declarou o depoente: 

Pode ter havido entendimentos. O que sei é que não foi feito nenhum 
documento [ ... ] Acredito que não precisamos sair dos muros da FUNED para 
cumprir a maior parte do que está programado nele {referindo-se ao projeto]. 

O Diretor do lOM, Nery da Cunha Vital, em depoimento prestado a esta CPI 
em 30 de agosto de 2000, declarou que as denúncias trazidas à Comissão 
são infundadas e precipitadas. O depoente afirmou não haver irregularidade 
em relação ao projeto básicc, conforme detectou a SCAO em seu relatório, 
dizendo: Acho que não houve um entendimento muito claro dessa questão do 
projeto básico. Isso seria, segundo o depoente, o passo seguinte para a 
execução do Convênio n• 011/2000. Porém, reconheceu falhas no plano de 
trabalho que originou o convênio, que mereceria definições mais claras e 
adequações, o qual já estaria sendo providenciado. 

O diretor do lOM, ccnfirmou nesta Comissão que o recurso foi negociado 
pelo ex-Superintendente Francíscc Panadés Rubió e pelo Assessor-chefe 
Marco Antônio Vasconcelos, em Brasília. Segundo o declarante 

. .. o Dr. Marco Antônio, da APC, [e] o Dr. Rubió foram à Brasília, 
negociaram esse recurso e, como chefe da APC, sem dúvida, o Dr. Marcc 
Antônio tem autoridade para elaborar planos de trabalho também. Dr. Marco 
Antônio sugeriu que se procedesse à discussão {com a equipe técnica 
envolvida no projeto] posteriormente, uma vez que o assunto não era 
urgente. Vamos colocar o dinheiro aqui porque. do contrário. podemos até 
perdê-lo para outro Estado. Segundo informacões do Dr. Rubió. havia outros 
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Estados pleiteando esses recursos. Então foi necessária uma grande 
rapidez na captação dessa verba. (Grifamos.) 

O diretor Nery da Cunha Vital não soube precisar que outros Estados 
estariam pleiteando recursos para realização de convênio da mesma 
natureza que aquele celebrado com a FUNED. Afirmou o depoente que o 
plano de trabalho tinha sido elaborado por ele e que não se reunira com a 
equipe técnica da bromatologia porque sabia que haveria tempo suficiente, 
posteriormente, para discutir o assunto. De acordo com o Diretor, o dinheiro 
não poderia ser gasto até ocorrer a suplementação do orçamento. 

O depoente não soube explicar se houve ou não a participação do servidor 
Marcelo Azalim na intermediação e captação desse recurso, uma vez que o 
mesmo é funcionário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estava 
contratado pela FUNED, prestando serviços na Fundação. 

Em face da denúncia apresentada, o referido convênio não chegou a ter a 
sua execução iniciada. Não obstante, torna-se necessário, depois de 
transcorrido todo o período de trabalhos da CPI, verificar se o recurso foi 
devolvido á ANVISA ou se, corrigido o plano de trabalho original do convênio, 
o projeto veio a ser executado. 

Acredita esta Comissão, ainda, que na estrutura da Administração Estadual 
existem órgãos e entidades com competência e autoridade bastantes para, 
em cooperação com a FUNED, desenvolver as ações necessárias para o 
projeto de detecção, identificação, controle e monitoramento da presença de 
agrotóxicos e toxinas em alimentos, com testificação das causas. Assim, não 
se justificaria a ensejada exclusividade da Fundação Renato Azeredo na 
realização dessas ações. 

Cabe ressaltar, também, que a SCAO/SEF, em seu Relatório de Auditoria 
n• 200.060.00, ao analisar convênios celebrados pela FUNED, registrou, em 
vários casos, a falta de preocupação da entidade com os prazos dos 
instrumentos e com a sua execução. A SCAO considerou, ainda, alguns 
planos de trabalho deficientes, tendo constatado a existência de recursos 
sem utilização, por consideráveis períodos de tempo. 

O que se fez perceber nas investigações desta CPI é que, por diversas 
vezes, as auditorias promovidas pela SCAO/SEF foram desconsiderados 
pelos ex-dirigentes da FUNED e da FHEMIG, que, em seus depoimentos, 
mencionaram esses trabalhos como equivocados e falhos. 

Por fim, esta Comissão Parlamentar de Inquérito pôde constatar na FUNED 
que a área técnica vem sendo colocada á margem das atividades da 
instituição que, por sua especificidade e relevância, demandariam 
prioritariamente a sua manifestação. É o que demonstra o Convênio n• 
011/00 e a importação e aquisição do biolarvicida para combate á dengue, 
esse último caso a ser tratado em tópico específico neste relatório. 
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A documentação relativa aos fatos descritos neste item encontra-se 

reunida no Anexo XIV deste relatório. 
4.2.5 - Recursos Humanos - o problema dos contratos administrativos na 

FUNED e da contratação por notória especialização. 
A avaliação das atividades exercidas pela FUNED não pôde prescindir da 

apreciação de sua estrutura de recursos humanos. 
Dessa análise a CPI verificou que diversas modalidades de vínculos 

funcionais são encontrados naquela Fundação, sendo que nem todos 
dispõem de respaldo jurídico-constitucional. 

A força de trabalho é composta por servidores efetivos, detentores de 
função pública, contratados administrativos, contratados para prestação de 
serviços, servidores cedidos de outros órgãos e entidades, terceirizados, 
estagiários e bolsistas. 

No Relatório de Auditoria n• 200.060.00 (vide Anexo IX), elaborado por 
ocasião de auditoria realizada na FUNED no ano 2000, a Superintendência 
Central de Auditoria Operacional - SCAO, analisou a força de trabalho da 
Fundação constatando a seguinte composição: 

Quadro 10- Força de Trabalho na FUNED- posição em 12 de agosto de 
2000 

•- O Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 
De acordo com a SCAO, quando comparado o quantitativo de pessoal do 

exercício de 1998 com o quantitativo de 1999 e 2000, verificam-se [ ... ] 
acréscimos da ordem de 30,51 e 32,59%, respectivamente em relação 
àquele exercício.. , 

Acrescenta a SCAO que 
no exercício de 1999, inicio do novo governo, a Fundação acresceu 

30,51% em sua força de trabalho. Em 1999 a SUPEGE e a DAF, onde há o 
exercício de atividade-meio, incrementaram sua força de trabalho em 97,06 e 
32,32%, respectivamente, sendo que as duas juntas responderam em 1999 
por 37% de toda a força de trabalho da Fundação. Considerando que há o 
exercício da atividade-meio também nas demais diretorias, com maior 
ocorrência na ESMIG, há indicativo de que existe preponderãncia de pessoal 
na atividade meio. (Grifamos.) 

Do demonstrativo, a CPI pôde constatar que na FUNED os contratos 
temporários, em número de 358, e os Contratos de Prestação de Serviços, 
em número de 18, representam 42,19% da força total de trabalho na 
Fundação. Se adicionados aos estagiários (79), MGS (70) e bolsistas (12), 
chega-se ao expressivo percentual de 60,27% de mão-{!e-obra transitória, 
superior á soma dos servidores efetivos e ocupantes de função pública, que 
somam 310 funcionários. 

Sobre o ingresso no serviço público, a Constituição da República, em seu 
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art. 37, inciso 11, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 

Para situações especiais, a Carta Magna preceitua, no inciso IX do mesmo 
artigo, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Na esteira da norma constitucional, o Estado de Minas Gerais também 
estabeleceu regras para a contratação temporária. A Lei n• 10.254, de 20 de 
julho de 1990, dispõe, em seu art. 11, que para atender a necessidade 
temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por 
prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de 
direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado 
servidor público. 

Essa forma de contratação, no entanto, dar-se-ia exclusivamente para 
atender ás situações declaradas de calamidade pública, para a realização de 
recenseamento e para a execução de serviços técnicos por profissional de 
notória especialização, até mesmo de :;acionalidade estrangeira, nas 
hipóteses previstas no art. 11 da Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987. 
Com a vigência da Lei n• 11.825, de 12 de junho de 1995, foi revogado o 
dispositivo que previa essa última possibilidade de contratação. 

A despeito do que determinam as normas que regem a matéria, a 
Fundação vem suprindo a sua necessidade de pessoal sem a realização de 
concurso público, contrariando o prescrito sobre contratação temporária e 
justificando as contratações administrativas com base em permissivos 
contidos no Decreto n• 35.330, de 4 de janeiro de 1994, e no Decreto n. 
39.388, de 14 de janeiro de 1998. 

O Decreto n• 35.330, de 1994, estabelece, em seu art. 1•: 
Ficam os Secretários de Estado da Saúde e da Justiça, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, autorizados a recrutar pessoal sob o regime de 
contrato de direito administrativo, com a finalidade de assegurar a prestação 
inintennupta dos serviços estaduais de saúde e penitenciário. 

A contratação autorizada ao Secretário de Estado da Saúde restringe-se 
aos termos e às condições previstos na Lei n• 10.254, de 20 de julho de 
1990, ou seja, nos casos de calamidade pública e para a realização de 
recenseamento, hipóteses que não se aplicam á FUNED. 

O Decreto n• 39.388, de 1998, que consolida as normas estaduais sobre 
serviços gerais, veda aos órgãos e entidades da administração pública 
estadual celebrar convênio ou contrato para admissão de pessoal. Contudo, 
na parte final do art. 11, fica ressalvada a possibilidade de se admitirem 
pessoas para a indústria de produção farmacêutica e imunobiológica . 

. 
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A Procuradoria Geral do Estado, em resposta à consulta formulada pela 

FUNED em que se pleiteava a contratação administrativa de servidores para 
a entidade, sem concurso público, com escopo no Decreto n' 39.388, de 
1998, em parecer exarado em 31 de março de 1999, sob o n' 10.360, 
concluiu: 

considerando as normas constitucionais vigentes e a exposição das razões 
e objetivos da nobre entidade consulente, opino no sentido da 
impossibilidade de contratação de servidores para a FUNED sem a 
realizacão prévia de concurso público, mormente quando o objetivo expresso 
pela entidade é exatamente o "incremento do quadro de servidores", o que 
significa inocorrência da provisoriedade da contratação que se busca. 
(Grifamos.) (Vide Anexo IX) 

A procuradora, alicerçada no art. 37 da Constituição Federal, ressaltou que 
toda a fundamentação sobre a qual se pretende respaldar a FUNED se 
contém em normas infralegais, ... não havendo a caracterização buscada em 
lei, tal como constitucionalmente exigido. 

A FUNED, na consulta formulada à Procuradoria, argumentou que de 
acordo com a legislação vigente, seria correto a realização do concurso 
público. Entretanto, s.m.j., entendemos que o concurso público não seria a 
solução mais viável, dessa forma, tencionando escusar-se do cumprimento 
da norma constitucional, fato que não escapou à apreciação da douta 
procuradora como se pode extrair do texto do parecer Dai a alegação da 
entidade [ ... ] não poderia deixar de proceder a contratação buscada, para a 
qual contudo esperam poder livrar-se do prévio certame público, na forma 
constitucionalmente exigida. 

Sobre o entendimento firmado pela FUNED, manifestou-se a ilustre 
procuradora com as seguintes indagações: 

Poderia uma entidade estadual considerar-se senhora da decisão quanto 
ao cumprimento de norma constitucional obrigatória para todas? E se todas 
elas entendessem, igualmente, que o concurso público "não seria a solução 
mais viável"? Poderia o administrador público excluir-se, segundo o seu juizo, 
de tal cumprimento? E de que valeriam as normas constitucionais ou 
infraconstitucionais. ou o direito, se o seu entendimento. a sua coercibilidade, 
a sua forca impositiva restaria ao sabor das opiniões administrativas dos 
ocupantes dos cargos públicos? (Grifamos.) 

A CPI deparou, na FUNED, com a frontal desobediência aos preceitos 
jurídico-constitucionais que regulam o instituto dos contratos administrativos. 
O conhecimento sobre o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado 
é fato inafastável. Os dirigentes e assessores da Fundação, embora cientes 
de que as contratações administrativas estivessem eivadas de vícios e 
ilegalidades, ignorando as recomendações para sua regularização e até 
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mesmo as investigações desta CPI, continuaram a manter tais contratos, 
até mesmo renovando alguns deles, o que leva a crer que essa é uma prática 
rotineira da entidade. 

É importante ressaltar que, posteriormente ao parecer exarado pela 
Procuradoria-Geral do Estado, em 22 de julho de 1999, o então 
Superintendente Geral da FUNED, Francisco Rubió, encaminhou solicitação 
ao ex-Secretário de Estado da Saúde, Armando Gonçalves Costa, por meio 
do Oficio n• 33/99. Esse referido documento visava à obtenção de 
autorização para contratação de 194 novos funcionários, para as diversas 
áreas da Fundação, bem como para a manutenção dos contratos em vigor. 
{Vide Anexo IX) 

Em 13 de setembro do mesmo ano, o Sr. José Luciano Pereira, Secretário 
Adjunto da Casa Civil à época, expediu oficio ao ex-Superintendente-Geral 
da FUNED comunicando a autorização proferida pelo titular daquela pasta. 
(Vide Anexo IX) 

lndagada sobre as contratações efetuadas pela Fundação, a Sra. Maria 
Regina Rezende Santos Fernandes Coelho, advogada, servidora efetiva da 
assessoria jurídica da entidade, declarou a es~ 3 CP I, em seu depoimento 
prestado em 29 de novembro de 2000, que alertou a Superintendência-Geral 
sobre a ilegalidade das contratações. 

Logo que o Superintendente assumiu o cargo na FUNED, fui contra as 
contratações, por que a nossa lei maior, que é a Constituição, dispõe que o 
ingresso no serviço público é por meio de concurso. As hipóteses existentes 
não são casos excepcionais, a fim de atender ao excepcional interesse 
público. ' 

Ademais, sobre os contratos administrativos, não é possível deixar de 
registrar que os mesmos não apresentam o caráter de temporariedade na 
Fundação. Conforme registrado no já citado relatório de auditoria da SCAO 

o que se vê na FUNED, ao término de cada período de seis meses, é que a 
pessoa é novamente contratada, ininterruptamente. Com tal procedimento a 
Fundação quer deixar implícito que a contratação foi apenas por seis meses 
e que uma nova contratação, seguidamente, não significa renovação de 
termo contratual. 

A Sra. Valéria Maria de Abreu, em depoimento prestado em 29 de 
novembro de 2000, admitiu que, vencido o seu contrato, teve novo termo 
formalizado. Recebeu inclusive indenização no percentual de 50% sobre o 
valor da remuneração mensal. lndagada sobre a natureza da indenização, a 
depoente confirmou tratar-se de compensação final de contrato, embora 
tosse novamente contratada. 

Um dos aspectos que não pode deixar de ser registrado por esta CPI é a 
discrepância entre o pagamento atribuído aos contratados e o vencimento 
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percebido pelos servidores efetivos e os detentores de função pública. 

Uma das constatações da SCAO, por ocasião da auditoria realizada na 
FUNED em 2000 é que ... funcionários contratados recebem salários 
superiores aos dos funcionários públicos que exercem a mesma função. 

A FUNED encaminhou à CPI o documento QUADRO DE CORRELAÇÃO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/CARGOS FUNED. De posse dos dados, 
a Comissão verificou a distorção encontrada na entidade, no que tange aos 
pagamentos de pessoal, conforme exemplificado a seguir: 

Quadro 11 
•- O Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.01. 

• Cargo- servidor efetivo 
• Função- detentor de função pública 
• Atividade- contrato administrativo 
lndagada sobre a existência de critérios para fixação de salários para os 

contratos administrativos, a Sra. Meire Thomaino, Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos, em depoimento prestado na reunião de 24 de agosto de 
2000, afirmou que existe uma tabela {. .. ] Ela foi elaborada em julho do ano 
passado, quando da implantação dos contratos da FUNED, em reuniões de 
Diretorias com a Superintendência e ela vige até hoje. (Grifamos.) 

Sobre a remuneração do contratado, a Sra. Maria Amélia Rodrigues de 
Araújo, servidora efetiva da FUNED, em depoimento prestado à CPI em 29 
de novembro de 2000, disse que ... o servidor está oprimido, porque o 
contratado chega com um valor estipulado por uma caneta, uma tabela que 
não deu conhecimento ao servidor quando quiseram incrementar a área de 
pessoal... a caneta do Dr. Rubió estipulou o salário .... 

É importante ressaltar que o volume de contratos administrativos chegou a 
tal monta que exigiu a criação de uma estrutura para administrá-los. O 
recrutamento da Sra. Thomaino, também por meio do contrato administrativo, 
tinha por finalidade atender a essa demanda, implantar os contratos 
administrativos ... , conforme afirmou a depoente. 

A Sra. Meire Thomaino afirmou ainda que ... tínhamos, na época, 169 
empregados da MGS, sendo que 120 em desvio de função, em áreas não 
afetas á limpeza e conservação ... transpusemos esses 120 para os contratos 
administrativos para coibir um pouco a ilegalidade. Esta mesma depoente 
afirmou, sobre a contratação administrativa que não é legal, mas não há 
outra forma de se fazer. (Grifamos.) 

Além das questões já mencionadas acerca da ilegalidade das contratações, 
da preponderância de trabalhadores prestando serviços nas áreas-meio e da 
diferença de remuneração entre contratados e servidores da FUNED, é 
mister frisar que a forma de seleção desse grupo também é questionável. 

Sobre a competência técnica dos profissionais da FUNED, a Chefe da 
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Divisão de Recursos Humanos afirmou que só poderia responder sobre 
os contratados: ... se não estão habilitados para as funções que estão 
exercendo- e isso é um fato concreto- temos como corrigir. (Grifamos.) No 
entanto, a depoente não esclareceu quais seriam os mecanismos de 
correção. 

Além disso, discorrendo sobre a seleção no período em que se deu o maior 
volume de contratações, a Sra. Meire Thomaino disse que alguns fizeram até 
teste para entrar na FUNED. 

Outro fato que chamou a atenção da CP! foi o grande número de parentes 
contratados na FUNED. Questionada sobre o assunto, a Sra. Meire 
Thomaino declarou que ... A história da Fundação é muito interessante. Ela 
tem. inclusive. o título de "lacas de família". Parece-me que faz parte de sua 
história a continuidade de vários parentes. Se for necessário, podemos fazer 
um levantamento e encaminhar para cá pois é algo assustador. À vista dessa 
história, um parente a mais ou a menos não faz diferença. (Grifamos.) 

De acordo com a listagem enviada à Comissão pela Sra. Meire Thomaino, 
depara-se com o número de 57 pessoas ligadas por relações de parentesco. 
Para exemplificar, citamos o caso da depoente. Ela tem três parentes na 
FUNED, recrutados mediante contrato administrativo. A irmã, Denise 
Thomaino e os sobrinhos Luciana Thomaino Deff'fsofa e Maifson Thomaino B. 
Ferreira. (Vide Anexo IX) 

Denise Thomaino, irmã da depoente, foi recrutada por meio de contrato 
administrativo para exercer a função de auxiliar administrativo. Sua 
remuneração mensal inicial era de R$350,00. Dois meses depois passou a 
exercer a função de sub-gerente de almoxarifado, com a remuneração de 
R$1.200,00. Questionada sobre a "promoção" da irmã, a Sra. Meire 
respondeu que, após a criação das sub-gerências pelo então 
Superintendente-Geral, Sr. Francisco Panadés Rubió, era necessária a 
indicação de pessoas ... com o perfil determinado para as atividades que 
exercerão. 

As Gerências de Suprimentos e de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos foram criadas por meio das Portarias n° 45 e n° 46, em 13 de 
setembro de 1999, ficando subordinadas à Diretoria Administrativa e 
Financeira. 

A Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos foi subdividida em 
duas áreas: o Serviço de Assistência Médica, Ocupacional e Social e a 
Divisão de Recursos Humanos, chefiada pela Sra. Meire Thomaino. 

Já a Gerência de Suprimentos foi subdividida em três Sub-Gerências, de 
Compras, de Almoxarifado e de Património. A estas foram distribuídas as 
competências para exercer atividades permanentes e estabelecer rotinas de 
trabalho, tais como realizar as compras que não exigem processo ficitatório, 
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estabelecer controle de entrada e de saída de materiais no almoxarifado e 
elaborar o inventário dos bens patrimoniais da entidade, dentre outras. 

A Constituição do Estado estabelece, em seu art 61, inciso VIII ele XII, que 
a criação, transformação e extinção de cargos, emprego e função públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional, a fixação de remuneração e a 
organização dos órgãos da Administração Pública cabem á Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador. 

No que concerne à iniciativa do processo legislativo, o art. 66, inciso 111, 
alínea "e" do referido texto constitucional reza que compete privativamente ao 
Governador do Estado a iniciativa de lei para a criação, estruturação e 
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da 
administração indireta. 

O processo de criação, estruturação e alteração da estrutura dos órgãos e 
entidades do Estado é matéria que se insere, por sua natureza, na esfera de 
competência exclusiva de iniciativa do Governador que, pelo principio da 
separação dos Poderes, dispõe da competência para organizar a sua 
estrutura administrativa. No entanto, a organização administrativa não pode 
ser feita sem a devida autorização legislativa. 

Se ao Chefe do Poder Executivo, órgão máximo da administração do 
Estado, não compete criar estrutura sem lei que o autorize, poderia um 
superintendente de entidade da administração indireta arvorar-se a fazê-lo, 
em descumprimento ao preceito constitucional? 

Portanto, não seria a edição de portarias que viria respaldar a alteração da 
estrutura básica na FUNED, diferente da descrita no Anexo XVII da Lei n• 
10.623, de 16 de janeiro de 1992. 

lndagada sobre a finalidade da criação das sub-gerências na Fundação, a 
Sra. Meire Thomaino respondeu que ... essa é uma postura do 
Superintendente. É um grupo de trabalho da confianca dele, para controlar 
algumas áreas. (Grifamos.). 

Afirmando que nem sequer teria sido consultada sobre o fato, a depoente 
disse que se limita a cumprir as funções da área de recursos humanos: 

existem alçadas de competência. Esse tipo de postura, criar sub-gerências 
ou grupos de trabalho, é exclusiva do superintendente, a divisão de recursos 
humanos apenas cumpre [ ... ] apenas demos legalidade à folha de pagamento 
e à confeccão de contrato administrativo, que é a função de recursos 
humanos. (Grifamos.) 

Do depoimento da Sra. Meire Thomaino, a CPI pôde tomar conhecimento 
de que 70 contratos de prestação de serviço firmados com pessoas físicas 
foram transfornnados em contratos administrativos, à medida que iam 
vencendo. Segundo a depoente 

antes da minha entrada, havia uns 70 contratos de prestação de serviço, 

~------------------------~--------_J 
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embasados na Lei n° 8.666, com aquele notório saber. mas que. nem 
sempre. era a situação das pessoas, contudo era a única fonma que existia 
na FUNED. (Grifamos.) 

Outra questão analisada por essa CPI foram as contratações com dispensa 
ou inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços técnicos, de 
natureza singular, com profissionais de notória especialização. 

Um dos exemplos que impressionou a CPI foi a contratação do Sr. Antônio 
José de Meira, para prestação de serviços de consultoria à Diretoria da 
Escola de Saúde, da FUNED. 

Em 6 de abril de 1999, a Sra. Leda Costa, Diretora da ESMIG, encaminhou 
à SUPEGE o Ofício n° 072/99, solicitando a contratação do técnico, tendo em 
vista as necessidades da Escola que ... tem tido seu quadro funcional 
reduzido e atualmente, sofreu novas reduções com a mudança de governo. 
(Vide Anexo IX) 

A solicitação reiterara pedido de contrato administrativo, em regime de 
urgência [ ... ] , e, ao mesmo tempo informa que o caso configura-se como 
notório saber - art.25 - Inciso 11 combinado com o Inciso 11/, na Consultoria 
Técnica Especializada a ser contratada. 

Em 8 de abril, o Superintendente-Geral da Fundação, Sr. Francisco Rubió 
despachou o expediente para a Assessoria Jurídica, com a autorização para 
a contratação do técnico, em caráter excepcional e temporário, por período 
de seis meses, com remuneração mensal de R$1.800,00 por mês. O referido 
despacho indicaria a contratação administrativa, prevista no inciso IX do 
art.37 da Constituição da República 

Não obstante, em 9 de abril, a Sra. Valéria Maria de Abreu emitiu parecer 
favorável à contratação do técnico por dispensa de licitação, nos tenmos do 
inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993, nos casos de emergência ou 
calamidade, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços [. .. ] vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

Ubiratan L. Barros 1 
, referindo-se à contratação temporária prevista no 

inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, afinma que Não há que se cogitar 
de contratação temporária com base no art. 24/V, da Lei n. 8.666, de 21.6.93 
[ ... ] a gênese do art. 24, IV, e da própria Lei n. 8.666193 é completamente 
diversa da lei que autorizar a contratação temporária. Aquela refere-se á 
contratação de obras, serviços, compras e alienações, esta à contratação de 
pessoa/, mão-de-obra; a primeira é norma de caráter geral cuja competência 
é reservada à União (art.22, XXVII, da Constituição da República); a segunda 
é norma cuja competência é reservada a cada entidade política da federação. 

Na renovação do contrato do técnico, deu-se por imprópria a cogitação de 
caso de dispensa de licitação por emergência, que, de fato, nunca ficou 



z 
õ 

. • -< 

665 
configurada. Mesmo por que qual a urgência decorrente da prestação de 
serviço de consultoria no campo da odontologia que acarreta prejuízo ou 
compromete a segurança de pessoa, obra ou serviço? 

É importante salientar que, a despeito da CPI não ter tido acesso à 
totalidade dos pareceres e dos contratos firmados pela FUNED, vários casos 
similares foram registrados. São exemplos de instrumentos marcados pelas 
mesmas impropriedades os contratos de Carlos Henrique Mudado Maletta, 
Juliana Guimarães Costa, Moysés Diskin, Meire Thomaino, entre outros. 

Afastada a possibilidade de renovação por dispensa - até porque a parte 
final do dispositivo que a autoriza veda a renovação contratual - a FUNED 
optou por fundamentar a contratação do Sr. Antônio José de Meira por 
notória especialização, com base no disposto no art. 25, 11, da Lei n• 8.666, 
de 1993. Apesar do Parecer Jurídico n• 309/99 discorrer sobre a formação 
profissional e a alta qualificação do técnico, nunca restou provada a 
singularidade ou a especificidade do serviço por ele a ser prestado. Lúcia 
Valle Figueiredo 16 ressalta que 

a notória especialização, contemplada como hipótese de inexigibilidade de 
licitação, traduz o reconhecimento pela de lei de impossibilidade e inutilidade 
de se licitar quando alguém, em virtude de sua alta especialização, acha-se 
"hors concours" .. 

Para Hely Lopes Me i reles 17 ••• notoriedade é, em última análise, para fins de 
dispensa de licitação, a "fama consagradora do profissional no campo de sua 
especialidade". 

Vale repetir as palavras da Sra. Meire Thomaino, já mencionadas 
anteriormente, sobre a ausência de configuração dos requisitos para a 
notória especialização dos contratados da FUNED: ... havia uns 70 contratos 
de prestação de serviço, embasados na Lei n. 8.666, com aquele notório 
saber, mas que. nem sempre, era a situacão das pessoas. (Grifamos.) 

Os contratos administrativos para os quais foram transpostos os servidores 
anteriormente contratados por notório saber têm cláusula que autoriza o 
pagamento de treinamento para os mesmos, a ser custeado pela FUNED, 
incluindo o pagamento de cursos, viagens e diárias. Em que pese a 
necessidade de constante aperfeiçoamento funcional, é, no mínimo, estranha 
a contratação por notório saber de pessoas que, algum tempo depois, viriam 
precisar de treinamento. O que se espera do profissional com esse perfil é 
que esteja em condições para ministrar treinamento na instituição. 

A Sra. Maria Regina, em seu depoimento foi categórica sobre esta questão: 
Se a pessoa tem notória especialização, deve ter apresentado elementos 
para comprovar essa notoriedade. 

Além disso, há também muitos casos em que se prevê remuneração 
diferenciada para o mesmo objeto contratado e ainda situações de dupla 
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fonte de remuneração, em que o contratado é servidor público cedido com 
ônus para o órgão de origem e remunerado pela FUNED. O exemplo citado 
nominalmente deste caso é o do Sr. Marcelo Azalim, servidor contratado pela 
Fundação, cujo ato oficial de disposição, com ônus para o órgão de origem, 
publicado no "Minas Gerais" de 11/5/2000, foi lido no depoimento da 
servidora Maria Amélia Rodrigues de Araújo, em 29 de novembro de 2000. 
Também foram citados o Sr. Moysés Diskin e a Sra. Rosa Maria Conceição e 
Silva que percebem dupla remuneração. 

Nesta mesma data, a CPI foi também informada pelas Sras. Maria Amélia e 
Maria Regina que o referido contratado nunca foi visto trabalhando na 
FUNED, após esta contratação. 

Outras denúncias na área de pessoal da FUNED foram também trazidas a 
público nesta Comissão. Há, por exemplo, um bacharel em Direito, o Sr. José 
Paulo Silveira Ataíde, que foi contratado por notório saber e não é nem 
sequer inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. (Vide Anexo IX) 

Quanto ao parecer exarado para a contratação do Sr. José Paulo Silveira 
Ataíde por notória especialização, que constitui motivo para a inexigibilidade 
da licitação, a Sra. Valéria afirmou perante os membros dessa Comissão que 
o fez Por solicitação da Superintendência. 

Sobre o pagamento da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos 
Serviços- GIEFS- instituída pela Lei n° 11.406, de 28 de Janeiro de 1994, e 
estendida à FUNED, inclusive aos contratos de direito administrativo, com o 
advento da Lei n° 12.764, de 15 de janeiro de 1998, a SCAO, em seu 
relatório de auditoria já mencionado apurou: a) a FUNED não calcula o seu 
valor de referência, consoante determina a lei; b) os valores pagos, conforme 
posição em 17 de setembro de 2000, oscilavam entre R$213,00 e R$216,00 
(Vide Anexo IX); c) não existe definição dos critérios de avaliação do 
desempenho individual, de equipe e institucional, conforme determina a lei. 

Ainda sobre os quadros da Fundação, cabe ressaltar que há 79 estagiários 
e 12 bolsistas. De acordo com a SCAO, a FUNED não possui convênio com 
as instituições de ensino para oferecimento de estágio, em desacordo com o 
que preceitua a Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, com as modificações 
introduzidas pela Lei no 13.642, de 13 de julho de 2000. Há ainda pessoas já 
formadas, prestando estágio na entidade. 

Quanto ao número de estagiários, há excedente na Fundação, de acordo 
com a Resolução SERHA n° 76, de 30 de agosto de 1996, que estabelece o 
percentual máximo é de 5% do total de servidores ou empregados do órgão 
ou da entidade. 

4.3- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG 
4.3.1 - A administração do Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova - a 

definição do gestor da instituição 

. 
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O Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova - HPSVN - tem como 

objetivo solucionar o problema do atendimento de urg$ncia e emergência na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Configura-se, prioritariamente, como 
unidade de atenção às emergências traumatológicas, além de prestar a 
assistência à saúde na sua área de abrangência territorial, compreendida 
pelos municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro 
Leopoldo e Contagem. 

De acordo com o Relatório de Progresso da Obra de Construção do 
HPSVN, elaborado pela EPC Engenharia, Projeto e Consultoria Ltda, a 
região onde está localizado o hospital encontra-se totalmente desprovida de 
leitos públicos, especialmente para os casos de urgência e emergência. 

Em depoimento prestado á CP! em 11 de abril de 2001, a ex-Diretora 
Hospitalar da FHEMIG Sônia Lúcia Cardoso Suignard afirmou que é de 
extrema necessidade a instalação dessa unidade de atendimento naquela 
região. De acordo com a ex-Diretora: 

Mais do que nunca vejo a necessidade daquele pronto-socorro naquela 
região. É premente a sua necessidade e a descentralização do atendimento 
de urgência e emergência de BH. 

O prédio do HPSVN encontra-se em fase de conclusão de obras e desde 
agosto de 1998 está com a área destinada ao atendimento ambulatorial 
parcialmente ativada. Ainda, sobre a construção do hospital, a ex-Diretora 
revelou que não conhece explicação para o fato de a obra não estar 
concluída. Segundo a depoente 

Quando saímos, a área física já estava toda pronta e os equipamentos, na 
sua maioria, licitados. Faltava o básico, que seria o pessoal humano, 
capacitado, para começarmos. Depois da minha saída não posso dizer, 
porque o processo parou e não teve continuidade até hoje. [ ... ] É algo que 
não tem explicação, por que até hoje não conseguimos levar avante aquele 
hospital. 

O HPSVN, como missão prioritária, deveria prestar atendimento a parte do 
contingente de pacientes politraumatizados encaminhados ao João XXIII. No 
entanto, isso não vem ocorrendo, uma vez que ainda não conta com bloco 
cirúrgico, UTI, unidades de internação e serviços de apoio. 

Esta Comissão, com o fito de esclarecer as razões que inviabilizam o pleno 
funcionamento do Pronto Socorro, indagou ao Superintendente da FHEMIG, 
Fausto Férrer Fróes, por ocasião de seu depoimento em 7 de março de 2001, 
sobre os principais obstáculos para o efetivo funcionamento do HPSVN. 
Foram apontados pelo depoente problemas com a definição de quantitativo 
de pessoal e dos manuais de operação, ressaltando, porém, como principal 
problema a ser enfrentado a aquisição, o recebimento e a instalação dos 
equipamentos financiados com recursos do REFORSUS. 
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O Superintendente destacou ainda que o recrutamento de recursos 

humanos para operacionalizar o Pronto Socorro é uma questão que exige 
estudos técnicos, já que a FHEMIG enfrenta problemas relacionados com 
contratos administrativos, objeto de Termo de Ajuste de Conduta com o 
Ministério Público Estadual. Seriam necessárias cerca de 2.000 pessoas para 
garantir o funcionamento do hospital, segundo afirmativa do dirigente da 
Fundação. 

A ex-Diretora Hospitalar Sônia Suignard afirmou que o recrutamento de 
recursos humanos seria o maior problema para o efetivo funcionamento da 
unidade: 

Essa contratação é complicada. A FHEMIG já tem um número aumentado 
de contratos irregulares e tem que regularizar isso. Daí, como vai contratar 
mais dois mil e tantos funcionários? É um entrave muito sério. 

De acordo com o Superintendente, na tentativa de equacionar o problema 
de recrutamento, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte demonstrou 
interesse em trabalhar numa co-gestão com o Pronto Socorro de Venda 
Nova, de forma que ela também poderia viabilizar recursos humanos. A 
possibilidade de trabalho em co-gestão com outros municípios também foi 
abordada pelo Superintendente como eventual solução para a questão. No 
entanto, conforme relatado pelo dirigente, a decisão pela opção da co-gestão 
é política, e cabe à FHEMIG apenas o papel de definir parâmetros técnicos 
para a viabilização do funcionamento da unidade. 

O Superintendente revelou a esta CPI que a definição sobre o futuro do 
hospital não compete à FHEMIG, porque: 

Venda Nova não é hospital vinculado à FHEMIG. É vinculado à Secretaria 
de Estado da Saúde. A FHEMIG vem administrando Venda Nova, daí porque 
a decisão do que será feito em Venda Nova não compete à FHEMIG. 

lndagada sobre o assunto por ocasião de seu depoimento a esta CPI, 
Sônia Suignard declarou: 

Essa afirmação para mim é uma surpresa. Pelo menos [o HPSVN] entra 
em todos os nossos diagnósticos, em toda a direção. Todos os funcionários, 
todas as folhas de pagamento, todas as compras, tudo é feito pela FHEMIG. 
Então, não tenho como explicar que não seja um hospital da FHEMIG. 

Em novo depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, em 27 de 
junho de 2001, ao ser indagado sobre esta questão, o Superintendente 
afirmou que a FHEMIG foi incumbida de dotar o hospital de todas as 
condições técnicas para funcionar. O papel desempenhado pela Fundação, 
segundo o depoente, é um papel técnico. 

O mesmo depoente argumentou ainda: 
Com relação à gestão, se ficaria à cargo da FHEMIG, se seria uma gestão 

municipalizada ou uma co-gestão com o Município de Belo Horizonte ou 
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municípios circunvizinhos ou de qualquer outra natureza, está sendo alvo 
de estudo de um grupo que está discutindo essa questão, que foi pontuada 
pelo Secretário, para que possamos apresentar as diversas opções. Aí sim, 
teremos uma definição em nível de governo estadual. 

Diante das mencionadas informações, que causaram surpresa a esta CP!, 
a Comissão buscou verificar de que maneira a FHEMIG teria assumido a 
responsabilidade de viabilizar o funcionamento do HPSVN, quais foram as 
suas atribuições e como se deram as ações da Fundação para dotá-lo dos 
equipamentos e recursos humanos necessários. 

Em 27 de junho de 2001, Terezinha Soares, servidora da FHEMIG, afinmou 
perante os membros desta Comissão que houve um acordo tácito entre a 
Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para viabilizar a administração 
do hospital, sem qualquer instrumento fonmal. A depoente declarou que era 
Chefe do Serviçc de Orçamento da FHEMIG quando o hospital foi 
inaugurado e aberto para o atendimento ambulatorial e que, diante do fato, 
ficou preocupada com o dinheiro para custeá-lo. 

Segundo Terezinha Soares, a Fundação tentou cadastrar o hospital na 
Prefeitura Municipal e no SUS para recebimento de recursos do Sistema 
Único de Saúde, mas não obteve sucesso, pois o HPSVN não está 
concluído, não possui CGC nem personalidade jurídica. Para aquisições de 
material, mesmo as precedidas de licitação, durante certo período foi utilizado 
o CGC do Hospital João XXIII. 

A Diretora do Hospital João XXIII, Betty Kopit, em depoimento prestado no 
dia 27 de junho de. 2001, esclareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito 
que estava na chefia da emergência do João XXIII à época em que se 
iniciaram as atividades do HPSVN. Era de seu conhecimento a existência de 
uma verba do nível central da FHEMIG destinada ao hospital e, segundo ela, 
a FHEMIG, por meio da Superintendência-Geral, disponibilizava recursos de 
seu orçamento para Venda Nova. De acordo com a depoente: 

A Superintendência-Geral disponibilizava uma verba não sei de quanto ( ... ] 
de maio de 1998 até o ano passado. Essa verba de Venda Nova era 
constante e os pedidos vinham de là. Mas, como aquele hospital não tem 
personalidade jurídica nem um ordenador de despesas -eu sou ordenadora 
de despesas do hospital -, Venda Nova entrava em todos os processos 
licitatórios usando o CGC do hospital [João XXIII], bancado pela FHEMIG. 

De acordo com Terezinha Soares, os serviçcs e procedimentos médicos 
são pagos com recursos do Tesouro, tendo em vista que o Hospital de Venda 
Nova não tem cadastramento, por não existir oficialmente. Segundo 
Terezinha Soares revelou a esta CP! 

Hoje, em detrimento das outras unidades da FHEMIG, sustentamos o 
hospital, até com recursos do SUS, já que precisamos atender a população. 
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Só atendemos a ambulatório e gastamos em torno de R$80.000,00 por 
mês, só falando em material de consumo. Isso é tirado do boto da FHEMIG. 

As revelações causaram surpresa aos membros desta CPI, que 
questionaram qual seria o fundamento legal e o instrumento jurídico 
correspondente que justificava a aplicação de recursos da FHEMIG no 
Hospital de Venda Nova, uma instituição que legalmente não existe. Ao ser 
indagada sobre a sustentação jurídica e administrativa dessa conduta, 
Terezinha Soares respondeu: Eu não tenho explicação. 

Inquirido pela CPI, em seu depoimento, o Superintendente da FHEMIG 
declarou que, por iniciativa de governos passados, o HPSVN foi inaugurado 
para atendimento ambulatorial, ainda que precoce, em parte da área do 
hospital. A Secretaria conferiu à Fundação a responsabilidade da gestão de 
uma unidade que não dispunha de condições de funcionamento. A FHEMIG, 
por ser uma entidade que detinha a experiência de atendimento em Pronto 
Socorro, especificamente no Hospital João XXIII, teria a necessária 
experiência requerida pelo Hospital de Venda Nova para seu funcionamento. 

Segundo Fausto Férrer, assumido o compromisso de atendimento à 
população, não havia como a FHEMIG deixar de prover o HPSVN em suas 
necessidades imediatas de aquisição de material. Não existindo legalmente o 
Pronto Socorro de Venda Nova, foi utilizado o número de registro no 
Cadastro Geral de Contribuintes 18 do Hospital João XXIII para proceder as 
aquisições necessárias. O depoente com o intuito de esclarecer o 
procedimento, argumentou junto a esta Comissão 

Naquela época se dizia que o Hospital de Venda Nova seria o João XXIV-
o João XXIII e um anexo, como "João XXIV" ( ... ] Por ser considerado um 
"apêndice", entre aspas, do Prontos Socorro, uma vez que já encontramos 
uma situação definida, como dar condições de funcionamento a uma área da 
unidade já estruturada, precisando funcionar e apresentando problemas 
dessa natureza? ( ... ] Quando assumimos a Fundação, isso já era corriqueiro. 
Era assim que funcionava a estrutura. Nós evidenciamos as dificuldades, [ ... ] 
foi sugerido esse desmembramento [ ... ] Com a compra de material de 
consumo, [ ... ] tomar essa situação mais viável, uma vez que a demanda 
estava se tornando cada vez maior. 

Fausto Fróes informou a esta CPI que essa foi a única fórmula encontrada 
para não inviabilizar o funcionamento do Hospital de Venda Nova· e dar 
continuidade ao atendimento à população, tendo em vista a grande carência 
naquela região. 

No entanto, o depoente afiançou que o procedimento de a Fundação 
adquirir insumos necessários para o Hospital de Venda Nova não mais é 
utilizado, em virtude da sobrecarga de compras ocorrida no João XXIII. Além 
disso, poderiam ocorrer problemas de atraso nas entregas dos materiais 
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adquiridos, o que comprometeria o trabalho dos dois hospitais. 
Recentemente, as necessidades do HPSVN estão sendo provida com 
recursos da FHEMIG, administração central, tendo criada uma comissão 
especifica no Pronto Socorro de Venda Nova para agilizar suas aquisições. 

A Diretora do João XXIII, corroborando a informação do Superintendente, 
afirmou: 

De junho para cá, a verba de Venda Nova passou a ser disponibilizada pelo 
nível central e nenhuma compra é feita pelo João XXIII, nem existe 
transferência de medicamentos, material, nem absolutamente nada. A 
parceria é a prestação de serviços. [ ... ] O João XXIII não fornece [ ... ] 
absolutamente nada para Venda Nova há cerca de um ano. 

Fausto Fróes declarou a esta Comissão: 
Pegamos uma situação de fato, mas não de direito [ ... ] Há que se definir 

uma personalidade jurídica e estamos caminhando para ter, também de 
direito, essa responsabilidade [ ... ] Poderíamos dizer que o Pronto Socorro foi 
aberto em uma situacão que não deveria acontecer, criando-se um 
compromisso com a populacão [ ... ] Uma vez aberto o hospital, dificilmente 
conseguimos evitar isso. Herdamos essa situação quando assumimos a 
Fundação e estamos tentando contorná-la, sabendo da necessidade dessa 
personalidade. Levamos o problema ao conhecimento do Secretário ... 
(Grifamos.) 

A Comissão Parlamentar de Inquérito entende urgente e necessária a 
entrega da obra para a regularização da situação jurídica do Hospital de 
Pronto Socorro de Venda Nova e para que essa unidade venha a atingir sua 
capacidade plena de atendimento á população. 

Além disso, entende esta CPI que é de extrema relevância que a 
administração pública estadual defina o modelo de gestão a ser adotado no 
HPSVN e a quem incumbirá essa gestão. De acordo com o atual 
Superintendente da FHEMIG, o custo mensal de manutenção do hospital 
está estimado em R$2.500.000,00 a R$3.000.000,00. 

Esta CPI ressalta, ainda, que o dimensionamento da necessidade de 
recursos humanos do hospital, a forma de provimento de seus quadros e a 
constituição de equipe integrada para o desempenho de atividades 
assistenciais, de apoio e administrativas só poderão constituir-se em ações 
efetivas se baseadas em um modelo de gestão previamente definido. Resta à 
Secretaria de Estado da Saúde tomar as providências para que os problemas 
encontrados sejam solucionados. 

4.3.2- A licitação para lavagem de roupas dos hospitais da Rede FHEMIG -
o caso Brasil Sul. 

A FHEMIG, por meio de sua Administração Central, em edital datado de 3 
de fevereiro de 2000, tomou público para conhecimento de possíveis 
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interessados, a abertura da Concorrência Pública n• 002/2000, com o 
objetivo de contratar consórcio de empresas para prestação de serviços de 
lavagem de roupas, higienização, desinfecção, secagem, pesagem, coleta, 
distribuição e costura reparadora. (Vide Anexo X). 

O objeto da concorrência ainda abrangia a construção das instalações da 
lavanderia central para atendimento das Unidades que compõem a 
Fundação, na capital e região metropolitana, conforme especificadas no 
Anexo 11 do mesmo edital. A terceirização atingiria 50% do total das 
necessidades de lavagem da FHEMIG, ou seja, 4.000 quilos/dias, para uma 
necessidade de 8.000 quilos/dia. 

De acordo com os termos do instrumento convocatório, seriam, também, da 
responsabilidade da licitante vencedora o transporte de toda a roupa, suja e 
limpa, entre a lavanderia e os hospitais, e a manutenção de balanças em 
todas as Unidades para medição diária do quantitativo de roupas retirado e 
entregue. 

No dia 9 de março de 2000, um anúncio cifrado, publicado no jornal Estado 
de Minas, antecipou que a empresa Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda. 
seria a única habilitada a participar da concorrência. 

Segundo denúncia veiculada pela imprensa, o edital conteria uma série de 
exigências que inabilitariam as prováveis concorrentes. Uma dessas 
exigências consistia na obrigação de os concorrentes possuírem capital 
social ou patrimônio líquido mínimo de R$ 500 mil, valor muito alto para o 
mercado de lavanderias no Estado. 

Em 15 de março, a denúncia foi encaminhada à Promotoria de Defesa do 
Patrimônio Público' pelos Deputados Alberto Bejani e Miguel Martini. Com 
base nas denúncias apresentadas, o Ministério Público abriu inquérito civil 
para investigar a suspeita de direcionamento da licitação realizada pela 
FHEMIG para terceirização da lavagem de roupas hospitalares. 

O Governador Itamar Franco, em 18 de março, determinou a revogação da 
licitação para terceirização da lavagem de roupas, exonerando o 
Superintendente-Geral da FHEMIG, João Batista Magro, e toda a diretoria e o 
então Secretário da Saúde Armando Costa. 

Para assumir a Pasta, o Governador convidou o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, determinando, ainda, à Auditoria-Geral do Estado que 
procedesse à auditoria na FHEMIG, para apuração das possíveis 
irregularidades. 

A revogação da licitação se deu por ato do então Superintendente Geral da 
FHEMIG Jorge Raimundo Nahas, em 28 de março. 

Esta CPI solicitou à Auditoria Geral do Estado - AGE - cópia do relatório 
elaborado em decorrência da auditoria realizada na FHEMIG, concernente à 
Concorrência n• 002/2000. É importante ressaltar que os trabalhos de 
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auditoria desenvolvidos pela SCAO contaram com a participação de 
representante da auditoria interna da FHEMIG que assinou o relatório, 
corroborando as inconformidades encontradas. 

De posse do Relatório Parcial de Auditoria n° 148.017.00 {Vide Anexo X) 
elaborado pela SCAO, esta CPI tomou conhecimento das inconformidades 
apuradas no processo licitatório, conforme se transcreve: 

2. 1 O - Inconformidades 
- inexistência de justificativa para a contratação do objeto da licitação, 

dentro dos princípios da razoabilidade, economicidade e finalidade pública, 
dado que o Estado possui lavanderias próprias a um custo bem menor do 
que o valor contratado; a centralização das lavanderias traz consigo diversos 
problemas, tais como aumento do custo de transporte, dificuldade do controle 
de qualidade e de manutenção, etc ;as condições das lavanderias do Estado 
são boas, necessitando apenas de algumas correções em algumas 
lavanderias; 

- falta de previsão para o elemento de despesa próprio para construção do 
galpão- 4110 (obras e instalações); 

- na dotação orçamentária da FHEMIG para o ano 2.000, para a aplicação 
programada 10.122.001.2.288.0001 (serviço de apoio administrativo e 
financeiro}, não há previsão orçamentária para o elemento de despesa 4110 
(obras e instalações); 

- redução do caráter competitivo da licitação, em função da fixação do 
prazo de 60 meses para a execução do contrato e das exigências para a 
qualificação econõmico-financeira; 

- falta de projeto básico para a construção do galpão, contrariando o art. 7" 
da Lei n° 8.666/93; 

- não consta no processo licitatório a apreciação e anuência prévia da 
SERHA, para que a área onde será construído o galpão possa ser cedida 
através de comodato, contrariando o princípio da vinculação ao ato 
convocatório; (grifamos) 

- apreciação da habilitação prévia e das propostas por apenas dois 
membros da CPL, contrariando o art. 51 da Lei de Licitações; 

- habilitação da empresa vencedora, em desacordo com os requisitos do 
edital, dado que não foram apresentados todos os itens solicitados." 

Com o fito de esclarecer alguns pontos sobre o mencionado relatório de 
auditoria, esta CPI convocou os auditores responsáveis pelos levantamentos 
realizados na FHEMIG . 

De acordo com Francisco Moreira de Miranda Júnior, auditor da SCAO que 
integrou a equipe responsável pela elaboração do Relatório Parcial n° 
148.017.00, em depoimento prestado em 8 de novembro de 2000, além dos 
problemas de ordem legal encontrados na Concorrência n° 002/2001, a 
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terceirização, . por si só, já constituía motivo para a revogação do 
processo. Segundo o auditor 

Assim fizemos esse relatório, cujo resultado apontou algumas 
irregularidades de âmbito legal, além da terceirizacão, que consideramos 
contrária à finalidade pública. (Grifamos.) 

Sobre a necessidade de se promover a terceirização dos serviços de 
lavagem, o auditor da FHEMIG Jayme José Monteiro relatou a esta CPI, em 
8 de novembro de 2000 que se o processo não tivesse sido revogado o preço 
a ser pago pela Fundação pela prestação dos serviços seria muito alto. 
Segundo o auditor, não houve estudo técnico que comprovasse a 
necessidade de terceirização dos serviços, e as condições das lavanderias 
eram razoàveis, bastando um investimento para a melhoria de suas 
condições e aumento de sua capacidade. De acordo com o depoente, se 
fosse acatada a proposta vencedora, o custo seria muito alto. 

Toda aquisição ou contratação de serviços deve ser precedida de um 
pedido justificado, que, na Fundação, tem a denominação de Pedido de 
Aquisição de Materiais, Compras e Serviços - PAMCS -, acompanhada de 
estudo prévio de necessidade daquela aquisição. No caso do Processo de 
Licitação n' 00212000, não havia a indicação da necessidade de 
terceirização, e o estudo prévio que a justificasse, conforme informou o 
auditor da FHEMIG, à época, Waldemar Dias Coelho Neto. 

Para prestar esclarecimentos sobre o Processo de Licitação n' 002/2000 e 
sobre outros processos licitatórios, esta CPI convocou o Sr. João Batista 
Magro, ex-Superintendente da FHEMIG, que compareceu à Reunião 
Ordinária de 14 de março de 2001. 

Nessa ocasião, o ex-Superintendente justificou todos os procedimentos 
adotados e rebateu várias das inconformidades apontadas pela SCAO. O ex-
Superintendente apresentou cópia da Comunicação Interna n' 135199, 
datada de 29 de setembro de 1999, dirigida pelo DIESEISMP à DIREAD, 
contendo considerações sobre os problemas encontrados nas lavanderias da 
Rede FHEMIG, cujas conclusões abrigam as seguintes propostas para a 
solução do problema: 

- centralização total do processamento de roupa dos hospitais da capital; 
- centralização parcial, com a criação de lavanderias satélites; 
- terceirização parcial ou total do processamento de roupas dos hospitais, 
- venda de serviços de processamento de roupas para hospitais, clinicas da 

iniciativa privada ou pública. 
A referida Comunicação Interna acrescenta ainda: 
Acreditamos que as informações contidas neste e em outros documentos 

elaborados poderão servir de subsídios para a realização de estudos técnicos 
e de viabilidade econômica para a implementacão de pequenas reformas, 
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construção e substituição/renovação de equipamentos de lavanderias 
desta Fundação. (Grifamos) (Vide Anexo X). 

O depoente apresentou ainda cópia da Comunicação Interna n• 40/99, 
datada de 24 de setembro de 1999, expedida pela Sra. Vera Lúcia Hoffmann, 
chefe do SPF/DIPLAN. (Vide Anexo X) 

Por meio do referido documento, a Sra. Vera Hoffman encaminhava à 
Diretoria de Planejamento da FHEMIG um exame sobre relatório sintético da 
Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador daquela Fundação, relatório 
este assinado pelo Sr. Jacó Lampert, em que são apontados problemas nas 
diversas lavanderias da rede. Conforme se pode extrair do documento, a Sra. 
Hoffman aponta que para atender à Norma do Ministério da Saúde regida 
pela Portaria 1884/94, seria necessário construir novas lavanderias naquelas 
unidades que dispõem de terreno. 

Ainda, sobre o assunto, o ex-Superintendente argumentou que a Vigilância 
Sanitária Municipal teria interditado a lavandeira do Hospital Galba Veloso, 
não liberando o seu alvará de funcionamento. 

Indagado sobre o elevado custo para a prestação do serviço, o ex-
Superintendente afirmou que o preço apresentado no Edital, de R$ 1,90 por 
quilo de roupa lavada, situava-se na média de preços do banco de preços do 
Ministério da Saúde. De acordo com o ex-dirigente, não era possível 
determinar se o custo praticado pela FHEMIG, de R$ 0,70 por quilo de roupa 
lavada, era inferior ao preço consignado no Edital porque a Fundação não 
dispunha de balanças, necessárias à determinação desse custo. 

Ainda, sobre o assunto, alegou João Batista Magro que a Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, em resposta á consulta 
formulada pela FHEMIG, analisou a questão e pronunciou-se no sentido de 
que o preço constante no Edital estaria de acordo com o praticado no 
mercado. 

Além dos argumentos já mencionados, o ex-Superintendente João Batista 
Magro apresentou relatório da Vaz. de Mello Consultoria em Avaliações e 
Perícias S/C Ltda, com o intuito de refutar as inconformidades encontradas 
pela SCAO. (Vide Anexo X) 

Sobre o Relatório da SCAO, no que concerne à terceirização da lavagem 
de roupas, concluiu a consultoria que não houve nenhum prejuízo 
comprovado aos cofres públicos; o contrato não foi assinado. 

O ex-Superintendente da FHEMIG alegou, amparado nos documentos já 
mencionados, que o Relatório de Auditoria da SCAO continha equívocos e 
erros. Segundo João Batista Magro 

Ela [a SCAO] afirmou que não precisava terceírizar. Se não me engano, há 
uma afirmação no final. O senhor tem as inconformidades? Parece que ela 
afirrna que está bem, não? Ela disse que ouviu não sei de quem - aliás, não 
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ouviu de nenhum de nós -, achou que estava bem. Penso que nessa 
coisa toda há uma questão de fundo ... [ ... ] As respostas da FHEMIG que aqui 
estão às auditorias mostram que elas também erram. Não estou dizendo que 
ela ... mas eles não tinham estudos [ ... ] As auditorias são importantes mas 
acho que elas também podem errar[ ... ] (Grifamos.) 

Ainda, sobre os possíveis equívocos a serem considerados nos trabalhos 
da SCAO, o ex-dirigente da Fundação Hospitalar insinuou a possibilidade de 
manipulação, visando ao seu afastamento do cargo. Afirma João Batista 
Magro: 

E o que me é dado perceber é que, pelo volume de coisas que estávamos 
fazendo, fomos tirados de lá. Estávamos indo, talvez, longe demais, rápido 
demais, tentando resolver com concurso público, diminuindo a dívida, 
aumentando os controles [ ... ] Como falei há pouco, algo ocorreu. Trata-se de 
movimentos políticos. (Grifamos.) 

À vista dessa argumentação, a CP! convocou novamente o Auditor-Geral 
do Estado, Oes. Ayrton Maia, e os auditores da SCAO responsáveis pela 
realização da auditoria na FHEMIG para prestarem esclarecimentos a esta 
Comissão, o que ocorreu em 28 de março de 2001. 

- O trabalho da SCAO foi realizado em conjunto com os auditores da 
FHEMIG, de acordo com procedimentos técnicos de auditoria. Os 
documentos utilizados nos trabalhos, fornecidos pela auditoria interna da 
Fundação, foram copiados e arquivados pela SCAO; 

- a Consultoria Vaz de Mello, para realização de trabalhos na FHEMIG, 
necessitaria de autorização prévia da Superintendência Central de Auditoria, 
como determina o decreto que organiza o Sistema de Auditoria Interna do 
Estado, confomne afirmado pelo diretor da SCAO, Joaquim José da Cunha, 
em 28 de março de 2001. Segundo o diretor Se a empresa realizou o 
trabalho na FHEMIG, o fez clandestinamente; 

- as vantagens da terceirização e da centralização do serviço deveriam 
integrar o processo licitatório, na forma de justificativa. Não seria, portanto, da 
SCAO, o ónus da prova sobre a necessidade de terceirização, e sim da 
FHEMIG, na forma de justificativa para abertura da licitação, consoante a Lei 
n• 8.666 de 1993; 

- a avaliação do custo do quilo de roupa lavada nas unidades hospitalares 
que a SCAO apresentou foi realizada em conjunto com a própria FHEMIG. 
Não tem sentido, portanto, a afimnação de que esse custo está incorreto. A 
referência à tabela do Ministério da Saúde, a despeito de apresentar preços 
médios praticado no País, apresentava custos muito mais elevados que os 
praticados pela Fundação; 

- a alegada vantagem da construção do galpão se tornaria inexpressiva em 
face do alto custo a ser pago pelo processamento da lavagem, na 
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terceirizaçao que a FHEMIG pretendia fazer. O Diretor da SCAO, Joaquim 
José da Cunha, afirmou à CPI que os custos [do galpão] estarão disfarçados 
dentro de outros preços, ou seja, a empresa vencedora não cobraria 
imediatamente pela construçao do imóvel, mas cobraria mais caro pela 
lavagem de roupa, compensando-se desta forma; 

- o prazo de cinco anos para a execuçao do contrato reduzia a 
possibilidade de competiçao; 

- esse prazo (cinco anos) vinculava-se à construçao do galpão, que, a 
despeito de estar prevista no Edital, não tinha indicaçao de dotaçao 
orçamentária para cobertura dessa despesa. 

A SCAO, tomando conhecimento do relatório da consultoria Vaz de Mello, 
elaborou o Relatório n• 148.006.01, de Avaliaçao da Efetividade dos 
Trabalhos da Auditoria e encaminhou-o à CPI em 26 de abril de 2001. (Vide 
Anexo X). 

O referido relatório indica que todos os parâmetros e dados utilizados em 
seus relatórios anteriores foram indicados e fornecidos pela própria FHEMIG, 
tendo em vista a contestaçao desses dados pela consultoria Vaz de Mello. 
Sobre a inexistência de estudo prévio que justificasse a terceirizaçao, a 
SCAO mantém as suas conclusões. Além disso, a consultoria reconhece 
diversas falhas e as atribuiu aos setores administrativos da Fundaçao, 
alegando apenas que não houve prejuízo para a FHEMIG. 

Em reunião de 7 de março de 2001, a CPI indagou ao atual 
Superintendente da FHEMIG, Fausto Férrer Fróes, que providências teriam 
sido tomadas para solucionar os problemas das lavanderias das unidades da 
Rede FHEMIG. Na ocasião, o Superintendente falou sobre os investimentos 
feitos nessas lavanderias, informando que a Fundação está elaborando um 
projeto para viabilizar a reestruturação de três ou quatro lavanderias da 
FHEMIG que viriam, futuramente, a atender a todos os hospitais da 
Fundaçao. 

Cabe destacar que a Fundaçao reformou as suas lavanderias e está 
executando os serviços de lavagem ·e higienização em suas próprias 
dependências, tendo em vista a revogaçao do processo licitatório. O auditor 
da FHEMIG Jayme José Monteiro, em seu depoimento à CP I, afirmou que 

Hoje, toda roupa é lavada dentro da própria FHEMIG, aumentando a 
capacidade no Centro Geral de Pediatria e no Hospital Júlia Kubitschek. Hoje 
a FHEMIG lava toda a sua roupa nas dependências do Júlia Kubitschek. 

Segundo as palavras do Sr. Joaquim José da Cunha, o processo foi lesivo 
num ativo muito importante para as instituicões hoje. que é o seu nome. A 
FHEMIG ficou nos jornais, não há como mensurar esse ativo 
financeiramente, mas há um desgaste muito grande. (Grifamos.) 

Dentre as condições estabelecidas no Edital, destaca-se um item que 
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chamou a atenção desta Comissão Parlamentar de Inquérito: à licitante 
vencedora, após sua contratação, era assegurada a possibilidade de utilizar-
se em beneficio próprio, da capacidade ociosa dos equipamentos para 
execução de serviços de mesma natureza daquele contratado, para outros 
estabelecimentos de Assistência à Saúde. 

Em outras palavras, a licitante vencedora, depois de contratada, poderia 
prestar serviços de lavagem de roupa para outras entidades, públicas e 
privadas, utilizando-se dos equipamentos e instalações da FHEMIG. 

Contudo, para fruição do beneficio, a contratada, consoante regras do 
edital, deveria pagar à FHEMIG, por esta reutilização, 3% do valor bruto 
arrecadado pelos serviços prestados a terceiros. Esse fato totalmente inédito, 
foi entendido pelos membros desta CPI como o estabelecimento de uma 
relação comercial entre uma entidade pública e uma empresa privada, 
portanto incompatível com os objetivos da .Fundação. 

A referida questão foi analisada pela CPI como bastante coincidente ou 
similar com a situação ocorrida na FUNED, quando a entidade estabeleceu 
com um laboratório estrangeiro um contrato para representação comercial 
das marcas dos produtos a serem importados, recebendo para essa atividade 
de representação uma comissão de 3% sobre o valor total contratado. 

4.3.3- Os lanches e as refeições 
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, por meio 

de sua Administração Central, em edital publicado em 28 de julho de 1999, 
tornou pública para conhecimento de possíveis interessados, a abertura da 
Concorrência Pública n• 008/99, com o objetivo de contratação de empresa 
prestadora de serviços para fornecimento mensal de lanches e refeições nas 
seguintes unidades da rede: · 

-Superintendência-Geral- SUPEGE; 
- Instituto Raul Soares- IRS; 
-Centro Psicopedagógico; 
-Centro Mineiro de Toxicomania; 
- Centro Geral de Reabilitação; 
- Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste- UAPU ZL; 
- Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova; 
- Creche Central Cantinho Feliz. 
O objeto da concorrência abrangia o fornecimento mensal de 50.084 

lanches, 30.524 refeições e 4.460 litros de café, conforme discriminação dos 
Anexos I e IV do edital. 

De acordo com os termos do instrumento convocatório, seria, também, da 
responsabilidade da licitante vencedora a instalação de catracas, roletas e 
equipamento similar, necessários ao controle diário do quantitativo de 
comensais, que serviria de base para o estabelecimento do valor do 

. 
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faturamento mensal. 

Esta CPI solicitou à Auditoria Geral do Estado - AGE - cópia do relatório 
elaborado em decorrência da auditoria realizada na FHEMIG, concernente à 
Concorrência n• 008199. É importante ressaltar que os trabalhos de auditoria 
desenvolvidos pela SCAO contaram com a participação de representante da 
auditoria interna da FHEMIG que, inclusive, assinou o relatório, corroborando 
as inconformidades encontradas. 

De posse do Relatório Parcial de Auditoria n• 148.036.00 (vide Anexo XI) 
elaborado pela SCAO, esta CPI tomou conhecimento das inconformidades 
apuradas no processo licitatório, conforme se transcreve: 

2. 7- Inconformidades 
- Inexistência, na FHEMIG, de estudos que justifiquem a terceirização e 

que demonstrem a alegação na PAMCS que a contratação dos serviços 
terceirizados seria mais econômica e de melhor qualidade; 

- falta de assinatura na PAMCS, pelo responsável do setor, solicitando a 
contratação; 

- discrepância entre a quantidade licitada e prevista pela FHEMIG, 
relativamente ao consumo real de comensais; 

- infração ao § 4° do art. 21 da Lei Federal n• 8. 6661199~, pela Comissão 
de Licitação, por não efetuar a devida publicação das alterações efetuadas 
no Edital; 

- redução do número de licitantes em decorrência da centralização e do 
aumento do capital mínimo; 

- infração, pela contratada, da cláusula 7", subítem 2. 6 do contrato, que 
determina a instalação de um sistema de controle quantitativo diário de 
comensais nas unidades da FHEMIG; 

- deficiência no controle interno da FHEMIG, resultando no pagamento a 
maior à empresa contratada de R$ 4.539,85, nos quatro primeiros meses do 
corrente ano; 

- a lista de funcionários que exercem os serviços pela contratada indica que 
existem entre eles três funcionários pertencentes ao corpo funcional da 
FHEMIG; 

- a terceirização não eliminou diversos custos indiretos, tais como água, 
luz, telefone e instalações, dado que a empresa contratada utiliza as 
dependências da FHEMIG na prestação dos serviços; 

- a terceirização não eliminou o custo dos servidores que trabalhavam no 
serviço de fornecimento de lanches e refeições, devido à sua estabilidade 
funcional; 

- inexistência de estudos que demonstrem o preço unitário máximo 
estipulado no edital, bem como justificativa para o seu aumento, após a 
publicação do edital, no dia 19.08.00 [o ano correto a ser citado é 1999], 
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alterando os valores inicialmente estipulados; 

- inexistência, nos autos do processo licitatório, de cópia da publicação, no 
"Minas Gerais~ da alteração dos valores acima referidos. 

Com o objetivo de esclarecer alguns pontos sobre o mencionado relatório 
de auditoria, assim como ocorrido com a Concorrência n• 00211999, esta CPI 
convocou os auditores responsáveis pelos levantamentos realizados na 
FHEMIG. 

Em depoimento prestado a esta Comissão em 8 de novembro de 2000, o 
auditor da SCAO Francisco de Miranda Júnior declarou que 

Chega-se à conclusão de inexistência, na FHEMIG, de estudos que 
justifiquem a terceirização e a sua viabilidade econômica [ ... ] Na verdade 
houve uma deficiência no planejamento. Dever-se-ia fazer estudos sobre a 
vantagem do processo licitatório. E isso não está acontecendo na FHEMIG. 

O problema descrito pela SCAO, relativo à falta de planejamento, tem sido 
reiteradamente demonstrado no corpo deste relatório, tanto no que diz 
respeito aos processos licitatórios da FHEMIG quanto aos processos da 
FUNED, no que conceme ao bem ou serviço licitado, a sua real necessidade, 
as quantidades envolvidas, valores, bem como na contratação de pessoal. 

Além da detecção dos problemas na falta de planejamento, nota-se, no 
caso em questão, desídia da FHEMIG no que concerne à exigência do 
cumprimento ao item 2.6 da cláusula 78 , que obriga a prestadora a instalação 
de catracas para controle dos comensais.· A ausência das catracas em 4 das 
8 unidades beneficiadas pelo contrato impossibilita a verificação do número 
real de lanches e refeições fornecidos. Conforme se depreende do relatório 
daSCAO 

nas demais unidades, o controle é realizado através das notas de controle 
interno, as quais são fornecidas pela própria empresa contratada, [ ... ] não 
existindo um controle diário interno de consumo pela unidade, como 
determina o edital. 

O edital determina, no subitem 3.20, a obrigatoriedade para a FHEMIG de 
exercer o controle interno dos comensais. Além disso, o contratante também 
deveria estar fazendo, como determina o subitem 1.1 do contrato, a 
fiscalização da execução do objeto do contrato, o que não ocorreu. 

O auditor Jayme José Monteiro declarou a esta CPI que auditoria interna 
da FHEMIG no caso em questão não ocorreu. De acordo com o depoente, 

não existia a [auditoria] preventiva. [ ... ] Não sabíamos dos casos da 
abertura dessas centralizações. A auditoria não participou de nenhum estudo 
para que se fizesse esse acompanhamento junto ao Superintendente-Geral. 
A auditoria interna é subordinada ao dirigente do órgão, que escolhe seus 
assessores. Nesse momento em que fez essa terceirização, ele escolheu a 
assessoria jurídica, os assessores que participaram da elaboração do edital, 
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da proposta de aquisição [ ... ] Não foi portanto, solicitada da auditoria 
interna nenhum parecer, nenhuma providência. 

Percebe-se, a partir dessa afinnação, que a auditoria interna da FHEMIG 
só exercia suas atividades quando demandada, controlando apenas os 
processos para os quais a sua intervenção era solicitada, pela 
Superintendência-Geral. Dessa forma, a atividade preventiva de controle viu-
se prejudicada, tendo em vista estar a atuação do controle interno 
subordinada à decisão do dirigente. Assim, a atuação intermitente, na fonna 
com que vinha ocorrendo, facilitou o surgimento das inconformidades 
apontadas pela SCAO. 

Para prestar esclarecimentos sobre o Processo de Licitação n• 008/1999 e 
sobre outros processos licitatórios, e mesmo o processo examinado no item 
anterior deste relatório, esta CPI convocou o Sr. João Batista Magro, ex-
Superintendente da FHEMIG, que compareceu à Reunião Ordinária de 14 de 
março de 2001. 

Indagado sobre as inconfonnidades encontradas no processo e na 
execução do contrato mencionados, o Sr. João Batista Magro respondeu à 
Comissão: 

A própria continuação dos contratos mostra que havia uma regularidade 
minima [ ... ] O que havia era [a necessidade de] uma pequena correção no 
controle das refeições fornecidas e esse controle foi realizado [ ... ] Por 
exemplo, no hospital, não havia catraca para constatar o número correto de 
refeições que estavam sendo fornecidas.[ ... ] No caso das refeições, temos de 
tratar inicialmente o motivo que levou a esse tipo de procedimento [a 
terceirização]. 

O fator determinante para a terceirização, segundo o depoente, teria sido a 
situação critica das instalações e equipamentos do serviço de nutrição e 
dietética do Hospital Galba Veloso, onde eram elaboradas as refeições e os 
lanches. 

Sobre o conteúdo das alegações do ex-Superintendente é importante 
ressaltar: 

- à época da realização da auditoria, a SCAO elaborou uma série de 
recomendações para que a execução dos contratos se tornasse regular, a 
saber, a colocação das catracas para quantificação das refeições, que 
estavam sendo pagas em valor a maior que o valor devido, e a compensação 
do pagamento feito indevidamente à contratada, no valor de R$ 4.539,85; 

- ainda, sobre a terceirização, a SCAO recomendou que fosse feito o 
estudo que comprovasse a necessidade do procedimento e a sua viabilidade 
econômico-financeira. Se não restasse comprovada a necessidade, os 
contratos deveriam ser rescindidos; 

- as péssimas condições das instalações do serviço de nutrição e dietética 
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do Hospital Galba Veloso, condenadas pelo SPF/DIPLAN, de acordo com 
a Comunicação Interna de n• 43/99, datada de 22 de outubro de 1999, e que 
seriam o principal motivo para a terceirização dos serviços contratados, 
estavam sendo utilizadas pelas licitantes vencedoras para a elaboração dos 
lanches e refeições, com utilização dos equipamentos da FHEMIG e da mão 
de obra de três servidores da Fundação. 

Cabe ressaltar ainda que o trabalho desenvolvido pela consultoria 
independente Vaz de Mello, já mencionado no item anterior deste relatório, 
concernente à terceirização da lavagem de roupas, também se ocupou do 
processo relativo ao fornecimento de lanches e refeições. No entanto, esse 
trabalho nem sequer contestou vários itens do relatório da SCAO, apenas 
entendendo que as meras falhas administrativas, atribuídas aos setores 
administrativos da Fundação, não teriam acarretado prejuízo para os cofres 
públicos. 

Dentre os itens contestados pela consultoria independente, destacam-se: 
- os estudos de necessidade de terceirização e de viabilidade econômico-

financeira existem, mas não foram incluídos no edital. Os parâmetros de 
referência de preços determinados no edital são os constantes no banco de 
preços do Ministério da Saúde. De acordo com o Relatório de Avaliação da 
Efetividade dos Trabalhos n• 148.006.01, elaborado pela SCAO, a própria 
FHEMIG reconhece a inexistência dos estudos. Além disso, o banco de 
preços do Ministério oferece uma média nacional de valores que não 
dispensa um estudo de preço no nível local. 

- Sobre os servidores da FHEMIG que estariam trabalhando para a 
contratada, a consultoria independente alegou que a contratada absorveu em 
seu quadro funcional servidores da fundação que eram contratados por meio 
de contratos Administrativos. A FHEMIG também contestou esse item, sob a 
mesma alegação, completando a informação de que servidores efetivos e de 
função pública teriam sido remanejados para outros setores. A SCAO, no já 
mencionado relatório de avaliação, informa que a SUPEGE/FHEMIG, em lista 
oferecida à auditoria, confirma a existência de três servidores efetivos no 
local, desmentindo a informação da consultoria. 

-A Comissão Permanente de Licitação, segundo o relatório da SCAO, não 
fez a publicação da alteração do fndice de liquidez corrente (ILC), exigido 
para a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, limitando-
se a enviar um comunicado a estas. A FHEMIG contesta a inconformidade, 
alegando que a competência para a publicação não é da Comissão 
Permanente de Licitação, mas sim da Diretoria Administrativa. Além do fato 
de que a comunicação às empresas licitantes não foi comprovado por meio 
de quaisquer documentos, é necessário destacar que a SCAO não contestou 
a competência para a publicação, mas sim a sua ausência e a violação do 
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principio da publicidade. 

Os problemas encontrados na Concorrência n• 008/99 não diferem 
daqueles apontados no caso da terceirização da lavagem de roupas, da 
compra de hortifrutigranjeiros, dos pães e outros analisados pela SCAO. 

Esta CPI tomou conhecimento desses outros processos contendo 
irregularidades, mas não aprofundou as investigações sobre eles, uma vez 
que o Ministério Público já vem procedendo com inquéritos para apuração 
dos fatos e das responsabilidades. 

4.3.4 - Recursos Humanos - o problema do quadro de pessoal e dos 
contratos administrativos na FHEMIG 

A análise da documentação relativa ao quadro de recursos humanos da 
FHEMIG e dos depoimentos colhidos por esta CPI evidenciou problemas 
semelhantes àqueles verificados no quadro de pessoal da FUNED. Assim 
como na FUNED, os levantamentos da Comissão comprovam fragilidades e 
irregularidades na estrutura de controle, seleção, capacitação e treinamento 
do pessoal da entidade e revelam, ainda, que os contratos administrativos 
constituem uma grave questão na instituição. 

De acordo com Maria Cristina Pereira Pompeu, Chefe da Divisão de 
Pessoal da FHEMIG, que prestou depoimento a esta CPI em 13 de setembro 
de 2000, 

o quadro de recursos humanos da FHEMIG é bastante complexo, 
apresentando funcionários efetivos, função pública, funcionários de outros 
órgãos, inclusive da esfera federal e os contratos administrativos. 

Afirmou a depoen.te que há uma discrepância muito grande de carga 
horária e salário, principalmente com o pessoal do Ministério da Saúde, o que 
muitas vezes dificulta até a programação das escalas de plantão nos 
hospitais. 

Ainda, em seu depoimento, Maria Cristina Pompeu informou que, após a 
edição da Lei Delegada n• 41/2000, que dispõe sobre a instituição da parcela 
remuneratória complementar (PRC}, devida a título de abono, para os 
servidores dos quadros de pessoal da administração direta, das autarquias e 
fundações públicas, inclusive inativos, algumas distorções foram corrigidas, 
principalmente em relação aos contratos da área administrativa, mas 
algumas discrepâncias, relacionadas aos profissionais universitários e às 
diferenças de carga horária, permaneceram. 

O Superintendente da FHEMIG Fausto Férrer, em depoimento prestado à 
CP I, em 7 de março de 2001, ao tratar da questão pertinente à diversidade 
de vínculos dos servidores dos quadros da Fundação e das discrepâncias de 
cargas horárias entre servidores, afirmou ser um grande desafio a solução da 
situação atual. 

Segundo o declarante, 
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Lá há servidores do Ministério da Saúde, da Prefeitura, do Estado e da 

FHEMIG com cargas horárias diferentes. [ ... ] ás vezes um servidor com 12 
horas precisa compensar outro servidor com carga horária maior. Estamos 
analisando á luz do contrato de cada um desses servidores, se de fato há 
necessidade de ampliar cargas horárias, de proceder a novas contratações, 
ou, ao contrário, reduzir cargas horárias e evitar novas contratações. O fato 
de haver quatro vínculos diferentes em uma mesma unidade tem 
sobrecarregado a análise dessa situação. 

De acordo com a Chefe da Divisão de Pessoal da Fundação, a questão de 
recursos humanos está muito pulverizada na entidade, sendo que 

Cada pedaço está em uma área. Os contratos dos terceirizados são feitos 
através da Diretoria de Planejamento e da Diretoria Administrativa. A 
administração [dos contratos administrativos] é dos gerentes e dos diretores 
de cada unidade hospitalar. O processo de seleção de pessoal ocorre para a 
área de enfermagem, contudo, inexiste para outras áreas. Temos uma área 
que mexe com capacitação e treinamento, mas é da Diretoria de Ensino e 
Pesquisa. 

Maria Cristina Pompeu relatou a esta Comissão que a Divisão de Recursos 
Humanos que existia na estrutura da Fundação foi extinta e deu lugar á 
Divisão de Pessoal, área de atuação meramente administrativa e burocrática, 
com atividades de controle de férias, contagem de tempo e aposentadoria, 
férias-prêmio, dentre outras. 

Afirmou a declarante aos membros desta CPI: 
Antes de passarmos para o Regime Jurídico, até 31/7/90, tínhamos uma 

divisão de recursos humanos na FHEMIG, que inclusive funcionava muito 
bem. Quando viramos Estado, as pessoas que estavam na administração, na 
época, entenderam que essa parte de recursos humanos era da Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração, que a FHEMIG não precisaria mais 
mexer com isso [ ... ] se tivéssemos continuado, hoje, tenho certeza, não 
estaríamos passando por nenhum tipo de problema como estamos hoje. 
(Grifamos.) 

Para a Chefe da Divisão de Pessoal, com a extinção do setor de Recursos 
Humanos houve um retrocesso porque 

A divisão de recursos humanos é necessária numa instituição do porte e 
importância da FHEMIG ... Ela é muito necessária, porque, hoje, na FHEMIG, 
as atividades acabam muito pulverizadas. Não temos uma coordenação, e 
isso faz falta. Não havendo uma divisão de recursos humanos, não há como 
implementar uma política de recursos humanos porque não há o instrumento 
para fazer isso. (Grifamos.) 

Maria Cristina Pompeu declarou a esta CPI que foi enviada à Secretaria de 
Estado da Saúde uma proposta de criação da área de recursos humanos na 
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FHEMIG. 

O Superintendente da FHEMIG Fausto Férrer, quando de seu depoimento 
prestado à CP I, no dia 7 de março de 2001, foi inquirido sobre a inexistência 
na entidade de uma divisão ou setor de recursos humanos em face da 
relevãncia e dos objetivos assistenciais da Fundaçao bem como da 
complexidade do seu quadro de servidores. O dirigente confirmou a 
necessidade da implantação daquele setor na FHEMIG e afiançou que essa 
demanda já teria sido encaminhada à Diretoria de Ensino e Pesquisa da 
unidade que, junto com a diretoria administrativa, está empreendendo 
estudos com relação a esse aspecto. São afirmações do depoente: 

A área de recursos humanos da FHEMIG vai se tomar uma realidade, uma 
vez que foi uma das propostas que apresentamos e uma das metas que 
estabelecemos nessa administração. [ ... ] o fato de estarmos iniciando a 
implantação de uma área de recursos humanos que vai selecionar, que vai 
avaliar, que vai disponibilizar o servidor de forma adequada é uma proposta 
que estamos implantando agora na unidade. 

No que se refere aos contratos de direito administrativo, a Fundação vem-
se utilizando dessa modalidade de contratação desde 1992. A situação 
referente ao mês de outubro de 2000 indicava, aproximadamente, um total de 
5.954 contratos administrativos existentes para um quadro de pessoal em 
tomo de 13.000 servidores, segundo informações obtidas por esta Comissão. 
(Vide Anexo XII) 

De acordo com o quadro apresentado pela Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração - SERHA -, cujos dados foram 
fornecidos pela própria FHEMIG - a Fundação contaria com 5.179 contratos 
administrativos - referência de julho de 2000 -, incluídas as consultorias e os 
contratos com autônomos prestadores de serviços, diferentemente do 
quantitativo informado pelo Superintendente, ainda que os períodos 
considerados sejam distintos. 

Além disso, nem o Superintendente da Fundação nem a SERHA 
apresentaram dados ou informações sobre o número exato de pessoal 
trabalhando na FHEMIG, não sendo possível, portanto, precisar qual o 
percentual de contratos administrativos em relação ao quadro total de 
servidores. 

Como já mencionado neste relatório, sobre o ingresso no serviço público, a 
Constituição da República, em seu art. 37, inciso 11, dispõe que a investidura 
em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração . 

Para situações especiais, a Carta Magna preceitua, no inciso IX do mesmo 
artigo, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 
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para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

O Estado de Minas Gerais estabeleceu regras para a contratação 
temporária por meio da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990. Referida 
norma dispõe, em seu art. 11, que, para atender a necessidade temporária, 
de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo 
determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de 
direito administrativo, em que o contratado não será considerado servidor 
público, para atender às situações declaradas de calamidade pública e para a 
realização de recenseamento. 

Também sobre o assunto, dispõe o Decreto n° 41.240, de 28 de agosto de 
2000, em seu art. 1°: 

Art. 1° -A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - , 
fica autorizada a contratar, por prazo determinado, não superior a 06 (seis) 
meses, sob a forma de contrato administrativo, categorias profissionais 
exclusivamente da área médico-hospitalar, indispensáveis ao funcionamento 
de suas unidades hosoitalares, vedada a contratação de pessoal 
administrativo. 

Parágrafo único - As contratações de que trata o "caput" deste artigo 
deverão ser submetidas previamente á apreciação e aprovação do Secretário 
de Estado da Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais.(Grifamos.) 

A FHEMIG vem suprindo a sua necessidade de pessoal sem a realização 
de concurso público. Conforme depoimento da Sra. Maria Cristina Pompeu, 
os contratos vém sendo renovados por período superior a seis meses, o que 
denota que a FHEMIG está deixando de observar a norma no que concerne 
ao prazo máximo estipulado para as referidas contratações. 

A Chefe da Divisão de Pessoal relatou a esta CPI que, dos quase seis mil 
contratos administrativos existentes na FHEMIG, 78% são para contratação 
de mão-de-obra para a área-fim da Fundação, entre os quais médicos, 
auxiliares de enfermagem, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Os 
outros 22% são da área-meio. 

Sobre o assunto, manifestou-se a douta Procuradora-Geral do Estado, no 
parecer exarado sob o no 10.359, de 31 de março de 1999: 

Opino no sentido da possibilidade de prorrogação dos contratos 
administrativos, exclusivamente para os admitidos para a prestação dos 
serviços específicos de saúde (atividade-fim da entidade e não atividades-
meio), quando se demonstrar a ocorrência de necessidade temporária de 
excepcional interesse público ou a permanência de carência de pessoal por 
inocorrência do concurso público devido no prazo legal devido. 

O último concurso público realizado para provimento de cargos na FHEMIG 
foi realizado em 1994 e, em 1995, o número de contratos administrativos 
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A permanência do contratado por longo período na instituição representa 
sério problema, porque, embora considerada sem vínculo com o Estado e, 
portanto, sem qualquer estabilidade no posto de trabalho, a sua capacitação 
exige investimentos por parte da FHEMIG. Além disso, a dispensa dos 
contratados que adquiriram experiência ao longo dos anos no desempenho 
das atividades de saúde seria improdutiva, pois acarretaria perda na 
qualidade dos serviços e novos investimentos, pela entidade, na capacitação 
de outros contratados. 

Maria Cristina afiançou à Comissão que esses contratos administrativos 
realmente não são uma boa coisa para o servidor, porque ele se torna um 
profissional sem nenhum amparo. 

Quanto ao processo de escolha dos contratados a depoente informou que 
Normalmente, os pedidos para os contratos vêm da unidade hospitalar. O 

diretor faz a solicitacão, encaminha à Superintendência Geral da FHEMIG e, 
diante da autorização do Superintendente-Geral, a minha área, da qual sou 
responsável [que seria a Divisão de Pessoal], executa o contrato. Nossa área 
é de execução, o contrato já chega lá para ser assinado. Não temos um 
servico de selecão implantado, somente na área de auxiliares de 
enfermagem. (Grifamos.) 

No dia 13 de setembro de 2000, a representante da Associação dos 
Trabalhadores dos Hospitais em Minas Gerais - ASTHEMG - Mônica 
Fernandes Abreu, ao prestar depoimento a esta CPI, revelou aos membros 
da Comissão Parlamentar de Inquérito que são várias as irregularidades 
existentes na FHEMIG e que por diversas vezes a Associação esteve na 
imprensa para denunciar o sistema de contrato administrativo e os privilégios 
que alguns servidores gozam na FHEMIG. Disse ainda, que se o contrato 
administrativo na FHEMIG era uma excecão, hoje, [. .. ] está virando uma 
regra. {Grifamos.) 

Mônica Abreu deu conhecimento a esta CPI da existência de um 
documento em que a Presidente do Conselho de Enfermagem Teima 
Ramalho Mendes, registra a posição do Conselho em relação à forma de 
contratação temporária estabelecida na FHEMIG. De acordo com a 
depoente, no documento o Conselho Regional de Enfermagem criticou a 
FHEMIG quanto a essa questão do contrato administrativo, e diz que a 
situação do contrato é precária, prejudicando até mesmo o atendimento à 
população. 

A declarante concluiu que: Mesmo sabendo desse documento, os 
governantes ainda não tomaram uma posição. 

Corroborando as declarações da Chefe da Divisão de Pessoal, sobre a 
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É assim que a FHEMIG administra os hospitais. Numa pseudo-
descentralização, [ ... ] cada diretor administra o hospital com foro íntimo e 
pessoal. É ele que manda para a FHEMIG quem deve ser contratado. É bom 
lembrar que, [ ... ] as direções dos hospitais, com exceção do Hospital Júlia 
Kubitschek, são indicadas pelo Governador. 

Desta forma, constata-se que o processo de escolha do contratado que, 
originalmente, deveria balizar-se em critérios essencialmente técnicos, 
observados o perfil e a qualificação dos cargos e das funções a serem 
exercidas, normalmente fica nas mãos dos diretores das unidades 
hospitalares sem quaisquer interveniéncias e avaliações técnicas de um setor 
específico de recursos humanos. Assim resta, por indispensável, que a 
FHEMIG promova a implantação de uma área de recursos humanos capaz 
de realizar as atividades de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho 
permanente, o que viabilizará o estabelecimento de uma política de pessoal 
para resolução ou mineração dos problemas vivenciados pelos trabalhadores 
do quadro da Fundação . 

De acordo com a depoente, quanto à solução do problema, basta vontade 
política do Governo. Reivindicamos o concurso público e a nomeacão dos 
concursados de 1994. (Grifamos.) Existem, segundo declaração de Mõnica 
Abreu, 280 aprovados no concurso de 1994, sendo que alguns se encontram 
trabalhando mediante contrato administrativo na FHEMIG. O assunto foi 
objeto de mandado de segurança impetrado contra o Governo do Estado 
para exigir a nomeação dos signatários aprovados no mencionado concurso 
da Fundação. 

Ainda, sobre os concursados de 1994, Mônica Abreu afirmou a esta CPI 
que a FHEMIG se nega a cumprir o Mandado de Segurança n° 133.94419, 
transitado em julgado, em que cinco médicos, que hoje têm contrato 
administrativo na FHEMIG, ganharam a ação para serem nomeados [. .. ] o 
Governo não cumpriu esse mandado. 

O atual Superintendente da FHEMIG Fausto Férrer relatou em seu 
depoimento, já mencionado, que o mandado de segurança não ê de sua 
época, mas que recebera uma determinação do Sr. Governador para 
proceder à contratação [nomeação]. Segundo o depoente, As medidas já 
foram tomadas, e o problema já foi solucionado. 

A representante da ASTHEMG manifestou-se sobre a criação de um grupo 
para discutir e implementar uma política de pessoal para a área da saúde. 
Segundo a depoente, é necessária a participação dos trabalhadores da 
instituição na construção desse instrumento, o que não ocorre, tendo em 
vista que, na maioria das vezes, não são convidados para participarem das 
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propostas e dos projetos. 
Mônica Abreu registrou seu inconformismo diante do fato de: 
na Secretaria de Saúde não existir uma proposta nem um projeto político 

de recursos humanos. Cada um de nôs, trabalhadores da FHEMIG, vai 
vivendo a sua vida. 

A depoente disse que há muito o sindicato vem tentando com o Governo 
Estadual a elaboração do plano de cargos e salários, e que existem várias 
pessoas na Fundação em desvio de função. No entanto, após vários 
governos, o plano de carreira dos servidores da saúde não foi elaborado. 
Para a representante, o que se vê são tentativas de soluções emergenciais, 
localizadas, estanques, ações movidas por pressão e que, ás vezes, 
resolvem o problema de trabalhadores de um nível, criando discrepância para 
outros dos demais níveis. 

Quanto á discrepância de carga horária e salários, Mõnica Abreu afirmou 
E inadmissível que [ ... ] numa mesma sala trabalhem pessoas da Secretaria 

da Saúde e da FHEMIG por contrato administrativo, cada uma-com carga 
horária e salários diferentes. A Secretaria da Saúde e a FHEMIG ainda não 
se dispuseram a fazer um projeto para unificar o tratamento aos servidores, e 
isso traz conseqüências negativas ao atendimento á população. (Grifamos.) 

Maria Cristina Pompeu, ao ser indagada sobre a contratação de pessoal 
para o Hospital Pronto Socorro de Venda Nova, declarou a esta CPI que o 
Hospital também tem realizado contratos administrativos, ressaltando: Quase 
não temos funcionários efetivos, talvez 1 O ou 15 funcionários de carreira da 
FHEMIG [. .. ] Em Venda Nova temos 338 contratos administrativos. No total 
são 356 funcionários dos quais 17 são função pública e efetivos. A depoente 
disse que se o concurso for autorizado pelo Governador, a intenção é que 
seja feito também o concurso para Venda Nova. 

Mõnica Abreu, por sua vez, em relação à questão dos contratos 
administrativos no HPSVN, manifestou-se no sentido de que: 

bastaria que o Governador nomeasse os aprovados no concurso público, 
os profissionais da área-fim, os médicos, os auxiliares, os enfermeiros [a 
depoente refere-se àquelas 280 pessoas aprovadas no concurso de 1994}. 
Ai, sim, a situação do hospital seria regularizada. 

A representante da ASTHEMG, deu ainda ciência a esta Comissão da 
existência do termo de ajustamento de conduta firmado, em 1998, pela 
FHEMIG com a Promotoria Especializada de Fundações do Ministério 
Público Estadual, assinado pelo ex-Superintendente Geral da Fundação, 
Guilherme Riccio. De acordo com a depoente, se a Fundação não cumprisse 
as condições do termo e mantivesse os contratos temporários, a entidade 
ficaria sujeita ao pagamento de multa diária. 

No referido termo, a Fundação assumiu o compromisso de adotar medidas 
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visando à regularização dos contratos administrativos no àmbito de suas 
unidades, dentre as quais a redução gradativa dos contratos e a vedação de 
novas contratações. 

Em depoimento prestado em 7 de março de 2001 a esta CPI, o atual 
Superintendente da entidade Fausto Férrer, ao ser indagado sobre as 
condições firmadas naquele termo de ajustamento de conduta, assinado em 
1998, com vistas à regularização dos contratos administrativos, afirmou que: 

trabalhando na área da saúde, seria muito difícil tomar uma iniciativa como 
essa. Trata-se de uma assinatura de um antigo Superintendente, que 
assumiu um compromisso que dificilmente seria realizado. Acho uma 
temeridade propor uma redução de maneira irresponsável. De certa forma, 
ela poderia inviabilizar vários serviços na unidade, comprometendo toda a 
assistência. (Grifamos) 

Fausto Férrer complementou, dizendo que o mencionado termo, foi 
assinado por 

... um Superintendente que estava deixando o cargo, que fez esse acordo, 
que sabíamos não poderia ser cumprido, [uma vez que no documento] não 
fala que haveria concurso público, [ ... ] fala apenas que iria reduzir [os 
contratos administrativos}. Mas reduzir de que forma? Quais estudos teriam 
sido feitos para isso? 

O Superintendente argumentou que, somente a partir de levantamentos 
para definição dos quantitativos de recursos humanos necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos nas diversas unidades e da realização de 
concurso público, é que se poderá ter a tranqüilidade necessária para fazer 
as devidas opções, até mesmo propor uma redução dos contratos. 

Com relação ao pagamento da multa pela manutenção dos contratos de 
direito administrativo, Fausto Férrer informou a esta CPI que a FHEMIG 

Não está pagando multa [ ... ]. Essa negociação foi feita com a Procuradoria 
de Fundações. Teoricamente, poderíamos cancelar contratos. Só que a área 
assistencial, logicamente, seria penalizada Como não está na nossa 
governabilidade dar soluções para isso, então levamos o assunto ao 
conhecimento da Procuradoria, que entendeu a situação, determinou que 
esse prazo fosse ampliado. 

De acordo com o dirigente, o compromisso de realizar o concurso público e 
os trabalhos paralelos para regularização total dos contratos administrativos 
foi entendido por aquela Procuradoria de Fundações, por isso a multa não 
está sendo paga pela entidade. 
O Superintendente admitiu que os contratos administrativos na instituição 
constituem uma questão um tanto delicada que se vem arrastando ao longo 
dos anos e por isso é fruto de criticas em várias instâncias. Disse, também, 
que a FHEMIG, na tentativa de avançar na solução do problema, assinou, no 
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ano de 2000, um novo protocolo com a Promotoria Especializada de 
Fundações do Ministério Público, por meio do qual se estabeleceram a 
intenção e o compromisso da Fundação de implementar ações que 
possibilitassem, ainda no exercício de 2001, a realização do concurso público 
para preenchimento dos cargos vagos existentes em suas unidades. 

No citado protocolo, denominado Termo de Declarações e Deliberação, 
datado de 21 de novembro de 2000, o Superintendente declara à Promotoria 
que, para resolução do problema dos contratos administrativos, a Fundação 
criou uma mesa de negociação e constituiu uma comissão, interligadas, para 
discussão sobre a questão da realização do concurso público e da 
possibilidade da elaboração de edital. Para a tramitação do edital de 
concurso e sua efetiva realização, foi solicitado pelo Superintendente da 
FHEMIG à Promotoria a concessão de prazo, acordando-se entre as partes o 
prazo improrrogável de meses. 

No mesmo documento, consta declaração do Diretor Administrativo da 
FHEMIG, Rafael Amaral Júnior, que diz: 

... encontra-se em estudo, na referida mesa de negociação e no citado 
grupo, a possibilidade de elaboração de edital de concurso publico para a 
solução total da questão dos contratos temporários, determinando-se que o 
prazo do concurso seja o maior possível, de modo que se tenha tempo para 
realizar o trabalho na Assembléia Legislativa para a criação de cargos 
necessários à solução definitiva de contratações temporárias. 

Pela da documentação enviada à CPI pela FHEMIG, relativa aos recursos 
humanos, pôde-se constatar que o Superintendente Fausto Férrer 
encaminhou ao Secretário de Estado da Saúde documento, datado de 11 de 
dezembro de 2000, solicitando autorização para abertura imediata de 
concurso público para preenchimento de 2.648 cargos da Fundação. 

No citado instrumento, o dirigente, sinaliza ainda a proposta de criação de 
3.306 novos cargos. As proposições consignadas no documento visam, além 
de reestruturar o quadro de pessoal da entidade, a dar cumprimento ao 
acordado no Termo de Declarações e Deliberação, assinado com a 
Promotoria Especializada de Fundações do Ministério Público, na tentativa de 
solucionar o problema dos contratos administrativos. 

Na mencionada solicitação, o dirigente faz um arrazoado em relação aos 
contratos administrativos e sobre a necessidade da realização do concurso e 
criação de novos cargos para solução definitiva das contratações temporárias 
existentes na FH EMIG. Consta no documento enviado ao Secretário: 

O preenchimento através de concurso público, desses 2.648 (dois mil 
seiscentos e quarenta e oito) cargos existentes na Fundação, não 
representaria para o Governo, no que se refere aos nomeados, acréscimo 
quanto às atuais despesas, visto que as despesas com o pagamento de 
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salário e encargos sociais já existem e, por consequência, já são 
contabilizados como despesas dos contratos administrativos 
correspondentes. Entretanto, o preenchimento dessas vagas não resolveria a 
situação atual em relação as 5.954 (cinco mil novecentos e cinquenta e 
quatro) contratos de direito administrativo existentes. Por isso, torna-se 
necessária a criação de 3.306 (três mil trezentos e seis) novos cargos, para 
que se encerre de vez com esta modalidade de contratação. 

Fausto Férrer ressalta, ainda, em seu pedido: 
Como a proposição da criação de novos cargos para a FHEMIG demanda 

aprovação pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais , o que necessita de 
tempo para se efetivar e, tendo a Fundação que cumprir, no prazo de 8 (oito) 
meses o "Termo de Declarações e Deliberação" da Procuradoria 
Especializada em Fundações de Belo Horizonte, é de suma importância que 
no Concurso Público sejam contemplados todos os cargos/funções existentes 
e propostos na mesma, para que não seja necessária a realização de novo 
concurso para tal fim. 

Cabe ressaltar que o ex-Superintendente da FHEMIG João Batista Magro, 
em depoimento prestado a esta CPI, em 14 de março de 2001, declarou a 
esta Comissão Parlamentar de Inquérito que também na sua gestão uma 
grande preocupação foi a área de pessoal. Segundo o ex-dirigente, 

Concluímos que não haveria como resolver esse problema sem um 
concurso público. [ ... ] Porque esse concurso público [ ... ] resolve o problema 
de quase 7 mil funcionários, cujos contratos são administrativos. 

João Batista Magro informou aos membros da Comissão que foram feitos 
estudos iniciais para subsidiar a Secretaria de Estado Recursos Humanos e 
Administração, estudos sobre o total de cargos, função, cargos preenchidos e 
não preenchidos, vacáncia, aposentados, óbitos. Acrescentou que, em 
fevereiro de 2000, existiam quase 2 mil cargos vagos nas unidades da 
FHEMIG, portanto, teria solicitado ao Governador do Estado, autorização 
para realização do concurso. São suas as afirmativas: 

Pedimos em tomo de 2 a 3 mil concursados.[ ... ] Aqui estão as assinaturas 
do Governador e do Secretário, de acordo com a abertura do concurso 
público para a FHEMIG. 

O ex-dirigente da Fundação, ainda, em seu depoimento registrou que: 
O número de contratos hoje é bem maior do que o número de concursados. 

Inclusive, temos alguns problemas. Para nomear uma pessoa, sabemos que 
tem que ser concursada e aí já começamos a ter problemas - porque 
sabemos que em algumas áreas não se consegue nomear. porque não tem 
concursado ali. (Grffamos.) 

O Superintendente Fausto Férrer, em depoimento prestado em 7 de março 
de 2001, declarou aos membros da Comissão que existem algumas 
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carências crônicas na FHEMIG, e uma delas é relativa ao quantitativo de 
recursos humanos que deve ser alocado em cada uma das unidades. 
Segundo o dirigente, por parte da FHEMIG, todos os estudos que poderiam 
ser desenvolvidos na tentativa de agilizar a realização do concurso públicc 
para preenchimento de cargos vagos nas unidades da rede já foram 
procedidos. 

Toda a estrutura já foi definida: quantitativo de recursos humanos e 
inclusão de novas categorias, como o caso do engenheiro clínicc e do 
engenheiro biomédicc, que não ccnstavam do quadro, mas necessárias nos 
dias atuais. 

Ainda, de acordo cem o Superintendente, há uma grande necessidade em 
se fazer levantamentos para verificação exata da necessidade de pessoal da 
Fundação. Além da realização do ccncurso, outras medidas devem, 
necessariamente, ser tomadas, visando à regularização do problema da 
FHEMIG, a saber, remanejamento de pessoal, revisão das cargas de 
horários e escalas de trabalho. Segundo o dirigente, 

Paralelamente a isso estamos fazendo um trabalho para chegar à 
Assembléia a proposta de ampliar o número de vagas. Estamos trabalhando 
para ver se há necessidade desse quantitativo que hoje é apresentado: 5 mil 
servidores. 

Em depoimento prestado à CP! em 1 O de abril de 2001, a Diretora da 
Superintendência Central de Administração de Recursos Humanos Alda 
Bambirra Lara ressaltou a necessidade da criação de cargos 
correspondentes aos postos de trabalho que existem em todo o sistema de 
saúde, por meio da apresentação à Assembléia Legislativa do 
ccrrespondente projeto de lei. De acordo com a depoente, o Termo de Ajuste 
de Conduta, firmado pela FHEMIG com o Ministério Público, estabeleceu 
prazo, até setembro de 2001, para a solução do problema dos ccntratos 
administrativos. Esse prazo, segundo Alda Bambirra, comportaria 
renegociação. lndagada sobre as conseqüências dessa renegociação, a 
Diretora afirmou que haverá dano, claro. Para a depoente, 

O termo de ajuste dá um prazo de oito meses para a realização do 
-concurso [ ... ] Enquanto isso, há que se correr atrás de novos cargos. É o que 
recomendamos. O Poder Executivo vai estar tratando disso. 

Ressalta-se que o Termo de Declarações e Deliberação, assinado em 21 
de novembro de 2000, estabeleceu o prazo de oito meses para a realização 
do concurso para a FHEMIG, prazo este findo em 20 de julho, e não em 
setembro de 2001, se ccnsiderada a sua data de assinatura. Outro fato a ser 
ressaltado é que o referido termo não comporta nova prorrogação, ccnforrne 
verifica-se pelo documento. (Vide Anexo XII) 

A partir do Of.GAB/SEC N• 350/01, datado de 15 de março de 2001, trazido 

~--------------------~--~--------_J 
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à documentação da CPI pelo então Secretário de Estado da Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração Frederico Penido de Alvarenga, pôde-se 
verificar que, àquela data, a SERHA procedia a estudos e análise da 
solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, acompanhados da justificativa 
do Superintendente da FHEMIG, para a realização de concurso público, 
visando a atender às necessidades da Fundação. A análise tem por objetivo 
confirmar a existência das vagas, consoante a legislação pertinente à criação 
de cargos bem como em observância à Lei Complementar 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal. (Vide Anexo XII) 

O mencionado oficio consigna que, concluído o estudo, a SERHA emitirá 
Parecer Técnico para fundamentar o pedido de autorização do 
Superintendente Geral da FHEMIG ao Governador do Estado para a 
realização do concurso público. 

De acordo com o ex-Secretário Frederico Penido de Alvarenga: 
... ê bom ressaltar que não é a Secretaria de Administração que vai realizar 

o concurso, mas a FHEMIG. [ ... ] Estamos tentando analisar possíveis 
impactos financeiros [ ... ] A Fundação tem autonomia administrativa e 
financeira para toda a sua gestão, inclusive para concurso público. Estamos 
fazendo conciliação de cargos e dando suporte para a decisão do Governo. 

t: importante ressaltar que, em depoimento prestado a esta CPI, o ex-
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração Frederico de 
Alvarenga, afirmou que os contratos administrativos constituem um problema 
real, que exige da Secretaria de Estado da Saúde um melhor posicionamento 
com relação ao uso desse instrumento. De acordo com o ex-Secretário, 
existe um decreto delegando a competência da contratação para a saúde [..] 
por contrato administrativo. Trata-se, no caso, do Decreto n• 35.330, de 4 de 
janeiro de 1994. Ademais, o Decreto n• 41.240, de 28 de agosto de 2000, 
remete ao Secretário de Estado da Saúde a autorização prévia das 
contratações a serem realizadas pela FHEMIG. 

Ficou evidenciado, pelos trabalhos da CPI, que o maior número de 
contratos administrativos celebrados no Estado de Minas Gerais concentra-
se, principalmente, nas fundações vinculadas à Secretaria de Estado da 
Saúde, FHEMIG, à FUNED e à HEMOMINAS. Dessas, somente a Fundação 
HEMOMINAS teve o seu concurso realizado e o problema parcialmente 
solucionado. 

Causaram estranheza à CPI as declarações da Superintendente de 
Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde Therezinha de Jesus 
Antonini Duarte, quando indagada sobre os problemas dos recursos 
humanos das fundações vinculadas à Pasta, em seu depoimento prestado à 
CPI em 12 de setembro de 2000. 

Segundo as informações prestadas pela Superintendente, o 
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relacionamento da Secretaria com suas fundações é bastante estreito no 
que conceme ao treinamento e à capacitação de pessoal, exceto com a 
Fundação HEMOMINAS. No entanto, quanto ao controle e acompanhamento 
funcional dos quadros de recursos humanos das fundações, a depoente 
alegou que as entidades possuem autonomia, por serem pessoas jurídicas 
da administração indireta. 

É entendimento dessa CPI, a partir da concepção do SUS, que uma política 
de pessoal coordenada pela a Secretaria de Estado da Saúde, gestora do 
Sistema no Estado, para a administração central e suas entidades 
vinculadas, seria um mecanismo mais eficiente para garantir melhores 
condições para a prestação dos serviços de saúde. 

De acordo com Alda Lara, seria necessária a criação dos cargos 
correspondentes aos postos de trabalho existentes em todo o sistema de 
saúde. Sobre o assunto também se manifestou o ex-Superintendente da 
FHEMIG João Batista Magro, em seu depoimento à CPI, quando afirmou 
que: 

... precisamos de um plano de cargos e salários único para a área da saúde 
em nosso Estado. Se tratarmos isoladamente instituições como o IPSEMG, 
FUNED, HEMOMINAS, FHEMIG e a própria Secretaria de Saúde, criaremos 
situações com grandes diferenças salariais entre essas entidades. 

Além de todos os problemas abordados por esta CPI, referentes à gestão 
de pessoal na FHEMIG, cabe ressaltar que a Auditoria lntema da FHEMIG, 
em cumprimento à determinação da SCAO contida no Of. SCAO/SEF n• 
322/00, de 17 de_ agosto de 2000, realizou auditoria para verificar a 
regularidade do contrato firmado entre a Fundação e a empresa IBMEC 
Educacional S.A. e das contratações de profissionais para a Assessoria de 
Comunicação da entidade. 

No Relatório de Auditoria n• 004/2000, (Vide Anexo XII) a Auditoria lntema 
registrou as seguintes inconformidades apuradas na contratação do IBMEC, 
empresa contratada para ministrar curso de pós-graduação a servidores da 
FHEMIG: 

- inexistência de comprovação da notória especialização e de proposta do 
serviço da contratada; 

-inscrição de servidores com menos de dois anos de exercício na FHEMIG 
para participar do curso; 

- não preenchimento, pelos participantes, do "Requerimento de Licença 
para Participação em Eventos" e do "Termo de Compromisso e 
Responsabilidade", integrantes da Portaria SUPEGE n• 1.036, de 03 de julho 
de 1995; 

- atos de autorização, ratificação e publicação em desacordo com o art. 25, 
inciso 11, da Lei n• 8.666, de 1993; 
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- pagamento antecipado do serviço, em desacordo com o art. 63 da Lei 
n• 4.320, de 1964. 
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Ainda, de acordo com o referido relatório, foi detectada a inexistência de 
instrumento formal (contrato) para viabilizar a prestação do serviço, no prazo 
previsto, de setembro de 1999 a agosto de 2001 - 18 meses -, ao qual foi 
atribuído o valor de R$ 59.500,00. Além disso, o curso não foi integralmente 
ministrado, tendo em vista os fatos de que dois dos alunos solicitaram 
trancamento de suas matrículas e os trés restantes não permaneceram nos 
quadros da FHEMIG, ficando, portanto, inviabilizada a conclusão do curso. 

A conclusão do referido relatório recomenda a substituição dos servidores 
impossibilitados de concluírem o curso, por não mais integrarem os quadros 
da FHEMIG, por outros servidores da Fundação ou, na impossibilidade de 
negociação com a empresa, a devida informação ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, após o débito da referida despesa ao seu 
ordenador. 

Quanto à contratação de profissionais para a prestação de serviços na 
Assessoria de Comunicação Social da Fundação, foram detectadas as 
seguintes irregularidades, conforme o relatório da Auditoria Interna n• 
009/2000: 

- inexistência de solicitação formal para as contratações dos profissionais; 
- ausência de planejamento e de estudo que justificassem as contratações; 
- ausência de critérios de escolha dos profissionais e prorrogação dos 

contratos; 
- abono de freqüência dos profissionais, pela Assessora-Chefe de 

Comunicação Social, durante o período de vigência do contrato, para 
justificativa de realização de pagamento integral; 

- pagamento realizado após a rescisão do contrato e conseqüente 
desligamento do contratado; 

- colocação dos profissionais contratados à disposição de outros órgãos e 
entidades, públicos e privados, em desacordo com as normas que regem a 
matéria e com conseqüente prejuízo ao eràrio, no caso de profissional cedido 
à entidade privada. 

As conclusões desse relatório recomendam a avaliação das necessidades 
de contratação de profissionais por meio de contrato administrativo, para 
prestação de serviços à Assessoria de Comunicação Social da Fundação, e a 
apuração dos valores pagos referentes à disposição de profissional à 
entidade privada, com posterior inscrição do ordenador de despesas em 
diversos responsáveis e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 

5-O Controle na Administração Pública em Minas Gerais 
A Administração Pública é obrigada a agir buscando sempre atender ao 
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interesse público. Deve, assim, submeter-se a controle e fiscalização, de 
forma que seus atos possam ser revistos, sob o aspecto do alcance dos 
resultados almejados, e até mesmo invalidados quando considerados ilegais, 
inconvenientes ou inoportunos. 

O controle é necessário para que a administração atue sempre de acordo 
com os interesses da sociedade, de forma a assegurar a observância dos 
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, motivação, 
impessoalidade, razoabilidade e eficiência. No entanto, o papel do controle 
da administração pública não se limita apenas a assegurar o respeito aos 
princípios constitucionais mencionados, mas guarda a função de produzir 
informações que permitam ao administrador público avaliar a sua gestão para 
poder, continuamente, aprimorá-la. 

A noção de controle também está ligada à noção de democracia. Conforme 
ensina Medauar, Bobbio, em sua obra intitulada O futuro da Democracia, 
vinculou a possibilidade de controle (contro/abilidade) com democracia e 
incontrolabi/idade com arbitrariedade. O controle sobre os atos da 
Administração Pública e os registros das atividades de gestão dos governos 
são a garantia da boa aplicação dos recursos públicos, oriundos da ação 
arrecadadora do Estado. 

De acordo com o art. 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a 
sociedade tem direito a governo honesto, obediente às leis e eficaz. Vale 
ressaltar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já continha, 
em seu art. 15, o preceito de que "a sociedade tem o direito de pedir conta a 
todo agente público de sua administração". 

No entender de Dromi, in Odette Medauar19 não é de esperar nos 
detentores do poder uma autolimitação voluntária. É preciso criar instituições 
para controlá-los e incorporar essas instituiçÇes á estrutura de poder. 

Manoel Messias e Ricardo Guanabara20
, ao citarem Karl Lowestein, 

lembram que o autor, ao discorrer sobre as formas de controle da 
administração pública, separa-as em dois tipos: 

Quando funcionando dentro do agente estatal, podem ser chamadas de 
controle intraórgãos. Quando, em contrapartida, operam em outro poder, em 
integração com os demais, são chamados controles interórgãos. 

No caso brasileiro, são utilizadas as expressões controle interno e externo, 
correspondentes, respectivamente, aos controles intraórgãos e interórgãos, 
concebidos por Lowestein . 

Além dos controles interno e externo, a Constituição de Minas Gerais prevê 
o controle direto, a ser exercido pelos cidadãos e associações 
representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito exercício do 
direito de petição e representação junto ao órgão de qualquer poder e 
entidade da administração indireta 
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5.1 -O Controle Interno 
5. 1.1 - O conceito e os fundamentos do controle interno 
Controle interno ou administrativo é o poder de fiscalização e correção que 

o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem 
sobre seus próprios atos e agentes, e sobre a sua atuação. O controle interno 
é a forma mais econômica e rápida de que dispõe o Estado para corrigir 
quaisquer desvios que possam ocorrer quando os agentes públicos exercem 
as suas funções. 

O controle interno abrange os órgãos da Administração Direta ou 
centralizada, os órgãos da Administração Indireta ou descentralizada, que é 
composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, e os órgãos de administração dos Poderes 
Legislativo e Judiciário. 

O controle interno exercido sobre os órgãos da administração pública 
decorre do seu poder de autotutela, que permite a revisão, revogação ou 
anulação de seus próprios atos quando estes forem considerados ilegais ou 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos daqueles atingidos pela decisão. Do poder de autotutela também 
decorre o poder da administração para punir seus agentes com penalidades 
estatutárias, quando estes incorrem em falta. 

O poder de autotutela fundamenta-se nos princípios do Direito aos quais a 
administração pública deve submeter-se, principalmente aos princípios da 
legalidade, que obriga os dirigentes das entidades e dos órgãos públicos a 
observarem a lei sempre que forem agir em seu nome, e da predominância 
do interesse público~ também chamado de principio da finalidade pública, que 
determina que os agentes públicos sempre devem considerar que os 
interesses públicos têm supremacia sobre os individuais. 

O controle interno pode ocorrer de oficio, quando a autoridade competente 
constata a ilegalidade de seu próprio ato ou de ato de seus subordinados e 
declara a sua nulidade, ou o revoga, por considerá-lo inoportuno. De outra 
forma, o controle interno se dará mediante provocação a requerimento do 
administrado, por meio de recurso administrativo, reclamação, pedido de 
reconsideração ou recursos hierárquicos. 

Ao longo das investigações, esta CP/ verificou a existência de diversas 
irregularidades na Secretaria de Estado da Saúde, na FUNED e na FHEMIG, 
conforme foi exposto neste relatório, que apontam para a ineficiência do 
sistema de controle interno. Essa ineficiência foi constatada tanto nos 
instrumentos da Secretaria e de cada uma das fundações para o controle de 
seus próprios atos, como na atuação de alguns órgãos do Poder Executivo, 
encarregados da supervisão e coordenação das atividades dessas 
fundações. 
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Buscando verificar as razões para a ineficiência encontrada, esta CP\ 

ouviu o Auditor-Geral do Estado, o Secretário de Estado da Administração e 
Recursos Humanos à época, diretores das Superintendências da SERHA e 
SCAO/SEF e SEPLAN, além de analisar a estrutura do sistema de controle 
interno do Poder Executivo, por meio da verificação da legislação pertinente à 
matéria. 

A Constituição do Estado de Minas Gerais determina, em seu art. 81, que 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e as entidades da 
administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno. De acordo com o referido texto, a finalidade desse sistema 
consubstancia-se na avaliação do cumprimento de metas, resultados, 
comprovação de legalidade dos atos de governo, exercício de controle sobre 
operações de crédito e apoio ao controle externo, dentre outros. 

A Lei n• 13.466, de 12 de janeiro de 2000, que organiza a Auditoria-Gera\ 
do Estado- AGE -, altera a estrutura de órgãos da administração pública e dá 
outras providências, dispõe que a AGE é órgão autõnomo diretamente 
subordinado ao Governador do Estado e tem como finalidade precípua o 
exercício de atividades de auditoria nos órgãos e entidades da administração 
pública do Poder Executivo, em fundos especiais instituídos por lei estadual 
de cujos recursos participe o Estado, bem como em entidade em que o 
Estado tenha participação acionária direta ou indireta. 

Compete à AGE zelar para que a atividade de administração pública se 
desenvolva segundo os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
moralidade, publicidade e razoabilidade; zelar pelo patrimônio público; 
participar da formulação do programa de governo e verificar o seu 
cumprimento e sua eficácia; verificar o cumprimento da missão institucional 
dos órgãos e entidades; coordenar o planejamento estratégico do 
Subsistema Estadual de Auditoria Operacional; requisitar à SCAO/SEF a 
realização de trabalhos de auditoria; requisitar aos órgãos e entidades da 
Administração Pública documentos e informações de qualquer classificação 
de sigilo, necessários ao desempenho de suas atribuições e articular-se com 
órgãos e entidades da Administração Pública, com a SCAO/SEF, com o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de 
realizar ações eficazes de combate à malversação de recursos públicos . 

A AGE tem sua estrutura orgânica constituída por um Gabinete e três 
diretorias, sendo uma Diretoria Central de Auditoria da Administração Direta, 
uma Diretoria Central de Auditoria da Administração Indireta e uma Diretoria 
Administrativa e Financeira. 

O atual Auditor-Geral do Estado, Des. Ayrton Maia, no dia 28 de março de 
2001, informou a esta CP\ que a Auditoria-Geral do Estado, a despeito de ter 
sido criada há muitos anos, só veio a ser estruturada pelo Governador Itamar 

~----------------------------------_J 
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Franco por meio de decreto. De acordo com o auditor não existia sequer 
um auditor, nem cargo de chefe de gabinete da auditoria. 

Na oportunidade, o Auditor-Geral esclareceu que o problema da estrutura 
interna da AGE não é o único a dificultar as ações de controle do Estado. 
Para o depoente, a instituição e a institucionalização da auditoria em todos os 
órgãos e entidades são condições fundamentais para que a Auditoria-Geral 
possa exercer plenamente as suas funções. 

Vale salientar que a Auditoria-Geral do Estado não possui corpo técnico 
próprio, contando com os auditores da SCAO para o desenvolvimento de 
seus trabalhos de auditoria nos órgãos e entidades da Administração Pública. 

A SCAO/SEF, consoante o Decreto n• 40.980, de 30 de março de 2000, é a 
unidade administrativa central do Subsistema de Auditoria Operacional e 
deve articular-se com a Auditoria-Geral, fornecendo subsídios por meio dos 
relatórios de auditoria operacional dos órgãos e entidades para o trabalho de 
auditoria de gestão junto ao Governador do Estado. 

O mencionado subsistema, parte integrante do Sistema Estadual de 
Finanças, que tem como órgão central a Secretaria de Estado da Fazenda, é 
composto, ainda, pelas unidades administrativas setoriais e seccionais. As 
unidades administrativas setoriais são denominadas Auditoria ou Controle 
Interno, que integram as Secretarias e órgãos autônomos. As unidades 
administrativas seccionais são denominadas Auditoria ou Controle Interno e 
integram as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

Os agentes do Subsistema de Auditoria Operacional subordinam-se, 
administrativa e diretamente, ao respectivo titular da Secretaria de Estado ou 
ao dirigente de órgão autônomo ou de entidade nos quais estejam atuando e, 
tecnicamente, à Superintendência Central de Auditoria Operacionai-
SCAO/SEF. 

De acordo com o Decreto n• 40.980, de 2000, os órgãos e entidades que 
não possuam unidade administrativa de auditoria ou funções organizadas 
com esta finalidade deverão, com o apoio da Secretaria de Estado da 
Fazenda, por intermédio da Superintendência Central de Auditoria 
Operacional e da Auditoria-Geral do Estado, implementar e sistematizar 
internamente a atividade da auditoria, no prazo de sessenta dias, contados 
da publicação desse Decreto. (Grifamos) É importante salientar que o prazo 
para implementação da estrutura de auditoria jà venceu, sem a devida 
adoção das providências necessàrias ao seu cumprimento. 

Em depoimento prestado à CPI das Licitações em 7 de junho de 2000, o 
Des. Ayrton Maia relatou que: 

hà secretarias que têm auditoria interna que não funciona; hà outras que, 
no papel, têm auditoria interna, mas que não funciona; e há secretarias e 
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órgãos da administração indireta que sequer têm um auditor, quando a lei 
o exige. 

O Diretor da SCAO, Joaquim José da Cunha, no depoimento prestado à 
CPI em 28 de março de 2001, foi categórico ao afinmar que a fragilidade do 
controle interno é o maior problema da Administração Pública. De acordo 
com o Diretor 

Se não forem criados pontos de auditoria, se não for criada uma estrutura 
de controle interno forte nos órgãos e nas entidades, de vez em quando 
estaremos fazendo uma CPI como esta, porque sempre há problema. 

Vale ressaltar que essa CPI, a despeito de entender como verdadeira a 
afirmação do diretor da SCAO, verificou que nos casos da FUNED e da 
FHEMIG existiam auditorias internas estruturadas, em funcionamento. No 
entanto, a atuação das auditorias das mencionadas entidades não foi 
suficiente para coibir as irregularidades naquelas instituições, porque vêm 
apresentando algumas deficiências, identificadas por esta CPI. 

Em primeiro lugar, a auditagem aconteceu a posterior!, e não 
concomitantemente com a realização dos processos licitatórios e de dispensa 
e inexigibilidade de licitação. Em segundo lugar, pelo que põde ser 
constatado, as auditorias internas agiram por demanda, e não por 
desenvolverem um trabalho contínuo e rotineiro dentro das instituições. 

Além disso, esta Comissão ressalta a necessidade de uma efetiva 
independência dos auditores lotados nos diversos órgãos e entidades, uma 
vez que estes estão subordinados administrativamente aos seus titulares e 
dirigentes. 

Ainda, sobre o assunto, destaca-se que a maioria dos fatos investigados 
por esta CPI foram motivados por denúncia de servidores daquelas 
entidades. 

De acordo com o Des. Ayrton Maia, só o controle interno permanente, 
constante, pode evitar, ou pelo menos minorar os problemas encontrados nas 
entidades. 

O Auditor-Geral do Estado, no entanto, afinmou perante os membros da 
CPI das Licitações que os auditores não tinham autonomia até a implantação 
do subsistema. Agora, operacionalmente, estão subordinados ao Auditor-
Geral. Têm de prestar contas a mim ou a outro Auditor-Geral, não ao 
Secretário. 

Sobre a atuação da auditoria, essa CPI põde constatar que mesmo a 
SCAO vem agindo sob demanda. De acordo com seu Diretor, a auditoria não 
vem conseguindo atender à demanda de trabalho devido ao número reduzido 
de técnicos. O seu trabalho vem sendo solicitado pelos órgãos do Estado e a 
atuação dos auditores tem consistido nas atividades de treinar, orientar e 
fazer recomendações para realização de trabalhos rotineiros. 
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Sobre a deficiência no quadro de auditores, o Des. Ayrton Maia, nas 

suas declarações prestadas à CPI das Licitações, em 7 de junho de 2000, 
afirmou que 

O sistema de controle interno já está sendo implantado. Vai depender 
agora de alguns projetos que criem cargos em determinadas Secretarias. 
Estou terminando de fazer a verificação do estado de cada Secretaria a 
respeito da auditoria, para levar ao Governador, a fim de que os Secretários 
proponham inclusive a criação de cargos. Em algumas Secretarias não há 
previsão alguma, então temos de criar cargos, e isso depende de lei. Tenho 
de levar a questão ao Governador. 

Em 28 de março de 2001, o Auditor-Geral insistiu que somente mediante a 
criação de cargos de auditor nas Secretarias de Estado o problema será 
minorado. A realização de concurso para preenchimento dos oitenta cargos 
previstos na carreira de auditor também é uma expectativa do Des. Ayrton 
Maia. Segundo ele, é preciso sensibilizar o Governo [. .. ] é preciso ter 
disponibilidade orçamentária e [ ... ] oportunidade, porque se inicia o período 
eleitoral. 

Diante de tantos problemas constatados por essa Comissão e da 
necessidade da implementação de instrumentos e de estrutura de controle 
interno eficazes para coibir a malversação dos recursos públicos, esta CPI 
espera, por meio deste Relatório, contribuir para o aprimoramento desses 
instrumentos. · 

Além de todos os problemas apontados, outro fato verificado por essa 
Comissão refere-se aos mecanismos de controle sobre os atos e a gestão da 
administração descentralizada, pelos órgãos de controle da administração 
central, assunto que será tratado a seguir. 

5.1.2 -O controle da administração indireta 
Como pôde ser constatado por esta CPI e já exposto neste Relatório, 

várias inconformidades foram encontradas nos processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação da FUNED e da FHEMIG. 

No caso especifico da FUNED, após a verificação dos processos, 
constatou-se que na maioria das vezes não ficou configurada a situação de 
excepcionalidade e emergência que justificasse a dispensa das licitações, 
retratada na situação fática de potencial de dano à população, caso fossem 
adotados os procedimentos indicados na Lei n• 8.666, de 1993, para a 
realização dos certames licitatórios aplicáveis aos casos. 

Não obstante o fato de a Fundação ter realizado a maioria de suas 
aquisições sem licitação respaldadas em situações de emergência 
"fabricadas" constituir grave problema, várias outras irregularidades foram 
encontradas, conforme constatado por esta Comissão: 

- processos de dispensa e inexigibilidade de licitação tramitavam sem a 
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devida documentação, em regime de urgência; 

- os pareceres juridiccs eram padronizados e, mediante rasura, 
reaproveitados; 

- há registro de processos nos quais não existem a planilha de preços nem 
a referência ao preço de mercado, o que seria fundamental para dar 
embasamento ao parecer jurídico, que, em sua maioria, sugere seja realizada 
a compra, observando-se o menor preço; 

- os Pedidos de Aquisição de Mercadorias e Serviços - PAMS -
apresentaram rasuras nas quantidades de produtos requisitados, nas 
estimativas de custo e assinaturas e divergências nas especificações dos 
produtos a serem adquiridos; 

- as notas de liquidação também apresentavam rasuras nas previsões de 
pagamento aos fornecedores; 

- foram encontradas assinaturas e rubricas de servidora não integrante da 
Comissão Permanente de Licitação em alguns processos de dispensa, a 
exemplo das Dispensas n• 51/99 e n• 54/99. 

Analisando, ainda, os processos de inexigibilidade de licitação, a CPI 
constatou que alguns pareceres jurídicos asseguravam estar ccnfigurada a 
'hipótese de fornecedor exclusivo, confomne preceitua a Lei n• 8.666, de 
1993. No entanto, socorriam-se os referidos pareceres em declarações e 
atestados de corporações patronais. 

Todas as irregularidades aqui apontadas, alêm de revelarem uma situação 
de estrita falta de planejamento para programação das necessidades de 
aquisição da Fundação, apontam para uma total inexistência de instrumentos 
eficazes de controle naquela entidade. 

No que concerne á FHEMIG, várias irregularidades também podem ser 
destacadas: 

-os Pedidos de Aquisição de Mercadorias, Compras e Serviços- PAMCS -
apresentaram rasuras nas quantidades de produtos requisitados, nas 
estimativas de custo e assinaturas e divergências nas especificações dos 
produtos a serem adquiridos; 

- falta de planejamento geral para aquisição de materiais e contratação de 
serviços; 

- ausência de estudos preliminares, indicando a necessidade das 
aquisições e obras ou ainda a necessidade da terceirização ou centralização 
dos serviços; 

- negligência e imperícia dos gestores e responsáveis nas compras 
diversas, tendo em vista a precariedade dos instrumentos utilizados para a 
promoção das aquisições, situações de descumprimento do edital, ausência 
de publicação de alterações de editais, preços praticados pelo fornecedor 
acima do estipulado no edital, qualidade de produtos questionável, alterações 



704 
de preços sem justificativa, julgamentos de propostas equivocados, 
limitação do caráter competitivo do certame com a utilização de exigências 
inoportunas e ilegais; 

- ausência de dotação orçamentária própria em edital de licitação; 
-ausência de pesquisa de preços praticados no mercado para aquisição de 

materiais e contratação de serviços. 
A despeito de existir uma estrutura de controle interno na FUNED, que foi 

responsável pela elaboração de um relatório de auditoria sobre as atividades 
da Fundação naquele período, que subsidiou os trabalhos desta Comissão, é 
inegável o fato de que a atuação da Auditoria Interna da entidade não foi 
suficiente para coibir os fatos verificados por esta Comissão. A mesma 
situação pôde ser verificada na FHEMJG, que também possui estrutura de 
controle interno. 

Outras entidades também apresentam problemas na realização de 
dispensas, conforme se mostra na leitura do Relatório Final da CPJ das 
Licitações. Em sua conclusão, insere-se a afirmativa de que o maior número 
de dispensas de licitação ocorreu na administração indireta, tendo em vista a 
precariedade dos instrumentos de controle e a facilidade encontrada pelos 
dirigentes dessas instituições em fugir à regra geral de adoção do certame 
licitatório para se proceder às aquisições. 

No procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação, a Lei n° 
8.666, de 1993, prevê formas próprias de controle, em especial, a exigência 
de ratificação do ato pela autoridade superior, conforme seu art. 26. 

Na administração direta do Estado de Minas Gerais, de acordo com o 
prescrito no Decreto n° 39.388, de 14 de janeiro de 1998, com nova redação 
dada pelo Decreto n° 40.947, de 29 de fevereiro de 2000, compete ao 
Secretário de Recursos Humanos e Administração a ratificação das 
dispensas e das inexigibilidades de licitação das Secretarias de Estado e dos 
órgãos autônomos. Na administração indireta, a ratificação se dá pela 
autoridade superior da entidade. Esse fato conduziu a CPJ das Licitações a 
constatar que os abusos nas dispensas e inexigibilidades concentram-se 
sobremaneira nas entidades da administração indireta, conforme se verifica: 

Talvez seja esta diferença nos mecanismos de controle entre administração 
direta e indireta que faz com que o abuso de contratações sem licitação 
ocorra de forma muito mais intensa na autarquias e nas fundações. 

A SERHA, no Parecer 0127/00, datado de 9 de março de 2000, ao analisar 
matéria sobre a competência para a ratificação dos atos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação oriundos das entidades da administração indireta, 
manifestou-se nos seguintes termos: 

Pelo exposto, entendemos s.m.j. não ser da competência do Exmo. 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração a retificação de 
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dispensa ou inexigibilidade de licitação de atos oriundos da Administração 
Indireta, já que não há fundamentação legal do Decreto n• 39.388/98 ... 

Consoante entendimento da SERHA, o assunto é de competência 
exclusiva do representante legal da entidade. Os entes da administração 
indireta gozam de autonomia administrativa e financeira e, de acordo com o 
parecer: 

Tal autonomia quedaria comprometida, caso seus atos fossem 
invariavelmente submetidos à apreciação da Administração Direta [ ... ] 
cabendo à Administração Direta apenas e tão-somente o controle de 
finalidade (quanto à legalidade e ao mérito), assegurando os objetivos fixados 
em seu ato de criação, harmonizando sua atuação com a política e 
programação do Governo no correspondente setor de atividade e zelando 
pela obten<;ao e asseguramento de eficiência administrativa. 

Com relação à autonomia administrativa e financeira das entidades da 
administraçao indireta e os mecanismos de controle de que dispõe a 
administração centralizada sobre esses entes, manifestou-se o ex-Secretário 
de Recursos Humanos e Administração Frederico Penido de Alvarenga, em 
depoimento prestado a esta CPI em 10 de abril de 2001: 

As fundações, no caso específico da saúde, ou seja, a FUNED e a 
FHEMIG têm total autonomia administrativa e financeira. Para toda a parte 
relativa à gestão de património de recursos humanos, compras, aquisições, 
[ ... ] A Fundação tem autonomia [ ... ] inclusive para [a realização de] concurso 
público.[ ... ] Não temos ingerência na Administração Indireta. (Grifamos.) 

Esse, no entanto, não é o entendimento de Odete Medauar, em obra já 
mencionada, ao discorrer sobre o controle da administração central sobre os 
atos dos dirigentes da administração descentralizada. Tal controle não ficaria 
restrito à compatibilização da atuação da entidade com os objetivos fixados 
na lei de sua criação e com a política e a programação governamentais 
correspondentes ao seu setor de atividade. 

Diversos são os tipos de controle do poder central sobre suas unidades 
descentralizadas: geral, especial, de legalidade, dentre outros. Segundo a 
autora: 

O controle de legalidade compreende todas as medidas pelas quais o 
agente controlador verifica se as condições previstas na lei foram atendidas 
quando o ente descentralizado tomou certa decisão; o fim precípuo do órgão 
central, nesse caso, é assegurar a aplicação da lei. 21 (Grffamos.) 

Ainda de acordo com Medauar: 
O exercício do controle deve culminar em manifestação de vontade do 

agente controlador, visando, se for o caso, a corrigir falhas verificadas. De 
regra, ao atos de controle são: instruções prévias, autorização, aprovação, 
anulação, revogação, suspensão, homologação, ratificação, elaboração de 
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relatório com recomendações, indeferimento de aprovação ou de 
autorização22

. 

Esse controle não pressupõe subordinação hierárquica entre as entidades 
e o poder central, e sim a tutela, que está condicionada à previsão legal. De 
acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro23

, o controle só vai até onde não 
ofenda a capacidade de auto-administração delimitada por lei; por sua vez, 
essa capacidade de auto-administração vai até aonde não esbarre com os 
atos de controle previstos em lei. 

Conforme ensina a autora, não obstante a ausência de subordinação 
hierárquica do ente descentralizado à administração direta, existe uma 
vinculação, para fins de controle: essa vinculação normalmente se dá com 
relação ao Ministério ou Secretaria de Estado [. .. ] cujas atividades se 
relacionam com a da pessoa jurídica da administração indireta24

• 

No que se refere aos bens do património do Estado, estabelece a 
Constituição mineira, nos §§ 3°, 4° e 5° do art. 18, que tais bens devem ser 
cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as 
edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação 
dos serviços públicos. Ainda de acordo com a norma constitucional, o 
cadastramento e a identificação técnica dos bens devem ser anualmente 
atualizados, com garantia de acesso ás informações neles contidas. Os 
mencionados dispositivos aplicam-se também às autarquias e às fundações 
públicas. 

Conforme estabelecido na Lei Delegada n° 6, de 28 de agosto de 1985, 
compete à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
como unidade central do Sistema Estadual de Administração Geral, planejar. 
dirigir. coordenar. executar e controlar as atividades de administracão de 
património, pessoal, desenvolvimento de recursos humanos, transporte 
oficial, material, serviços gerais, informática e processamento de dados. 
(Grifamos.) 

Ainda sobre o assunto, dispõe o Decreto n° 37.924, de 16 de maio de 1996, 
em seu art. 45 e parágrafos, que: 

- a permuta e a dação em pagamento de bens móveis e serviço entre 
órgãos e entidades da administração estadual e a iniciativa privada 
dependem de prévia autorização do Governador do Estado e do atendimento 
das normas da legislação aplicável à alienação desses bens; 

- a permuta e a transferência de material de consumo, equipamentos e 
material permanente entre os órgãos da administração direta, autarquias e 
fundações são de competência da Superintendência Central de 
Administração de Material da SERHA; 

- a alienação e a baixa de bens móveis são de competência da 
Superintendência Central de Administração de Material da SERHA, 
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ressalvadas as hipóteses de delegação para as Secretarias de Estado da 
E2ducação e da Fazenda e para a Policia Militar do Estado de Minas Gerais, 
por meio de resolução regulamentando o assunto; 

- as autarquias e as fundações somente poderão alienar seus bens móveis 
após prévio parecer da Superintendência Central de Administração de 
Material da SERHA, observada a legislação aplicável; 

- os instrumentos firmados pors órgãos da administração estadual que 
envolvam a cessão ou a concessão de uso de bens móveis e imóveis terão 
obrigatoriamente a interveniência da SERHA. 

No que concerne à contratação de serviços terceirizados, o Decreto n• 
40.539, de 13 de agosto de 1999, estabelece a vedação para a celebração 
de convênios ou contratos para prestação de serviços de terceiros, bem 
como para prorrogações e termos aditivos aos que estão em vigência e que 
impliquem aumento de despesa, salvo expressa autorização do Governador, 
inclusive para as entidades da administração estadual. Tal medida visa ao 
controle e à redução das despesas decorrentes desses contratos, impondo 
responsabilidade pessoal ao dirigente de entidade que descumpri-la. 

Outras normas estabelecem medidas de controle sobre as entidades da 
administração indireta, a exemplo do Decreto n• 41.306, de 13 de outubro de 
2000. A referida norma estabelece mecanismos de controle da arrecadação 
das entidades cuja folha de pagamento seja custeada pelo Tesouro Estadual, 
vedando ainda qualquer forma de recrutamento, inclusive substituição e 
terceirização. 

Sendo assim, cal!_saram estranheza a esta CPI as declarações do ex-
Secretário sobre a total autonomia atribulda às fundações, uma vez que a 
tutela estabelecida pelas citadas normas legais impõe o exercício de controle 
sobre aquelas entidades. 

Indagado sobre os mecanismos de controle adotados pela Secretaria de 
Administração, tanto sobre as atividades da administração direta - tendo em 
vista que a SERHA é a unidade central do Sistema Estadual de 
Administração Geral- quanto sobre as atividades da administração indireta, o 
ex-Secretário, em diversos momentos, manifestou-se sobre a existência de 
controles somente para a administração central, como se verifica a seguir: 

- sobre a folha de pagamento do Estado: para facilitar o controle da 
administração direta, estamos em fase de unificação das folhas de 
pagamento [ .. ] e o nosso controle não existia, porque não temos acesso à 
folha das indiretas; 

- sobre a realização de concurso pela FHEMIG: a fundação tem autonomia 
administrativa e financeira para toda a sua gestão, inclusive para concurso 
público; 

- sobre o controle do patrimônio do Estado: fazemos todo o controle da 
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administração direta [ . .} toda a documentação da administração direta 
está conosco.[. . .] não sei se há alguma lei ou decreto que exija isso [. . .} o 
decreto de encerramento de exercício exige o inventário físico; 

- sobre os contratos administrativos para recrutamento de pessoal: a 
gestão desses contratos é feita pela Secretaria [aquela que contrata] ou pelo 
contratante [entidade]; 

- sobre o controle, de uma maneira geral: a prestação de contas [ .. ]no final 
do exercício é feita no Tribunal de Contas. 

Em relação ao último item, cabe reafirmar que o controle exercido pelo 
Tribunal de Contas nos órgãos e entidades do Estado é externo e não 
dispensa a atuação do Poder Executivo no controle interno de seus órgãos e 
entidades. Ademais, o controle interno exercido pelo Executivo é apoio à 
atuação do controle externo, conforme preconiza a Constituição do Estado, 
em seu art. 81, IV. 

Como já exposto anteriormente, a questão do patrimônio é tratada em 
norma constitucional; as competências da SERHA, na Lei Delegada n• 
6/1985; e as normas complementares sobre alienação de bens e serviços 
gerais, além do controle de veículos automotores, são tratadas em decretos 
específicos. Como se verifica, não seria a falta de instrumentos normativos 
justificativa para a inércia da SERHA, apesar de a CPI concordar com a 
necessidade de aprimoramento do sistema normativo. 

A dificuldade para o exercício das normas de controle da administração 
pública pode ser resultante de dificuldades administrativas. O ex-Secretário 
chegou a afirmar que o problema enfrentado pela Secretaria para o 
desenvolvimento de suas atividades seria a falta de recursos financeiros e de 
pessoal: 

Na eventualidade de termos alguma forma de supervisão na gestão do 
patrimônio individual [de cada entidade], precisaríamos de ter um suporte 
maior para nossa equipe. 

No entanto, mesmo nos níveis gerenciais da Secretaria podemos notar 
alguma incompreensão quanto ao papel a ser desempenhado pelo órgão. A 
diretora da Superintendência de Administração de Transporte, Imóveis e 
Serviços, Maria do Socorro Pereira, ao ser questionada sobre a necessidade 
de intervenção da Secretaria nos instrumentos de cessão ou concessão de 
uso de bens imóveis do Estado respondeu desconhecê-la, a despeito do que 
estabelece o Decreto n• 37.924, de 16 de maio de 1996. Sobre a obrigação 
constitucional de cadastro dos imóveis a diretora afirmou que o mesmo não 
existe na administração indireta. 

Cabe ressaltar que a cessão de uso do imóvel pertencente à FHEMIG 
correspondente à antiga Colônia Ernane Agrícola, localizado no Município de 
Sabará, para a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará - SOECS - não 



z 
õ 

709 
era do conhecimento da SERHA, que desconhecia, inclusive, o dominio 
do imóvel. 

Apesar de o estudo dos controles internos não ser o objeto de investigação 
desta CPI, ficou evidente, pelos fatos revelados a partir da análise da 
situação da FHEMIG, e da FUNED,. a sua precariedade ou inexistência em 
alguns casos. O aprimoramento desses controles figura como única opção do 
Governo do Estado para a prevenção de irregularidades semelhantes ás 
apontadas neste relatório_ 

Especial atenção deve ser concentrada no desenvolvimento de controles 
concomitantes ou de acompanhamento_ Em várias das situações irregulares 
relatadas pôde-se constatar a atuação de auditorias internas, realizadas pela 
FHEMIG, FUNED e SCAO, que, no entanto, não ocorreram de modo 
tempestivo, não sendo assim suficientes para coibir os atos de improbidade, 
os erros e a má administração dos recursos do Estado. Por maior que seja 
sua importância, a atuação corretiva e posterior de instrumentos de controle 
não parece bastar à proteção do património público. 

5.2 -O Controle Externo 
Se a administração pública está sujeita à observância da lei e à 

consecução do interesse público, não há porque negar-lhe o controle sobre 
os seus próprios atos e o poder de revê-los_ No entanto, ao não realizar o 
devido controle interno, quando constatada alguma ilegalidade, a 
administração pública sujeita-se ao controle exercido pelos Podere_s 
Legislativo e Judiciário, também denominado controle externo, aumentando a 
responsabilidade do Estado na missão de zelar pelo cumprimento das leis. 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello25: 
O controle externo compreende (I) o controle parlamentar direto, (ll)o 

controle exercido pelo Tribunal de Contas (órgão auxiliar do Legislativo nesta 
matéria) e (111) o controle jurisdicionaL 

O controle parlamentar direto compreende: 
- a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (inciso XXX do 
art. 62 da Constituição Estadual); 

- a convocação de Secretário de Estado, dirigente de entidade da 
administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao 
Governador do Estado, para prestarem, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de 
ausência injustificada ou de qualquer outra autoridade estadual para prestar 
informação sobre assunto inerente às suas atribuições (art. 54 e inciso IV do 
art. 60 da Constituição Estadual); 

- a aprovação, apôs argüição pública, da escolha dos Conselheiros do 
Tribunal de Contas indicados pelo Governador, dos membros do Conselho de 
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Governo, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa 
Social, de Interventor em município, e dos presidentes das entidades da 
administração pública indireta e dos presidentes e diretores dos órgãos do 
sistema financeiro estadual (inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual); 

-o julgamento das contas do governo e a apreciação dos relatórios sobre a 
execução dos planos de governo, com base em parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas (inciso XX do art. 62 da Constituição Estadual); 

-a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes próprios 
das autoridades judiciárias, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo(§ 3° do art. 60 da Constituição Estadual). 

O controle exercido pelo Tribunal de Contas compreende, dentre outros e 
guardada a pertinência com os fatos investigados por esta CPI, o julgamento 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros bem ou valor 
públicos de órgãos de qualquer dos Poderes ou de entidade da 
administração indireta; a fixação de responsabilidade de quem tiver dado 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado 
prejuízo ao Estado ou a entidade da administração indireta; a promoção de 
tomada de contas, nos casos em que não tenham sido prestadas no prazo 
legal; a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal; e a 
realização,· per iniciativa própria ou a pedido da Assembléia Legislativa, de 
inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos Poderes e em entidade 
da administração indireta. 

Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado, no exercício do 
controle externo, a' partir da edição da Instrução Normativa 04/1999, de 15 de 
dezembro de 1999, estabeleceu importantes exigências a serem cumpridas 
pelos gestores e dirigentes de órgãos e entidades da Administração, quanto 
aos aspectos de planejamento, controle interno e avaliação de sua gestão. 

A mencionada instrução estabelece normas sobre a compcsição e a 
apresentação das prestações de contas de exercício dos administradores e 
gestores das administrações direta e indireta dos Fundos e, especificamente, 
os incisos 11 dos arts. 4° e 9° do referido instrumento legal determinam a 
elaboração de relatório circunstanciado sobre as contas de exercício e atos 
de gestão emitido pelo órgão de controle interno daqueles órgãos, autarquias 
e fundações públicas. Nos termos do arts. 6° e 11 da instrução, cabe aos 
titulares e dirigentes a declaração de ciência sobre todas as informações e 
conclusões contidas no relatório emitido pelo órgão de controle interno 

A instrução normativa, portanto, veio requerer no âmbito daqueles órgãos e 
entidades a implementação de controles preventivos, concomitantes e 
oportunos sobre o quadro de pessoal, os contratos e convênios, os 
processos licitatórios e o património, sobre a execução dos programas de 

. 



" o 

• o -< 

711 
trabalho, dentre outros. 

As apurações e irregularidades detectadas tanto pelo controle interno 
daquelas instituições quanto as verificações, inconformidades e 
recomendações decorrentes das auditorias procedidas pela SCAO/SEF 
nessas mesmas instituições, necessariamente, deverão ser informadas ao 
Tribunal. Do mesmo modo, as medidas adotadas para saneamento das 
impropriedades deverão ser indicadas e demonstradas nas prestações de 
contas de exercício. 

Extrai-se dos dispositivos insertos na instrução que a citada norma vem 
reforçar a necessidade da efetiva atuação dos órgãos de controle interno ou 
auditorias internas na estrutura dos entes fiscalizados pelo Tribunal de 
Contas. Este fato vem demandar dos titulares e dirigentes, como principais 
responsáveis pela manutenção desses instrumentos de controle em suas 
instituições, ações imediatas para implementação, revisão ou aprimoramento 
dessas unidades de controle para cumprimento do previsto na Constituição -
o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional -. 

Outra modalidade de controle externo é o controle judicial, que constitui a 
apreciação e a invalidação, pelo Poder Judiciário -órgão dotado de garantias 
de imparcialidade -, dos atos ilícitos emanados da administração pública. 

Segundo Celso AntOnio Bandeira de Mello o Poder Judiciário controla, in 
concreto a legitimidade dos comportamentos da administração pública, 
anulando suas condutas ilegítimas, compelindo-a àquelas que seriam 
obrigatórias e condenando-a a indenizar lesados, quando for o caso26

. 

O controle judicial pode ser exercido tanto para impugnar ato do 
administrador que afete os interesses de uma só pessoa, como atos que 
lesem os direitos de uma coletividade. 

O controle judicial não abrange o controle sobre o mérito dos atos 
administrativos. Estes, que pressupõem validade, só podem ser revogados 
pela autoridade da qual emanaram, pois necessitam da análise da 
conveniência e oportunidade, que não merecem controle do judiciário. 

5.3- O Controle Direto 
O controle direto da administração pública, pelo cidadão e pelas 

associações representativas da comunidade, é exercido mediante o direito de 
petição e de representação perante órgão de qualquer Poder ou entidade da 
administração indireta. 

O direito de petição garante a propositura de medidas de interesse geral ou 
individual. O direito de representação garante a propositura de medidas 
corretivas contra a violação de direitos e abusos de poder, pressupondo, 
neste caso, infração, que tem de ser apontada concretamente. Ambos podem 
ser exercidos por qualquer pessoa, a qualquer tempo e em quaisquer 
circunstâncias, independentemente do pagamento de taxas. 
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Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou 

sindicato é parte legítima para, na fonma da lei, denunciar irregularidade ou 
rlegalrdade de ato de agente público à Assembléia Legislativa, ao Tribunal de 
Contas e perante o Ministério Público. 

6 - Conclusões 
6.1 - Considerações gerais 
Os trabalhos da CPI da Saúde constituíram intensa investigação sobre os 

fatos que motivaram a sua criação e foram conduzidos pela Comissão com o 
intuito de buscar a elucidação das irregularidades denunciadas. 

Esses trabalhos compreenderam a realização de Reunião Especial, para 
escolha do Presidente da Comissão, do Vice-Presidente e do Relator, 20 
Reuniões Ordinárias e 13 Reuniões Extraordinárias, quando foram colhidos 
depoimentos e aprovados requerimentos. Foi analisada a documentação 
encaminhada a esta CPI, compreendendo 44 Anexos, totalizando 18.486 
páginas. Além disso, foram aprovados 143 requerimentos e expedidas 225 
correspondências, tendo esta Comissão ouvido 56 pessoas, em 60 
depoimentos prestados, registrados em cerca de 2.900 páginas de notas 
taquigráficas. Foram ainda realizadas três visitas, sendo duas à FUNED e 
uma ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, além de visitas, feitas 
pelos técnicos da Assembléia, à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - e à 
Coordenação do REFORSUS, em Brasília, para análise de documentos do 
projeto de mesmo nome. 

A despeito do extenso trabalho realizado, esta Comissão não pretendeu 
esgotar a análise e a investigação sobre as denúncias, tendo em vista o seu 
limite temporal de atuação, a escassez dos recursos humanos e materiais 
disponíveis, o seu poder de atuação legalmente circunscrito e a existência de 
Poderes e instàncias competentes para continuidade da apuração e 
julgamento dos fatos, se necessário. 

Ciente das limitações impostas às Comissões Parlamentares de Inquérito, 
a CPI da Saúde não presume frustradas as suas ações no trato de assunto 
de extrema relevância, como é a questão da saúde pública no Estado de 
Minas Gerais. 

Esta Comissão acredita que os trabalhos de investigação promovidos no 
seu âmbito de atuação foram capazes de revelar apenas uma parcela dos 
problemas existentes no Estado. No entanto, a detecção desses problemas 
foi suficiente para servir como ponto de partida para a definição de um novo 
modelo de gestão pública, voltado para a construção de uma sociedade mais 
justa e solidária. 

O exercício do controle, com o foco voltado para o Poder Executivo, 
certamente se realizou, mas não se encerra com a apresentação do Relatório 



z 
õ 

o 

713 
Final desta CPI. Os fatos revelados devem desencadear providências 
complementares dos órgãos competentes e provocar a adoção de formas 
permanentes de prevenção de irregularidades. 

Há que se ressaltar a importãncia dos controles sobre a administração 
pública, quer· sejam internos, quer externos, exercitados não de forma 
eventual ou demandada, conforme detectado nos exames desta Comissão, 
mas de forma contínua, como mecanismos de monitoramento e 
acompanhamento das atividades, na área da saúde ou em qualquer outra, 
para aprimoramento da gestão no setor público. 

Este relatório, embora tenha concentrado sua atenção em fatos ocorridos 
na administraçao dos órgãos e entidades encarregados da promoção das 
ações de saúde, como um recorte da realidade administrativa do Estado, 
lança luz sobre práticas indesejáveis que, infelizmente, acontecem de forma 
bastante corriqueira. A correção dessa situação, por meio da edição ou 
aperfeiçoamento de normas, da operacionalização dos controles e da revisão 
de missões, é tarefa que necessita do posicionamento e da ação da 
sociedade e dos Poderes constituídos. 

É necessário salientar que, embora os trabalhos da Comissão tenham 
revelado as mazelas e as deficiências dos órgãos e entidades investigados, 
também foram importante instrumento para ressaltar a relevância das 
instituições de saúde do Estado, especialmente a SES, a FUNED e a 
FHEMIG, que, em pleno funcionamento, têm fundamental missão a 
empreender, visando à promoção da saúde do povo de Minas Gerais. 

A crítica à qual essas instituições foram submetidas neste relatório tem a 
finalidade de iniciar um processo de redefinição de suas missões e de 
reorganização de suas estruturas, por meio da reftexão de seus gestores e 
servidores. Esta Comissão acredita que os órgãos integrantes do Poder 
Executivo, cuja atuação foi tema central das atividades investigativas, a par 
deste relatório, identifiquem instrumentos para formulação de políticas que 
conduzam ao equacionamento dos problemas apontados e que assegurem o 
pleno exercício de suas ações. 

Tornados públicos os fatos aqui descritos, esta CPI espera, ainda, maior 
participação da sociedade na formulação das políticas públicas de saúde e 
no exercício do controle sccial das instituições, por meio da atuação mais 
efetiva dos Conselhos de Saúde e da mobilização para o acompanhamento 
da atuação dos órgãos de fiscalização. 

Outrossim, entende a Comissão que os indícios de irregularidades colhidos 
a partir das investigações possam servir como instrumento auxiliar na 
atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do 
controle externo, e ao Ministério Público Estadual, para as apurações 
complementares que se fizerem necessárias e oferecimento de denúncia 
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contra_ as pessoas cujas ccndutas forem consideradas, por aquele órgão, 
atos rllcrtos ou de rmprobidade administrativa. 

Cabe ressaltar, ainda, o auxilio prestado pelo Tribunal de Contas do Estado 
a esta Casa nas investigações realizadas por esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que contou com o valioso apoio de técniccs dos seus quadros 
funcionais. O mencionado auxílio constituiu importante e bem sucedida 
experiência para o aprimoramento dos trabalhos de fiscalização da 
Assembléia Legislativa. 

6.2 - Reccmendações 
Inicialmente, ê importante destacar que o atual Superintendente-Geral da 

FUNED, Tarcisio Campos Ribeiro, por meio de designação do Governador do 
Estado, vem ocupando o cargo de dirigente daquela Fundação, expedindo 
atos, assumindo obrigações e respondendo pela entidade, como seu 
representante legal, sem que o seu nome tenha sido previamente aprovado 
por esta Casa, por voto secreto e após argüição pública, conforme 
estabelecido na alínea "d" do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual. 
Portanto, a CPI recomenda ao Chefe do Poder Executivo estadual que 
encamin:1e o nome do referido dirigente à Assembléia Legislativa, para que o 
preceito constitucional mencionado seja cumprido. 

Sobre os fatos analisados e investigados, a partir da documentação 
recebida e dos depoimentos colhidos, esta CPI vem apresentar as suas 
conclusões. 

Quanto à realização de exames de DNA para investigação de paternidade 
nos processos judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre, a 
CPI constatou indicias de irregularidades na prestação dos serviços. Para 
verificação das possíveis irregularidades, esta CPI recomenda : 

a) ao Poder Executivo estadual : 
- a realização de auditoria, por meio da Superintendência Central de 

Auditoria Operacional - SCAO/SEF, na Secretaria de Estado da Saúde, para 
avaliação dos Contratos n•s 3.027/97, 3.076/98 e 009/2001, firmados entre a 
SES e o NUPAD para a realização de exames, bem ccmo dos procedimentos 
de dispensa de licitação que precederam os referidos instrumentos; 

b) ao Poder Judiciário estadual: 
-que tome ciência dos fatos aqui descritos para a adoção das medidas que 

se fizerem necessárias, tendo em vista a possibilidade da existência de 
irregularidades nos procedimentos de marcação dos referidos exames; 

c) ao Ministério Público estadual: 
- o aprofundamento das investigações acerca dos fatos descritos no item 

2.4 -Denúncias Recebidas, relativos aos exames de Ácido 
Desoxirribonuclêicc- DNA, para a ccmpleta elucidação dos fatos. 

A assistência farmacêutica em Minas Gerais foi objeto de estudo por parte 
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desta Comissão, que detectou falhas na execução e controle dos 
contratos de fornecimento de medicamentos firmados entre a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Fundação Ezequiel Dias - FUNED. A partir dessa 
constatação, reputa-se necessária a realização das devidas correções nos 
procedimentos que vêm sendo adotados, bem como a criação de novos 
mecanismos para a efetiva atuação dos órgãos e entidades integrantes da 
área da saúde. Para tanto, esta CPI recomenda: 

a) ao Poder Executivo estadual: 
- o encaminhamento à CIB, para discussão e aprovação, de proposta de 

alteração dos critérios de fornecimento de medicamentos pela FUNED para a 
Secretaria de Estado da Saúde, visando ao atendimento do Programa de 
Assistência Farmacêutica Básica, tendo em vista a constatação, pela SCAO, 
da prática de intermediação e mercancia por aquela Fundação na aquisição 
de medicamentos de terceiros, onerando o Fundo Estadual de Saúde- FES; 

- a criação de mecanismos de aquisição direta, pela Secretaria de Estado 
da Saúde, dos medicamentos constantes do elenco da cesta básica não 
produzidos pela FUNED, para a eliminação da intermediação da Fundação, 
visando a uma melhor utilização dos recursos do FES; 

- a adoção de critérios de planejamento e controle sobre a produção e o 
fornecimento dos fárrnacos da cesta básica para os municípios, para 
assegurar a regularidade das entregas, em atraso no Estado de Minas 
Gerais, visando ao pleno acesso da população aos medicamentos, uma vez 
que esta CPI constatou que a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica -
CAF/SES está preocupada em regularizar as pendências financeiras com os 
municípios, com a substituição dos medicamentos previamente solicitados, 
com prejuízo do abastecimento oportuno, regular e de acordo com as 
necessidades das unidades farmacêuticas municipais; 

b) ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
- esta Comissão solicita a realização de auditoria contábil, financeira, 

orçamentária, patrimonial e operacional na FUNED, especialmente no que se 
refere à execução dos Contratos n°s 008/99 e 003/2000, para fornecimento 
de medicamentos da farmácia básica para a Secretaria de Estado da Saúde. 

Com relação aos projetos financiados com recursos do Programa de 
Reforço à Reorganização do Sistema Unico de Saúde - REFORSUS -, 
Componente I, em Minas Gerais, esta CPI recomenda: 

a) ao Poder Executivo estadual: 
- acompanhamento dos projetos, pela SES, por intermédio das Diretorias 

Regionais de Saúde - DRS's -, visando à efetiva fiscalização de sua 
execução; 

- a interveniência da SES na execução das correções sugeridas pelo 
Ministério da Saúde para os projetos do REFORSUS no Estado de Minas 
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- o acompanhamento, pela SES, da execução orçamentária e financeira da 
obra do Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, inclusive das aquisições 
de equipamentos; 

b) ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
- a realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional, tendo por objeto a construção do Hospital de Pronto Soccrro de 
Venda Nova, envolvendo o Departamento Estadual de Obras Públicas -
DEOP, a Secretaria de Estado da Saúde e a FHEMIG, nos períodos 
ccmpreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente data; 

c) ao Ministério Público estadual: 
- o aprofundamento das investigações, tendo por objeto a construção do 

Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, envolvendo o Departamento 
Estadual de Obras Públicas - DEOP -, a SES, a FHEMIG e a Construtora 
OAS, nos períodos compreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente 
data; 

d) ao Ministério Público federal: 
- o aprofundamento das investigações, tendo por objeto a construção do 

Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, envolvendo o Departamento 
Estadual de Obras Públicas - DEOP -, a SES, a FHEMIG e a Construtora 
OAS, nos períodos compreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente 
data, tendo em vista a utilização de recursos públicos federais na referida 
obra. 

Sobre os fatos investigados descritos no item 4.2- Fundação Ezequiel Dias 
- FUNED, integrante deste relatório, esta CPI recomenda: 

a) ao Poder Executivo estadual: 
-estabelecer um planejamento global das aquisições de matéria-prima pela 

FUNED, em conformidade cem as necessidades definidas pela 
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF/SES -, para atendimento 
ao programa Farmácia Básica e para cumprimento dos convênios firmados 
com o Ministério da Saúde, para a produção de medicamentos especiais, de 
forma a assegurar a realização das aquisições em tempo hábil, evitando a 
realização de ccmpras por dispensa de licitação em regime de urgência, sem 
a devida configuração da emergência, em detrimento dos processos 
licitatórios; 

- verificação da viabilidade da mudança da estrutura física da CAF/SES 
dentro da FUNED, tendo em vista o entendimento desta Comissão de que o 
propósito pretendido de agilização e melhoria no planejamento da assistência 
farmacêutica básica não foi alcançado; 

- realização de estudos para verificação da real capacidade de produção de 
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medicamentos pela FUNED, bem como de pesquisas e testes, 
notadamente para atendimento ao programa Farmácia Básica e aos 
convênios com o Ministério da Saúde e demais órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -, tendo em vista as 
declarações de ex-diretores da Fundação de que, com alguns investimentos, 
a FUNED estaria capacitada para aumentar e diversificar a sua produção de 
fármacos; 

-o encaminhamento de projeto de lei a esta Casa com o fito de promover a 
reorganização da FUNED, com a definição da estrutura e a criação dos 
cargos necessários ao seu pleno funcionamento e desenvolvimento, bem 
como para alterar o estatuto da Fundação, de acordo com o que determina o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira, em seu 
art. 103, introduzido pela Emenda Constitucional n• 49, com a definição de 
sua personalidade jurídica de direito público, também como estabelece o § 5° 
do art.14 do Texto Constitucional estadual; 

- solicitação à Comissão Especial instituída pela Resolução Conjunta 
SEF/SEPLAN/SERHA n• 3.131, de 29 de janeiro de 2001, que apresente à 
Assembléia Legislativa os estudos relativos ao acompanhamento da 
arrecadação financeira e da execução orçamentária da FUNED, para a 
eliminação do déficit da Fundação, registrado nos últimos anos, conforme 
constatação da SCAO/SEF, ou que proceda à sua realização caso estes não 
tenham sido elaborados; 

- a realização de auditoria, por meio da Superintendência Central de 
Auditoria Operacional - SCAO/SEF, para verificação da destinação e do uso 
dos recursos oriundos da antecipação promovida pelo Tesouro Estadual à 
FUNED, por meio da Superintendência Central de Administração Financeira-
SCAF/SEF, no valor de R$ 2.000.000,00, no exercício de 2000, tendo em 
vista tratar-se de operação não habitual, sob compromisso de ressarcimento 
não cumprido e com a aplicação destes recursos não esclarecida; 

-determinar à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
- SEPLAN -, que não proceda à aprovação de cotas orçamentárias baseadas 
em expectativas de receita de autarquias e fundações que não se venham 
efetivando dentro do exercício, com o fito de impedir o aumento do déficit 
dessas entidades e do Estado; 

- determinar a inclusão e a realização de cursos para os integrantes das 
Comissões Permanentes de Licitação dos órgãos e entidades estaduais, com 
o fito de capacitar os referidos servidores e impedir ou minimizar os fatos 
descritos neste Relatório Final; 

- apurar as responsabilidades de servidores e contratados da FUNED na 
realização de dispensas e inexigibilidades de licitação, realizadas em 
desacordo com o preceituado na Lei n• 8.666, de 1993, conforme indícios 
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apontados neste relatório, no item 4.2. 1 -As compras de matéria-prima e 
medtcamentos acabados realizadas sem licitação para a Assistência 
Farmacêutica - argumentos da urgência, emergência e exclusividade; no 
período compreendido entre os anos de 1999 e 2000, em que a Fundação foi 
d1ng1da por Francisco Panadés Rubió, e nos exercícios de 2000 e 2001; 

- afastamento da contratada da FUNED Valéria Maria de Abreu, 
responsável pela emissão de pareceres jurídicos para processos de dispensa 
e inexigibilidade das licitações procedidas por aquela Fundação, no período 
compreendido entre os anos de 1999 e 2000, bem como do Assessor 
Jurídico Paulo Vaz Alkimin, até que sejam apurados os fatos descritos e os 
indícios apontados no item 4.2.1; 

- rescisão imediata do contrato administrativo firmado entre a FUNED e a 
Coordenadora de Assistência Farmacêutica Rosa Maria da Conceição e 
Silva, servidora pública estadual lotada na SES, que vem acumulando 
funções e vencimentos, contrariando as nonmas constitucionais que regem a 
matéria, e apuração do montante recebido, para posterior devolução aos 
cofres públicos, se considerado indevido; 

- rescisão imediata, se este ainda se encontrar vigente, do contrato n° 
046/99, de 1 o de junho de 1999, firmado entre a FUNED e o laboratório 
cubano Labiofam, na gestão de Francisco Panadés Rubió, para a realização 
de atividades de promoção, serviços e representação, por entender esta 
Comissão que a atividade de mercancia, a ser promovida pela FUNED, 
contraria os princípios constitucionais que norteiam a administração pública e 
o estatuto da Fundação, prejudicando, ainda, o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Estado; 

- verificação da destinação do estoque do biolarvicida não utilizado no 
combate à dengue, armazenado nos galpões da FUNED, sob risco de perda 
de validade; 

- estabelecimento de diretrizes próprias para o combate às zoonoses no 
Estado de Minas Gerais, tendo em vista as declarações do Coordenador de 
Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde à época, Francisco Leopoldo 
Lemos, de que a administração pública estadual apenas acompanha as 
detenminações do Ministério da Saúde e não possui políticas próprias de 
atuação; 

- realização de concurso público para a FUNED, com a rescisão dos 
contratos administrativos daquela Fundação, tendo em vista os argumentos 
apresentados no Parecer n° 10.360, exarado pela Procuradora-Geral do 
Estado, Carmen Lúcia Antunes Rocha, em 31 de março de 1999, que 
consideraram irregulares as contratações para o incremento do quadro de 
servidores, o que significaria a inexistência da provisoriedade nas 
contratações da entidade; 



z 
õ 

o 

719 
- verificação da discrepância entre os valores pagos aos contratados da 

FUNED, por meio de contrato administrativo, a titulo de salário, e aos 
servidores efetivos e detentores de função pública da entidade, para 
correção; 

- verificação, pela SCAO, da ocorrência de possível ilegalidade no 
pagamento, pela FUNED, de indenização aos contratados, por meio de 
contrato administrativo, devida por ocasião de sua rescisão, que receberam 
indenização de 50% do valor da última remuneração e permaneceram na 
entidade sob novo contrato; 

- rescisão dos contratos de prestação de serviços firmados pela FUNED 
com prestadores pessoa física, por inexigibilidade de licitação, sob o 
argumento da notória especialização, ou por dispensa de licitação, sob o 
argumento da emergência, especialmente os contratos de António José de 
Meira e José Paulo Silveira Ataíde, o primeiro por não estar configurada a 
emergência no atendimento odontológico e o último por estar contratado para 
a execução de serviços jurídicos sem a devida inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, além de outros mencionados neste relatório; 

- verificação, por meio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração - SERHA -, da existência de acumulação de cargos e 
empregos públicos e contratos administrativos e de prestação de serviços, 
com dupla fonte de remuneração, conforme indícios verificados por esta 
Comissão e, averiguados os casos, cobrança dos valores pagos 
indevidamente para posterior devolução aos cofres públicos; 

- verificação, por meio da SEF, da regularidade das notas fiscais, 
constantes na documentação desta CP!, emitidas pelas empresas 
Neoquimica Comércio e Indústria Ltda., Champion Farrnoquimico e Palmares 
Ervy Comércio e Importação Lida. quando da venda de seus produtos para a 
FUNED; 

b) ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
- realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional na FUNED, visando á apuração das responsabilidades de 
servidores e contratados na realização de dispensas e inexigibilidades de 
licitação, em desacordo com o preceituado na Lei n• 8.666, de 1993, 
conforme indícios apontados neste relatório, no item 4.2.1 -As compras de 
matéria-prima e medicamentos acabados realizadas sem licitação para a 
Assistência Farmacêutica - argumentos da urgência, emergência e 
exclusividade; 

- realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional na Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, especialmente no que se 
refere á antecipação de recursos do Tesouro Estadual, na ordem de 
R$2.000.000,000, para a Fundação, promovida pela Secretaria de Estado da 
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Fazenda no exercício de 2000; 

-análise do Contrato n° 046/99, de 1° de junho de 1999, firmado entre a 
FUNED e o laboratório cubano Labíofam na gestão de Francisco Panadés 
Rubió, para a realização de atividades de promoção, serviços e 
representação; 

- análise do Contrato n° 068/99, de 27 de agosto de 1999, firmado entre a 
FUNED e o laboratório cubano Labiofam na gestão de Francisco Panadés 
Rubió, para a aquisição de 8.500 litros do Bactivec H - 14, ao custo de US$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil dólares americanos), notadamente o valor 
do frete pago ao referido laboratório, no valor aproximado de U$ 40.000,00 
(quarenta mil dólares americanos) e o pagamento de 3% de comissão à 
FUNED, pela compra do produto, com base estabelecida no já mencionado 
Contrato n° 046/99; 

- análise dos contratos administrativos da FUNED, tendo em vista os 
argumentos apresentados no Parecer n° 10.360, exarado pela Procuradora-
Geral do Estado Ora. Carmen Lúcia Antunes Rocha, em 31 de março de 
1999, que consideraram irregulares as contratações para o incremento do 
quadro de servidores, o que significaria a inexisténcia da provisoriedade nas 
contratações da entidade; 

- verificação da ocorrência de possível ilegalidade no pagamento de 
indenização aos contratados, por meio de contrato administrativo da FUNED, 
devida por ocasião de sua rescisão, que receberam indenização de 50% do 
valor da última remuneração e permaneceram na entidade sob novo contrato 

. e, em caso positivo, cobrança dos valores recebidos indevidamente para 
ressarcimento aos cofres públicos, bem como a identificação dos 
responsáveis pelo pagamento, se considerados indevidos, para aplicação 
das penalidades cabíveis; 

-verificação da legalidade dos contratos de prestação de serviços, firmados 
pela FUNED com prestadores pessoa física, por inexigibilidade de licitação, 
sob o argumento da notória especialização, ou por dispensa de licitação, sob 
argumento da emergência, especialmente os contratos de Antônio Josê de 
Meira e José Paulo Silveira Ataíde; o primeiro por não estar configurada a 
emergência no atendimento odontológico, e este último por estar contratado 
para a execução de serviços jurídicos sem a devida inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, alêm de outros mencionados neste relatório, bem como 
a verificação sobre a responsabilidade da celebração dos referidos contratos, 
se considerados ilegais, e posterior cobrança de valores a serem apurados, 
para ressarcimento aos cofres públicos; 

- verificação da existência de acumulação de cargos e empregos públicos e 
contratos administrativos e de prestação de serviços, com dupla fonte de 
remuneração, conforme indícios verificados por esta Comissão e, 
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averiguados os casos, cobrança dos valores pagos indevidamente para 
posterior devolução aos cofres públicos; 

c) ao Ministério Público estadual: 
aprofundamento das investigações, visando à apuração das 

responsabilidades de servidores e contratados da FUNED na realização de 
dispensas de licitação em desacordo com o preceituado na Lei n• 8.666, de 
1993, conforme indícios apontados neste relatório, no item 4.2. 1 - As 
compras de matéria-prima e medicamentos acabados realizadas sem 
licitação para a Assistência Farmacêutica - argumentos da urgência, 
emergência e exclusividade; 

aprofundamento das investigações, visando à apuração das 
responsabilidades de servidores e contratados da FUNED na realização de 
inexigibilidades de licitação em desacordo com o preceituado na Lei n• 8.666, 
de 1993, conforme indícios apontados neste relatório, no item 4.2.1 - As 
compras de matêria-prima e medicamentos acabados realizadas sem 
licitação para a Assistência Farmacêutica - argumentos da urgência, 
emergência e exclusividade; 

- aprofundamento das investigações para verificação da capacidade de 
produção de medicamentos pela FUNED, para atendimento ao programa 
Fanmàcia Bàsica e aos convênios com o Ministério da Saúde, bem como para 
a realização de exames e testes de laboratório, tendo em vista os 
investimentos realizados para incremento de suas atividades, notadamente o 
adiantamento efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda, no valor de 
R$ 2.000.000,000, no exercício de 2000, recebimento de recursos do 
REFORSUS e transferências, por meio de convênios firmados com órgãos e 
entidades federais e estaduais; 

- aprofundamento das investigações para verificação dos procedimentos de 
importação do biolarvicida BACTIVEC H - 14, ao custo de US$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil dólares americanos), bem como a sua utilização no 
Estado de Minas Gerais, tendo em vista os indícios de irregularidades 
apontados neste Relatório Final e para verificação da legalidade do Contrato 
n• 046/99, de 1° de junho de 1999, firmado entre a Fundação e o laboratório 
cubano Labiofam, para a realização de atividades de promoção, serviços e 
representação, e do Contrato n• 068/99, de 27 de agosto de 1999, finmado 
entre a Fundação e o laboratório cubano Labiofam, para a aquisição de 8.500 
litros do BACTIVEC H -14; 

- investigação sobre o valor do frete pago ao laboratório Labiofam e o 
pagamento de 3% de comissão à FUNED pela compra do produto, com base 
no que foi estabelecido no já mencionado Contrato n• 046/99, e sobre a 
existência de duas cópias da AWB n• 214 (Air WayBill - declaração de 
transporte), com declaração de diferentes valores atribuídos ao transporte, 

~--------------------~------------__j 



722 
em campos diferentes: 

- investigação sobre a destinação do estoque do biolarvicida armazenado 
nos galpões da FUNED, sob risco de perda de validade: 

- verificação da ocorrência de possível ilegalidade no pagamento de 
indenização aos contratados, por meio de contrato administrativo, da FUNED, 
devida por ocasião de sua rescisão, que receberam indenização de 50% do 
valor da última remuneração e permaneceram na entidade sob novo contrato 
e, em caso positivo, cobrança dos valores recebidos indevidamente para 
ressarcimento aos cofres públicos, bem como a identificação dos 
responsáveis pelo pagamento, se considerados indevidos, para aplicação 
das penalidades cabíveis: 

- verificação da legalidade dos contratos de prestação de serviços firmados 
pela FUNED com prestadores pessoa física, por inexigibilidade de licitação, 
sob o argumento da notória especialização, ou por dispensa de licitação, sob 
o argumento da emergência, especialmente os contratos de Antônio José de 
Meira e José Paulo Silveira Ataíde: o primeiro por não estar configurada a 
emergência no atendimento odontológico, e este último por estar contratado 
para a execução de serviços jurídicos sem a devida inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, além de outros mencionados neste relatório, bem como 
a verificação sobre a responsabilidade da celebração dos referidos contratos, 
se considerados ilegais, e posterior cobrança de valores a serem apurados, 
para ressarcimento aos cofres públicos; 

- investigação sobre a existência de acumulação de cargos e contratos e 
dupla fonte de remuneração, na FUNED e na Secretaria de Estado da Saúde, 
conforme indícios verificados por esta Comissão e, averiguados os casos, 
cobrança dos valores pagos indevidamente para posterior devolução aos 
cofres públicos; 

d) ao Ministério Público federal: 
- averiguação da denúncia recebida sobre a facilitação na liberação do 

biolarvicida Bactivec H- 14 e concessão de tratamento especial à FUNED, no 
Aeroporto de Confins, pelo inspetor da Alfãndega, subordinado à Secretaria 
da Receita Federal, tendo em vista a ausência da declaração do valor do 
frete na AWB n• 214, conforme tratado no item 4.2.3- O caso Labiofam; 

e) ao Ministério da Saúde: 
- verificação dos procedimentos de importação e utilização do biolarvicida 

Bactivec H - 14 pela FUNED, no Estado de Minas Gerais, ao custo de US$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil dólares americanos),contrariando parecer 
de experts do Ministério, que teriam desaconselhado o uso do produto, 
conforme declarações de George Alves de Almeida; 

- verificação sobre a remessa do biolarvicida Metoprene ao Estado de 
Minas Gerais, tendo em vista as declarações de Francisco Leopoldo Lemos, 
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Coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde à época, de 
que o prazo de validade do produto estaria vencendo; 

f) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 
- verificação sobre a aquisição do insumo DIDANOSINA pelo Laboratório 

Champion Farmoquímico e sobre a sua procedência, tendo em vista a 
informação fornecida por aquela autarquia especial de que a empresa não 
realizou a importação do produto e não possuía autorização para a sua 
produção, nos exercícios de 1999 e 2000, e por tratar-se de matéria-prima 
necessária á produção de medicamento, de mesmo nome, integrante do 
programa de Aids do Ministério da Saúde; 

g) à Secretaria da Receita Federal, em Brasília: 
- averiguação da denúncia de facilitação na liberação do biolarvicida 

Bactivec H-14 e concessão de tratamento especial à FUNED, no Aeroporto 
de Confins, pelo seu inspetor, tendo em vista a ausência da declaração do 
valor do frete na AWB n• 214, conforme tratado no item 4.2.3 - O caso 
Labiofam. 

Sobre os fatos investigados descritos no item 4.3 - Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais- FHEMIG deste relatório, esta CPI recomenda: 

a) ao Poder Executivo estadual: 
- atendimento às recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria 

realizados pela SCAO na FHEMIG, relativos à aquisição de fios cirúrgicos, 
vales-transporte, contratação de serviços de lavagem de roupas nos hospitais 
de sua rede, de transporte de servidores e usuários, de fornecimento de 
lanches e refeições e hortifrutigranjeiros, ocorridos na gestão de João Batista 
Magro. e já encaminhados ao Ministério Público; 

- identificação e apuração de responsabilidades de servidores e 
contratados nos casos acima relacionados; 

- estabelecimento de um planejamento das aquisições de material e das 
contratação de serviços pela FHEMIG, ainda que descentralizadas. em 
confonmidade com as necessidades a serem previamente definidas para 
atendimento aos hospitais da rede e à administração central, de forma a 
assegurar que sejam realizadas em tempo hábil, evitando aquisições e 
contratações desnecessárias, por dispensa de licitação em regime de 
urgência, sem a devida configuração da emergência, em detrimento dos 
processos licitatórios, ou mediante certames inoportunos e deficientes; 

- verificação dos procedimentos que possibilitaram à empresa de 
Consultoria Vaz de Mello o acesso aos processos licitatórios da FHEMIG, 
tendo em vista as declarações dos auditores da SCAO e da Fundação de que 
a auditoria independente teria sido realizada sem o conhecimento e sem 
prévia autorização da Auditoria-Geral do Estado; 

- verificação da ocorrência ou não do pagamento com recursos públicos à 
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empresa de Consultoria Vaz de Mello, pelos serviços prestados; 

- definição de estratégia de planejamento que estabeleça o funcionamento 
dos hospitais da FHEMIG de fonna racionalizada e integrada, com a 
redefinição das missões, dos procedimentos e das referências de cada uma 
de suas unidades, de fonna a disponibilizar à comunidade uma maior 
diversidade de serviços de saúde, com qualidade e menor custo para o 
Estado; 

-realização de auditoria, pela SCAO, na Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG -,,para verificação dos procedimentos adotados por 
aquela Fundação na realização de gastos com custeio do Hospital de Pronto-
Socorro de Venda Nova, tendo em vista estarem estes incluídos no custeio 
do Hospital Pronto-Socorro João XXIII, nos exercícios de 1999 e 2000; 

- encaminhamento de projeto de lei a esta Casa com o fito de promover a 
reorganização da FHEMIG, com a definição da estrutura e a criação dos 
cargos necessários ao seu pleno funcionamento e desenvolvimento, a 
definição de um Plano de Carreira para os seus servidores, bem como para 
alterar o estatuto da Fundação, de acordo com o que determina o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira, em seu art. 103, 
introduzido pela Emenda Constitucional n• 49, com a definição de sua 
personalidade jurídica de direito público, também como estabelece o § 5° do 
art.14 do Texto Constitucional estadual; 

- especial atenção, quando do atendimento do prescrito no item anterior, na 
instituição de uma unidade de desenvolvimento de recursos humanos para a 
FHEMIG, confonne necessidade verificada por esta Comissão, a partir de 
depoimentos colhidos no decorrer de seus trabalhos; 

- realização de concurso público para a FHEMIG, com a rescisão dos 
contratos administrativos daquela Fundação, tendo em vista o Tenno de 
Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público estadual e o crescimento 
do número de contratos administrativos, atualmente cerca de 6.000, 
observado após o último concurso, realizado em 1994, que vêm sendo 
renovados ao longo dos anos; 

- definir estratégias para a valorização do contratado da FHEMIG que se 
submeter ao concurso público, observadas as disposições normativas que 
regem a matéria; 

- apresentação à Comissão de Saúde das providências tomadas pela 
FHEMIG para a regularização da situação dos aprovados no concurso 
público de 1994, em cumprimento de detenninação judicial; 

- definição do gestor do Hospital de Pronto-Socorro de Venda Nova, hoje 
administrado pela FHEMIG sem o necessário instrumento fonnal, para a 
composição de seu quadro de pessoal e posterior realização de concurso 
público e ainda para a regularização do financiamento de seu custeio, bem 
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como seu credenciamento junto ao SUS, visando o ressarcimento dos 
gastos com procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde; 

- se definida a gestão do HPSVN pela FHEMIG, encaminhamento, à CIB e 
à ClT, de proposta para repactuação dos tetos de financiamento da saúde no 
Estado, em função do incremento na prestação dos serviços de saúde 
decorrente da plena operação do Pronto-Socorro de Venda Nova; 

- verificação da discrepância entre as cargas horárias e os valores pagos 
aos contratados da FHEMIG, por meio de contrato administrativo, a título de 
salário, e aos servidores efetivos e detentores de função pública da entidade, 
para posterior correção; 

- promover as correções indicadas nos Relatórios de Auditoria n•' 004/2000 
e 009/2000, relativos às contratações de prestadores de serviços para a 
Fundação; 

b) ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
- auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional na 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG -,para verificação 
dos procedimentos adotados por aquela Fundação na realização de gastos 
com custeio do Hospital de Pronto-Socorro de Venda Nova, tendo em vista 
estarem estes incluídos no custeio do Hospital Pronto-Socorro João XXIII, 
nos exercícios de 1999 e 2000; 

- verificação da existência de procedimentos de correção das 
irregularidades indicadas nos Relatórios de Auditoria n•' 004/2000 e 
009/2000, relativos às contratações de prestadores de serviços para a 
FHEMIG; 

- verificação da ocorrência ou não do pagamento com recursos públicos à 
empresa de Consultoria Vaz de Mello, pelos serviços prestados; 

- auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional na 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG -, para verificação 
da regularidade dos processos da Fundação, relativos à aquisição de fios 
cirúrgicos, vales-transporte, contratação de serviços de lavagem de roupas 
nos hospitais de sua rede, de transporte de servidores e usuários, de 
fornecimento de lanches e refeições e hortifnutigranjeiros, ocorridos na gestão 
de João Batista Magro e já encaminhados ao Ministério Público, bem como 
do atendimento às recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria 
realizados pela SCAO naquela Fundação; 

c) ao Ministério Público Estadual: 
- prestação de informações, a esta Casa, sobre o andamento das 

investigações e dos processos judiciais, se existentes, relativos à aquisição 
de fios cirúrgicos, vales-transporte, contratação de serviços de lavagem de 
roupas nos hospitais de sua rede, de transporte de servidores e usuários, de 
fornecimento de lanches e refeições e hortifrutigranjeiros, realizadas pela 
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FHEMIG na gestão de João Batista Magro; 

- prestação de informações sobre o atendimento ao Termo de Ajuste de 
Conduta firmado entre aquele órgão e a FHEMIG para a regularização dos 
contratos administrativos da Fundação. 

Sobre os fatos descritos no item 5 - O Controle na Administração Pública 
em Minas Gerais, integrante deste Relatório, esta CPI recomenda: 

a) ao Poder Executivo Estadual: 
- encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa, 

estabelecendo estruturas de auditoria interna nos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta do Estado que não as possuam, de 
forma a atender ao prescrito no art. 11 do Decreto n• 40.980, de 2000, que 
dispõe que os órgãos e entidades que não possuam unidade administrativa 
de auditoria ou funções organizadas com esta finalidade deverão, com o 
apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da 
Superintendência Central de Auditoria Operacional e da Auditoria-Geral do 
Estado, implementar e sistematizar internamente a atividade de auditoria, no 
prazo de sessenta dias, contados da sua publicação; 

- promoção de concurso público para provimento dos cargos da carreira de 
auditor, conforme necessidade declarada pelo Auditor-Geral do Estado, Des. 
Ayrton Maia, em depoimento prestado a esta CPI; 

- desenvolvimento de procedimentos de realização de auditorias 
preventivas no Estado, tendo em vista a verificação, por parte desta CP I, de 
que, mesmo nos órgãos onde já existem estruturas de auditoria interna, há 
detecção de problemas nos procedimentos de licitação e contratação, dada a 
prática de atuação demandada; 

- determinação, à SCAO, de realização de auditorias para verificação de 
efetividade dos trabalhos na FHEMIG, FUNED e SES; 

- adoção de procedimentos de controle, pela SERHA, das entidades da 
administração pública indireta, conforme estabelecido nos textos normativos 
citados neste Relatório Final, no item 5.1.2 - O controle da administração 
indireta, que determinam a sua competência e forma de atuação, tendo em 
vista a detecção, por parte desta CPI, de que os mesmos não vêm sendo 
cumpridos; 

- realização de auditoria, pela SCAO, na folha de pagamento dos órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta, visando à detecção de 
eventuais acumulações de cargos e funções por servidores e empregados 
públicos e a existência de dupla remuneração; 

- estabelecimento de banco de dados contendo informações gerais sobre 
os contratos administrativos celebrados pelos órgãos e entidades do Estado, 
tendo em vista que a SERHA não detém essas informações; 

- implementação de registro de preços em todos os órgãos e entidades do 
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Estado, sob a coordenação da SERHA; 

- criação imediata do cadastro geral de imóveis do Estado, para 
cumprimento de disposições legais; 

-verificação da situação atual dos imóveis de propriedade da FHEMIG; 
- realização de planejamento global de auditorias internas, a serem 

realizadas nos órgãos e entidades da administração pública estadual, sob 
coordenação da SCAO, de maneira suficiente para o atendimento às 
demandas dessas instituições; 

- apresentação, pela SERHA, às Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e de Administração Pública desta Casa, dos estudos de gestão 
de materiais, elaborados pela Fundação João Pinheiro; 

- realização de trabalho conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, até mesmo no que concerne à realização das auditorias e 
inspeções solicitadas neste relatório, para o efetivo exercício dos controles 
interno e externo dos procedimentos de gestão pública no Estado de Minas 
Gerais; 

b) ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
-realização de trabalho conjunto com a Auditoria-Geral do Estado, inclusive 

no que concerne à realização das auditorias e inspeções solicitadas neste 
relatório, para o efetivo exercício dos controles interno e externo dos 
procedimentos de gestão pública; 

- realização de planejamento global de auditorias externas, a serem 
realizadas nos órgãos e entidades da administração pública estadual, com 
vistas à efetiva fiscalização dessas instituições; 

- prestação de auxílio a esta Casa, nas investigações realizadas pelas 
Comissões Parlamentares de Inquérito, para aprimoramento dos trabalhos de 
fiscalização da Assembléia Legislativa, aproveitando a bem-sucedida 
experiência desta CPI, que contou com o valioso apoio de técnicos de seus 
quadros funcionais; 

c) ao Ministério Público Estadual: 
- o estabelecimento de ações conjuntas com a Assembléia Legislativa e 

com o Tribunal de Contas do Estado para a apuração dos fatos descritos 
neste relatório, para o exercício do efetivo controle dos órgãos do Estado. 

Em face de todo o exposto, esta CPI recomenda o encaminhamento deste 
Relatório Final, para conhecimento e providências cabíveis, aos seguintes 
órgãos e entidades: 

- Poder Executivo Estadual, em especial ao Governador do Estado, para 
apuração de responsabilidades dos agentes públicos, servidores e 
contratados mencionados neste relatório, bem como para formulação de 
políticas que conduzam ao equacionamento dos problemas apontados; 

- Ministério Público Estadual, para conhecimento das denúncias trazidas à 
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CPI e aprofundamento nas investigações dos fatos apurados por esta 
Comissão, a fim de que venha a oferecer denúncia ao Poder Judiciário contra 
as pessoas cujas condutas forem consideradas, por aquele órgão, ilícitas; 

- Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência dos fatos 
suscitados nesta Comissão, descritos no item Denúncias Recebidas, relativos 
aos exames de Ácido Desoxirribonucléico - DNA - para investigação de 
paternidade nos processos judiciais em que o investigante for 
reconhecidamente pobre, nos termos da legislação em vigor, realizados pelo 
laboratório NUPAD, da Faculdade de Medicina da UFMG, contratado pela 
Secretaria de Estado da Saúde para prestação desses serviços; 

- Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para ciência dos fatos 
apurados e realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional na Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, 
especialmente no que se refere aos seguintes itens: execução dos Contratos 
n• 008/99 e 003/2000, para fornecimento de medicamentos da farmácia 
básica para a Secretaria de Estado da Saúde; antecipação de recursos, na 
ordem de R$2.000.000,000, para a Fundação, promovida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda no exercício de 2000, a análise do contrato n• 046/99, de 
1° de junho de 1999, firmado entre a Fundação e o laboratório cubano 
Labiofam, para a realização de atividades de promoção, serviços e 
representação, bem como para acompanhamento da execução financeira e 
orçamentária do Fundo Estadual de Saúde - FES. Esta CPI solicita, ainda, a 
realização de inspeção e auditoria na Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais- FHEMIG -, para verificação dos procedimentos adotados por 
aquela Fundação na realização de gastos com custeio do Hospital de Pronto-
Socorro de Venda Nova, tendo em vista estarem estes incluídos no custeio 
do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nos exercícios de 1999 e 2000. 
Pede-se, ainda, a realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional, tendo por objeto a construção do Hospital de 
Pronto-Socorro de Venda Nova, envolvendo o Departamento Estadual de 
Obras Públicas- DEOP -, a Secretaria de Estado da Saúde e a FHEMIG, nos 
períodos compreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente data; 

- Ministério da Saúde, para conhecimento e, especialmente, para 
verificação dos procedimentos de importação e utilização do biolarvicida 
BACTIVEC H- 14, pela FUNED, no Estado de Minas Gerais; 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, para verificação da 
aquisição do insumo DIDANOSINA pelo Laboratório Champion 
Farmoquímico, bem como da sua procedência, tendo em vista a informação 
fornecida por aquela autarquia especial de que a empresa não realizou a 
importação do produto, nem possuía autorização para a sua produção, nos 
exercícios de 1999 e 2000; 

. 



z 
õ 

o 

729 
- Secretaria da Receita Federal, em Brasília, para averiguação da 

denúncia de facilitação na liberação do biolarvicida BACTIVEC H-14 e de 
concessão de tratamento especial à FUNED, pelo inspetor do Aeroporto de 
Confins tendo em vista a ausência da declaração do valor do frete na AWB n' 
214, conforme tratado no item 4.2.3- O caso Labiofam; 

- Ministério Público Federal, para averiguação da denúncia recebida sobre 
a facilitação na liberação do biolarvicida BACTIVEC H-14 e de concessão de 
tratamento especial à FUNED, pelo inspetor do Aeroporto de Confins tendo 
em vista a ausência da declaração do valor do frete na AWB n' 214, 
conforme tratado no item 4.2.3 - O caso Labiofam e para o aprofundamento 
das investigações, tendo por objeto a construção do Hospital de Pronto 
Socorro de Venda Nova, envolvendo o Departamento Estadual de Obras 
Públicas - DEOP -, a SES, a FHEMIG e a Construtora OAS, nos períodos 
compreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente data, tendo em vista 
a utilização de recursos públicos federais na referida obra. 

6.3- Propostas 
Com o intuito de promover uma investigação mais aprofundada sobre os 

procedimentos de contratação e realização dos exames de DNA, para 
investigação de paternidade nos processos judiciais em que o investigante for 
reconhecidamente pobre, esta Comissão propõe a criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito especifica sobre a matéria, a ser denominada CPI 
do DNA, conforme requerimento apresentado no Anexo 111. 

Esta CPI propõe, ainda, a instalação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar a construção do Hospital Pronto-Socorro de Venda 
Nova, envolvendo o SES -, a FHEMIG e a Construtora OAS, nos períodos 
compreendidos entre 1990 e 1997 e de 1997 até a presente data, a ser 
denominada CPI do Hospital de Venda Nova, confonme requerimento 
apresentado no Anexo 111. 

Para acompanhamento e controle da gestão do Sistema Único de Saúde 
no Estado de Minas Gerais, esta CPI propõe à Comissão de Saúde desta 
Casa a convocação do Secretário de Estado de Saúde para, trimestralmente, 
prestar informações sobre a execução financeira e orçamentária dos recursos 
destinados à saúde em Minas, provenientes do Fundo Estadual de Saúde ou 
de outras fontes, em cumprimento às normas legais que regem a matéria. 
Esta comissão propõe, ainda, à Comissão de Saúde desta Casa a requisição, 
o acompanhamento e a análise dos relatórios das auditorias assistenciais 
elaborados pela SES, sobre os procedimentos e pagamentos do SUS 
realizados no Estado. 

Com relação à criação, na FUNED, de estrutura administrativa, cargos e 
funções, por meio das Portarias n"' 45/1999 e 46/1999, do então 
Superintendente-Geral Francisco Panadés Rubió, esta CPI entende ser 
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necessária a devida sustação dos-referidos atos administrativos, oonforme 
Projeto de Resolução que se apresenta no Anexo 111. \~ 

Com o intuito de dar eficácia ao dispositivo oonstitucional que estabelece a. 
obrigatoriedade da argüição e aprovação pela Assembléia Legislativa dos 
nomes dos indicados para os cargos de direção de autarquias e fundações 
estaduais, esta CPI apresenta a Proposta de Emenda à Constituição, 
oonstante no Anexo 111, que determina a sustação dos atos dos titulares não 
argüidos depois de transcorrido o prazo de 60 dias. 

A Comissão espera que, com a aprovação da Emenda ora apresentada, 
situações como a atualmente observada na FUNED, onde o 
Superintendente-Geral Tarcísio Campos Ribeiro, designado pelo Governador 
do Estado, vem ocupando o cargo de dirigente daquela Fundação, sejam 
superadas. 

Esta CPI solicita, ainda, à Mesa da Assembléia Legislativa, que proceda à 
realização de Fórum Técnico destinado à discussão das alternativas a serem 
adotadas, pelo Gestor do SUS em Minas Gerais, para implantação do modelo 
regionalizado de atenção à saúde, conforme determina a Norma Operacional 
de Assistência à Saúde - NOAS 2001 - do Ministério da' Saúde, com a clara 
definição do papel da SES, da FHEMIG e dos municípios nesse processo. 

Esta Comissão solicita, ainda, à Mesa da Assembléia Legislativa, que 
determine à Procuradoria-Geral da Casa a realização de estudos de 
viabilidade e a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra o 
dispositivo do art. 4° da Lei Complementar n• 105, de 10 de janeiro de 2001, 
que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá 
outras providências. 

O mencionado dispositivo, que revogou o art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, atribui competência ao Poder Legislativo federal para 
requisitar as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, 
diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central 
do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários. É de se salientar que a 
Constituição Federal não faz essa distinção, e há registro de jurisprudência 
atribuindo às Comissões Parlamentares de Inquérito, instituídas no âmbito do 
Poder Legislativo estadual, poderes para requisitar as referidas informações. 

O Banco Central, em resposta à requisição de informações sobre 
operações financeiras da FUNED, escudou-se no mencionado artigo 
revogado para recusar-se a prestar os esclarecimentos solicitados por esta 
Assembléia. 

Tal recusa prejudioou, sobremaneira, os trabalhos de investigação desta 
CPI, no que ooncerne ao pagamento do biolarvicida BACTIVEC H-14, feito 
por depósito na conta n• 459054, do laboratório cubano Labiofam, no ING. 
BANK, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, com cancelamento das 
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cartas de crédito já elaboradas pelo Banco do Brasil. Cumpre ressaltar 
que, conforme já descrito neste relatório, trata-se de operação pouco usual, 
uma vez que os procedimentos de importação realizados pelo setor público 
invariavelmente são realizados com o pagamento por meio de carta de 
crédito e não mediante pagamento antecipado. 

t mister que esta Casa utilize-se dos meios legais disponíveis na defesa 
dos seus interesses e dos interesses do povo mineiro. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2001. 
Hely Tarqoinio, Presidente - Edson Rezende, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Doutor Viana. 
7 -ANEXOS 

7.1 - Anexo I - Relação das reuniões realizadas e dos depoimentos 
colhidos 

Depoimentos colhidos 
* -O Quadro do Anexo 7 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
20.9.01. 

7.2- Anexo li - Relatórios das visitas 
Relatório da visita realizada à FUNED em 30 de agosto de 2000 
As 15 horas do dia 30/8/2000, a Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída para averiguar possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria 
de Estado da Saúde visitou as dependências da Fundação Ezequiel Dias 
(FUNED). 

Na ocasião, estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: 
Deputado Hely TarqOinio (presidente), Deputado Edson Rezende (relator) e 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Em primeiro lugar, visitou-se o galpão onde está armazenado o biolarvicida 
adquirido de um laboratório cubano (BIOFAM) pela FUNED, para fazer 
experiência de extinção de larvas de Aedes Aegypit (mosquito da dengue). 
Observou-se que há cerca de 274 bombonas de 21kg, empilhadas duas a 
duas, perfazendo um total de, aproximadamente, 5. 754kg do produto em 
estoque. O rótulo do produto contém especificações para a sua conservação 
(em temperatura ambiente e/ou refrigerado entre 2 a 8 graus Celsius) e 
apresenta a sua classe toxicológica (nível IV). O galpão em que está 
estocado o biolarvícida é uma instalação simples, de teto de amianto, sem 
nenhum aparato de climatização e o produto encontra-se encostado nas 
paredes do prédio. Segundo informação da Dra. Sônia Diniz, técnica em 
sorologia da FUNED, o produto é enviado aos municípios a que se destina 
em transporte comum (caminhonete). 

Dessas constatações e informações, depreende-se que o seu transporte 
aéreo, em vôo "charter", de Cuba para o Brasil não se justificava, quer seja 
pelo aspecto de cuidados com o produto, quer seja pela necessidade de 
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rapidez. Tendo em vista também que foram adquiridas 8,5 toneladas do 
produto, que ainda estão em estoque cerca de 6 toneladas e que a 
experimentação tem seu prazo de conclusão em dezembro próximo, 
depreende-se, outrossim, que o produto sobrará no armazém da FUNED. A 
corroborar essa percepção, fica o depoimento da Dra. Sónia Diniz acerca da 
desistência de alguns municípios e seu atraso em participar do programa de 
testes, no qual deveriam injetar recursos. 

O presidente em exercício da FUNED, Dr. Tarcísio Campos Soares, 
aventou a hipótese de que a carga teria vindo de avião fretado porque os 
vôos comerciais não costumam aceitar cargas biológicas, por medo de 
contaminação de outras cargas que transportam, e Dra. Sônia afirmou que a 
opção do transporte se deveu à necessidade de se manter o produto sob 
pressurização. 

De qualquer sorte, tudo indica que a carga poderia vir de navio porque não 
carecia de acondicionamento especial e não se justificava a urgência por 
motivo de calamidade pública, uma vez que se trata de um experimento que 
está sendo desenvolvido em um cronograma dilatado e de um produto que se 
mantém inalterado em condições naturais de temperatura, pressão 
atmosférica e umidade relativa do ar, conforme se constatou. Foi ainda 
informado de que há um técnico cubano que acompanha o projeto e atesta, 
de 20 em 20 dias, a qualidade do produto estocado. 

No armazém onde se encontra o biolarvicida, estocam-se também os 
medicamentos fabricados pela FUNED que foram rejeitados pela área de 
controle de qualidade da instituição e estão aguardando o procedimento de 
expurgo, conforme informou a técnica Claudete Alves Ferreira, lotada na área 
de controle de qualidade. Em face dos grandes volumes desses 
medicamentos, perguntou-se às responsáveis pela garantia de qualidade, 
Ora. Cleyde de Carvalho Teixeira e Dra. Claudete Alves Ferreira, a razão de 
tanto refugo. Elas explicaram os procedimentos e cuidados adotados pelo 
departamento de controle de qualidade, que testa os materiais em quatro 
etapas do processamento: as matérias-primas, os produtos semi-elaborados, 
as embalagens e os produtos acabados. Disseram ainda que os testes se 
fazem por amostragem e que pode ocorrer de determinado problema na 
matéria-prima só ser detectado em uma etapa subseqüente à do 
processamento, ocasionando, assim, prejuízos à Fundação. Ressalvaram, 
porém, que os incidentes são normais e que o importante é a 
responsabilidade da instituição quanto à entrega de medicamentos perfeitos 
aos usuários. 

Explicou a Ora. Cleyde que, quando se detectam problemas na matéria-
prima adquirida, faz-se notificação de não-conformidade e desclassifica-se o 
fornecedor. Quando a aquisição era centralizada pela INTERBRAS (no tempo 



z 
õ 

733 
da GEME), havia menos problemas porque os volumes adquiridos eram 
muito maiores. Hoje, comprando só para si, a FUNED fica mais sujeita a 
fornecedores variados, o que a torna mais vulnerável no mercado e 
compromete, às vezes, a qualidade e o preço da operaçao. 

No que diz respeito à compra de didanosina, foi esclarecido pelo 
Superintendente e pela Ora. Regina que a produçao do medicamento 
atendeu ao Convênio feito com o Ministério da Saúde em 1999, ao qual 
foram entregues 5.859.000 comprimidos para serem distribuídos aos doentes 
de AIDS em todo o pais. A matéria-prima foi adquirida sem licitação porque 
há problemas orçamentários e também peculiaridades no processo de 
fabricação desse remédio, detenminando urgência na aquisição. A didanosina 
nunca havia sido fabricada antes pela FUNED. Para atender ao Convênio, 
foram comprados 600kg de matéria-prima e os 5.859.000 comprimidos foram 
entregues conforme a planilha apresentada. Indagados sobre as notas fiscais 
de entrega, responderam que as possuem e que irão remeter cópias das 
mesmas à CP I. 

Inquiridos sobre perdas de matéria-prima em geral, informaram sobre os 
procedimentos de fabricação e suas dificuldades, explicando que as duas 
estufas hoje existentes na FUNED para secagem de produtos são antigas e 
constituem um "gargalo" na produção da Fundação. Explicou-se também que 
não há modernização administrativa que penmita o controle efetivo de custos. 

A seguir, foi feita uma visita geral à fábrica e seus almoxarifados, ocasião 
em que passaram a compor a comitiva o Secretário de Estado da Saúde, 
Gal. Carlos Patrício Freitas Pereira, e o Deputado Sávio Souza Cruz, líder do 
governo na Assembléia Legislativa. 

Relatório da visita realizada à FUNED em 26 de outubro de 2000 
As 14 horas do dia 26 de outubro do ano de 2000, os Deputados Hely 

Tarqüinio, Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 dias, Apurar as Denúncias 
sobre Corrupção na Secretaria de Estado da Saúde, apontadas pelo Ex-
Secretário Deputado Adelmo Carneiro Leão, abrangendo desde a emissão de 
notas falsas a superfaturamento na Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED -, além 
da tercerizaçao desnecessária para a lavagem de roupas na FHEMIG, 
dirigiram-se à FUNED, com o objetivo de obter informações necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos da referida Comissão, em diligência 
previamente comunicada ao seu Superintendente Dr. Tarcísio de Campos 
Ribeiro, conforme documento anexo. 

Recebidos pelo Superintendente da Fundação, este determinou aos seus 
assessores que todos os processos e todas as infonmações solicitadas 
fossem colocadas à disposição dos Deputados para análise dos membros e 
técnicos da Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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A equipe foi recebida pelo Assessor Jurídico Chefe Dr. Paulo Alkmin, 

que, na ocasião solicitou a presença da antiga Assessora Chefe, Ora. Valéria 
Maria de Abreu e dos demais servidores e contratados da Assessoria 
Jurídica. 

À Ora. Valéria pediu-se que prestasse esclarecimentos sobre dúvidas 
encontradas na documentação enviada pela FUNED à CPI. 

Na ocasião, pôde-se verificar que faltavam documentos em diversos 
processos enviados, a exemplo dos Processos de Dispensa de Licitação n°s 
26/99, para compra da matéria-prima Didanosina e seus excipientes, e 
120/99, para aquisição de AAS 100 mg. Constatou-se também que houve 
erros em um grande número de processos de compra sem licitação na 
FUNED. 

Em alguns casos, houve explicação para os referidos erros, como, por 
exemplo, no Parecer/AJVAU301/99, datado de 22 de novembro de 1999, 
exarado pela assessora jurídica Valéria Maria de Abreu. Verificou-se que a 
assessora havia utilizado o mesmo parecer elaborado para outro processo de 
Dispensa de Licitação, uma vez que a Referência mencionava a compra de 
Amitriptilina - PAMS 4405 -, e o texto referia-se à compra, por Dispensa de 
Licitação, do comprimido infantil AAS. É importante ressaltar que, à vista dos 
originais do processo, observou-se a utlização de corretivo líqüido para 
apagar a menção "Amitriptilina". Houve casos, no entanto, em que a Ora. 
Valéria afirmou, perante os membros da Comissão, consultores da 
Assembléia e seus colegas de Assessoria, ter adotado medidas irregulares 
motivada por decisões políticas de seus superiores. Ela mencionou como 
exemplo o Contrato n° 46/99, de representação comercial firmado entre a 
FUNED e o Laboratório Cubano Laiofam e a compra do biolarvicida 
BACTIVEC H-14, do referido laboratório, por Inexigibilidade de Licitação. 

Na ocasião, foram ainda ouvidas as servidoras efetivas da Fundação que 
atuam hà mais de 20 anos na Assessoria Jurídica, Dra. Maria Regina R. 
Santos Fernandes Coelho, advogada, e a Sra. Maria Amélia, responsável 
pelos serviçcs de apoio, tais como arquivamento de documentação, 
acompanhamento de publicações no Diário Oficial, entre outras atividades. 

Questionadas pelos Deputados presentes, ambas teceram considerações 
sobre as mudanças havidas na FUNED a partir da gestão do Dr. Francisco 
Panadés Rubió, ex-Superintendente-Geral, especialmente na área jurídica, 
que passou a atuar de forma menos rigorosa na análise dos processos. 

Diante da afirmação da Ora. Valéria de que teria sido contratada para 
chefiar o jurídico porque ele era então o "buraco negro" da instituição, as 
servidoras Maria Regina e Maria Amélia explicaram que o termo pejorativo se 
deveu à resistência que havia quanto à prática de elaboração de pareceres 
que indicavam impropriedades e ilegalidades nos processos de dispensa e 

.. 
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inexigibilidade de licitação, diante do disposto na Lei n' 8.666, de 1993. A 
mesma resistência ocorria em relação aos pareceres desfavoráveis às 
contratações pela Fundação. O termo "buraco negro" nada tinha a ver com a 
inoperància do setor, como se poderia supor. A servidora Maria Regina 
mencionou a existência dos Pareceres exarados pela Procuradoria-Geral do 
Estado, de n's 10.259 e 10.260, contrários à forma de contratação de 
pessoal que vinha sendo realizada pela FUNED. Solicitados os pareceres 
pelos membros da Comissão, a servidora Maria Amélia informou não estarem 
os mesmos nos arquivos da Assessoria. A Ora. Valéria Maria de Abreu 
informou que, por se tratar de consulta do Superintendente, os pareceres 
necessariamente deveriam estar nos arquivos da Superintendência-Geral, o 
que foi contestado pelas servidoras efetivas. 

Solicitou-se então a autorização do Chefe da Assessoria, Dr. Paulo Alkmin, 
para as servidoras desarquivarem pareceres de sua lavra, contrários às 
aquisições e contratações sem licitação. As servidoras efetivas disseram 
ainda que avisaram reiteradas vezes à Ora. Valéria sobre o risco que ela 
corria apondo a sua assinatura em pareceres que flexibilizam a atuação da 
entidade. 

Após as afirmações e, tendo alguns processos em mãos, ficou-se 
localizando peças faltantes nos processos já enviados à CPI e reproduzindo 
inúmeros documentos julgados relevantes para a avaliação, tudo com a 
participação e a autorização do Chefe da Assessoria Dr. Paulo Alkimin e dos 
contratados Valéria Maria de Abreu e Fábio Torres. Nesse momento, o 
Presidente da CPI, Deputado Hely Tarqüinio, por motivo de força maior, 
retirou-se da FUNED, comunicando ao Superintendente a sua saúda. 

Por volta das 17 horas, o Dr. Paulo Alkmin informou que o expediente 
estava encerrando-se e indagou sobre a necessidade de se manterem 
determinados servidores à disposição da Comissão a partir daquele horário. 
Foi solicitada a presença de um servidor da contabilidade, um servidor do 
almoxarifado e a presença da Ora. Valéria, que se prontificou a ficar e a 
manter a secretária do setor, Srta. Micheline. Permaneceram ainda o chefe 
do setor e o Dr. Fábio Torres, também advogado, todos aguardando as 
cópias reprográficas. Após longa espera, o Deputado Edson Rezende, relator 
da CPI, retirou-se da Fundação, permanecendo lá o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão e toda a equipe técnica da ALEMG, além dos servidores da 
FUNED já mencionados. 

O Dr. Marco Antõnio foi à Assessoria Juridica oferecer à CPI outro 
funcionário para continuar a reproduzir alguns documentos, uma vez que a 
Srta. Micheline se encontrava cansada e pediu para ir embora. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão informou entáo que confiaria a reprodução à Srta. 
Micheline para o dia seguinte e combinou a forma de entrega dos 
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documentos, a serem buscados por servidores da Assembléia, assim que 
estes fossem comunicados pela FUNED. 

Á saída, o Superintendente chamou à sua sala a equipe bem como o 
Deputado Adelmo, o único parlamentar que permaneceu no recinto da 
FUNED, para confirmar que realmente faltavam documentos nos processos 
enviados à CPI. 

O Superintendente mandou comparecer o servidor responsável pelo envio 
de cópias de documentos à CPI. O servidor afirmou ter pedido os processos 
aos diversos setores da FUNED, tendo-os copiado na integra, conforme os 
recebeu. O Dr. Tarcisio mostrou-se extremamente preocupado com o 
ocorrido. O Deputado Adelmo reiterou que havia realmente falha nos 
processos e que tudo tinha sido acompanhado pelos servidores da 
Assessoria Jurídica bem como por seu Chefe, os quais também não 
souberam explicar a omissão dos documentos. 

Á saída, na portaria principal da FUNED, a equipe foi surpreendida pela 
presença do Sr. Secretário de Estado da Saúde, Gal. Carlos Patrício de 
Freitas Pereira, acompanhado por seu advogado. 

O Deputado Adelmo cumprimentou o Secretário cordialmente que, de 
pronto, já foi dizendo-lhe que nada estava bem, uma vez que considerava 
uma falta de respeito a presença do Deputado na FUNED, naquele horário, 
"fazendo o que estava fazendo". 

O Secretário de Estado prosseguiu dizendo: 
"Deputado, o senhor está na minha Casa. O Senhor está criando uma crise 

institucional. Estou aqui com meu advogado para dizer-lhe que o senhor não 
pode adotar este procedimento". 

O Deputado Adelmo respondeu: 
"General, esta Casa não é sua, ela é do povo de Minas Gerais, e eu estou 

aqui a serviço, no interesse desse mesmo povo, no exercício da missão de 
fiscalização, efetuando uma diligência para a CPI da Saúde." 

O Secretário:.respondeu que o Deputado queria denegrir a imagem da 
Saúde em Minas Gerais e que a forma de abordagem à FUNED era irregular, 
uma vez que não tinha havido comunicação prévia da visita àquela 
instituição, reiterando que não permitiria tal ação. 

O Deputado informou ao Secretário que a ida à FUNED, para cumprimento 
de diligência, havia sido comunicada previamente e que a permanência dos 
membros da CPI era do conhecimento do Superintendente, assim como o 
horário, fora do expediente. 

Diante das ponderações do Deputado, o Secretário afirmou que todos 
deveriam chegar a um bom termo, mas que comunicaria o fato ao Presidente 
da Assembléia Legislativa Deputado Anderson Adauto. 

Relatório de visita ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova 
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Em 22 de maio de 2001, a CPI da Saúde visitou o Hospital de Pronto 

Socorro de Venda Nova (HPSVN), uma das unidades hospitalares do Estado, 
situado no Município de Belo Horizonte. 

Participaram da visita o Presidente da CPI da Saúde, Deputado Hely 
Tarqüínio, os membros efetivos desta Comissao, Deputados Adelmo 
Carneiro Leão e Edson Rezende, o Presidente da Comissão de Saúde da 
Assembléia, Deputado Marco Régis, além de consultores da Assembléia 
Legislativa. 

Na ocasião, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi recebida pelo 
Secretário de Estado General Carlos Patrício de Freitas, e pelo 
Superintendente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Fausto Férrer, e por outros dirigentes da FHEMIG e do HPSVN. 

A seguir, no auditório do hospital, o Dr. José Luiz Fellet, médico sanitarista 
pertencente ao quadro funcional da FHEMIG, com lotação no Hospital João 
XXIII (HJXXIII), falou sobre a história do HPSVN. 

Segundo aquele técnico, a idéia da construção do HPSVN surgiu no final 
dos anos 80 para descongestionar o Hospital João XXIII. Durante o Governo 
Newton Cardoso, as pressões sociais para a criação de outro Pronto-Socorro 
para atendimento a traumas nas regiões de Venda Nova e Barreiro 
ensejaram o início das obras. Na época, definiu-se que essa deveria ser uma 
unidade de referência na área de traumatologia, atendendo á alta 
complexidade, com exceção de queimaduras, que continuaria no HJXXIII. 

Nesse primeiro momento, foi definido que a Secretaria de Estado de 
Saúde, por intermédio da Superintendência Operacional de Saúde, e o 
Departamento de Obras Públicas (DEOP) se desincumbiriam das definições 
quanto a local, terreno e projeto do futuro hospital. A FHEMIG não participou 
dessa etapa. 

A obra propriamente dita começou em 1990 e só em 1998 a FHEMIG 
passou a acompanhar o andamento da construção, tendo sido ativado em 
setembro daquele ano o ambulatório de urgências, no andar térreo. 

Para o funcionamento do ambulatório, foi dimensionada a equipe 
profissional e o aparelhamento físico e funcional do pronto atendimento, que 
tem, hoje, uma atuação significativa. 

Em 1999, iniciou-se o planejamento para o funcionamento pleno do 
Hospital, cuja obra se encontra em fase de acabamento. Prevê-se a 
montagem da equipe técnica por meio de concurso público e de contrato 
administrativo. Está definido que o HPSVN atenderá a urgência e emergência 
cardíaca, neurológica e traumatológica, em todos os níveis de complexidade. 
Para atendimento da alta complexidade nas áreas de toxicologia e 
queimaduras, o HJXXIII continuará como referência em Belo Horizonte. 

O atual planejamento do HPSVN está sendo elaborado com a Consultoria 
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da Fundação de Desenvolvimento Gerencial {antiga Fundação Cristiano 
Ottoni) e, segundo o Dr. Fellet, não pode mais sofrer alterações quanto á 
finalidade e ás especializações ás quais o hospital deverá atender, sob risco 
de prejuízo para o erário e maior atraso ainda na entrega do hospital á 
população. Desta forma, estão sendo definidos os fluxos de trabalho, os 
procedimentos operacionais, as rotinas e a organização global da unidade 
hospitalar. 

A média de atendimento estimada para a unidade é de 1.300 internações 
por mês e de 500 consultas ambulatoriais por dia. Com base nesta projeção, 
estudaram-se os custos de funcionamento, com exceção daquelas despesas 
que são objeto de contrato, como fornecimento de gás, oxigênio e 
manutenção de equipamentos, por exemplo. Também não foram incluídos 
nos custos os equipamentos para a montagem da cozinha do HPSVN. 

Os recursos para a aquisição dos equipamentos hospitalares deverão vir 
do REFORSUS, cem a intermediação do DEOP. Há algumas Comissões 
formadas para definir a conclusão do Hospital, cemo a Comissão de 
Engenharia da FHEMIG, que se desincumbe do desenho das instalações 
prediais, e a de Informatização, que ainda não está funcionando. 

Até então já foram gastos R$31 milhões na construção do hospital, sendo 
R$17 milhões na primeira etapa e R$14 milhões na segunda. A primeira fase 
se censtituiu de fundação, estrutura, bloco B e pronto atendimento. Na 
segunda fase, estão sendo feitos os acabamentos··extemes ·e internos e· às 
anexos. Os projetos básicos da construção foram feitos pelo DEOP, de 
acordo com o modelo assistencial. Mas a obra começou em 17/07/1990, 
apenas cem o anteprojeto da CONSPLAN/EXATA. Isso significa que o 
projeto veio depois da edificação. 

Para a execução da segunda etapa, previu-se o prazo de um ano, e já 
transcerreram 36 meses. A previsão de término é para setembro de 2001, 
sendo construtora a OAS. As razões apontadas para o atraso foram o 
embargo do terreno, a deficiência doproj!l!O e.as diflCIJldades.orçamentárias. 

A parte do hospital que já se encontra funcionando, ou seja, o atendimento 
ambulatorial, fatura pelo CGC do HJXXIII porque ainda não tem 
personalidade jurídica. Porém, a documentação necessária para a autonomia 
do HPSVN já está sendo preparada. 

Após a exposição do Sr. Fellet, os deputados presentes fizeram 
cementários quanto ao atraso da obra, que vem significando uma grande 
perda para a população. Foi também questionada a participação do DEOP 
como intenmediário no recebimento de verbas do REFORSUS, uma vez que 
a gestão dos recursos da saúde é, por filosofia do sistema, centrada no 
gestor estadual. 

Explicou-se que o DEOP era o órgão do Estado responsável por 
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edificações e que esta definição foi dada há uma década, sendo mantida 
até hoje. 

A seguir, solicitou-se aos técnicos a entrega à CPI dos relatórios de 
acompanhamento e planejamento do hospital que estavam em seu poder, o 
que foi feito, após alguma relutância. 

Passou-se, então, à visitação da obra, constatando-se que esta se 
encontra realmente em fase de acabamento, tendo já montadas todas as 
instalações montadas. São seis andares, três padronizados para funcionar 
como internação coletiva de adultos, e um, para crianças. Os demais se 
destinam a tratamento intensivo, cirurgia e pronto atendimento. 

No andar térreo, onde já se encontra funcionando o ambulatório, verificou-
se plena ocupação e grande movimento. 

Na análise dos documentos a que teve acesso por ocasião desta visita e 
oom base também em outras pesquisas, esta CPI deverá agora inteirar-se 
melhor dos problemas que vêm tornando o HPSVN uma realidade tão difícil 
de ser atingida, a despeito dos altos investimentos ali já feitos. 

7.3- Anexo 111- Proposições 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 112, § 
F, de f<'é;ji..Tfis;;ti:r ir:\smo, que seja constituída Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a ser denominada CPI do DNA para apurar possíveis 
irregularidades nos procedimentos de oontratação, marcação e realização 
dos exames de DNA, para investigação de paternidade nos processos 
judiciais em que o investigante for reoonhecidamente pobre. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Hc/y Tarqüinio, Presidente- Edson Rezende, relator. 
Justificação: Por força da Lei n• 12.460, de 15 de janeiro de 1997, compete 

ao Esta<'0 arca~· com cs custos oreJ<;trvcs -ê-maHza::ão dos exames de ácido 
desoxirribonuciéiéó·- ÕNÁ- ~--parn irwestigação de paternidade nos processos 
judiciais em que o investigante for reoonhecidamente pobre, nos termos da 
legislação em vigor. 

Os referidos exames vêm sendo realizados pelo Núcleo de Pesquisas em 
Apoio Diagnóstico - NUPAD - da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais, desde 1997, por meio de contratações realizadas 
com dispensa de licitação, apesar de outros laboratórios no Estado estarem 
capacitados a realizar este tipo de exame. O último oontrato firmado entre a 
SES e o NUPAD prevê a realização de 200 exames por mês, em 
oonformidade oom o Decreto n• 41.420/2000, ao custo de R$300,00 por 
exame, perfazendo um valor anual de R$720.000,00, a serem pagos com 
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recursos provenientes do orçamento da Secretaria e do Fundo Estadual 
de Saúde. 

É importante ressaltar que tramita nesta Assembléia o Projeto de Lei n• 
1.573/2001, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, com o fito de 
estabelecer o prazo máximo de 1 (um) ano para a realização do exame de 
DNA, contado da data de sua solicitação pelo Magistrado. A justificação para 
a referida proposição trouxe ao conhecimento desta Casa que, segundo a 
Defensoria Pública do Estado, os exames de DNA solicitados pela Justiça 
Estadual vêm sendo marcados para o ano de 2016. 

Conforme documento expedido pela Secretaria de Estado da Saúde em 30 
de maio de 2001, todas as solicitações judiciais de todas as Varas dos 
diversos Municípios do Estado de Minas Gerais são atendidas. No entanto, o 
próprio documento evidencia que o número de exames custeados pelo 
Estado em cumprimento de determinação legal sequer se aproxima dos 200 
exames estabelecidos no Decreto n• 41.420/2000. Em 2001, de janeiro a 
maio, foram realizados somente 21 exames. Em janeiro de 2001, somente 6 
exames foram realizados. 

Nos a'1os de 1999 e 2000, quando eram 25 os exames a serem custeados, 
mensalmente, pelo Estado, raras foram as oportunidades em que o número 
previsto foi alcançado. No mês de janeiro de 1999, foram realizados 12 
exames e, em fevereiro do. mesmo ano, apenas 5. Em março de 2000, foram 
realizados apenas 6 exames e, em abril, 7. Além disso, não foram realizados 
exames em novembro e em dezembro de 2000. 

Qual seria a justificativa para a marcação de exames para o ano 2016, se a 
cota foi ampliada 8 vezes? Se a Secretaria declara estar atendendo a todas 
as solicitações judiciais, por que estaria realizando um número tão baixo de 
exames, até maio de 2001, se a cota mensal ê de 200 exames? 

A partir dessas informações e para resposta aos questionamentos 
formulados, a CPI da Saúde entendeu serem necessárias investigações 
rigorosas sobre todos os procedimentos relacionados á questão. Por esses 
motivos esta CPI solicita a colaboração dos nobres pares para a abertura da 
CPI do DNA, que deverá chamar para a elucidação dos fatos os 
representantes do NUPAD e de outros laboratórios, da Secretaria de Estado 
da Saúde e do Poder Judiciário. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos tenmos do art. 112, § 

1•, do Regimento Interno, que seja constituída Comissão Partamentar de 
Inquérito, a ser denominada CPI do Hospital de Venda Nova, para apurar 
possíveis irregularidades na construção do Hospital de Pronto-Socorro de 
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Venda Nova - HPSVN -, envolvendo o Departamento Estadual de Obras 
Públicas - DEOP -, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMlG -, a Secretaria de Estado da Saúde - SES - e a Construtora OAS, 
nos períodos compreendidos entre 1990 e 1997 e 1997 até a presente data. 

Sala das Reuniões, _____ de _________ de 2001_ 
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende, relator. 
Justificação: As obras para a construção do HPSVN foram licitadas em 26 

de abril de 1990, mediante um anteprojeto e uma planilha básica de 
quantidades elaborados pela CONSPLAN, tendo sido iniciadas em 17 de 
julho daquele ano_ Não existia ainda nenhum projeto executivo de arquitetura 
estrutural nem projetos complementares de instalações_ 

O anteprojeto, após inúmeras adaptações, foi aprovado pela SES em 6 
pranchas, sendo então introduzidas significativas alterações em relação ao 
licitado, até mesmo o aumento da área a ser construída, o que exigia da 
terraplenagem, já em curso, constantes adaptações. As obras foram 
paralisadas diversas vezes, em virtude das deficiências dos projetos e das 
dificuldades financeiras_ Em 1995 o projeto básico foi submetido a nova 
aprovação. A partir desse momento foram iniciados os estudos para a 
elaboração dos projetos complementares (elétrico, telefonia, lógico, hidro-
sanitário, ar condicionado, etc.}, que só foram concluídos na sua totalidade 
em 1997, gerando aproximadamente 500 pranchas, além de memoriais 
descritivos, cadernos de encargos e especificações de serviços e 
equipamentos_ Fica claro que a planilha que balizou a licitação da 
contratação da obra não poderia resultar na sua conclusão_ 

Segundo relatório obtido pela CPI da Saúde em visita ás obras, foram 
investidos, inicialmente e até o ingresso dos recursos oriundos do 
REFORSUS, R$17.831 .479,58, valor corrigido até novembro de 1996_ Esse 
período, compreendido entre julho de 1990 e dezembro de 1997, constitui a 
primeira etapa de execução da obra, que foi empreendida pela construtora 
OAS Ltda, por meio do Contrato n° 089/90, firmado com o Departamento 
Estadual de Obras Públicas- DEOP_ 

Para a execução da segunda fase da obra foram repassados recursos do 
REFORSUS, por meio do Contrato n° 028/98, firmado entre o Ministério da 
Saúde e o DEOP, no valor de R$12.363.868,00_ O primeiro termo aditivo a 
esse contrato previu o acréscimo de R$8.030.463,64, passando o valor a 
totalizar R$20.394.331,64_ Um segundo termo aditivo alterou o valor 
novamente para R$21 .456.284,86, por meio do acréscimo de 
R$1.061.953,22. 

Assim, somados os valores despendidos na primeira etapa da obra ao 
montante repassado pelo REFORSUS, chega-se ao valor de 
R$39.287.764,44_ 
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A partir das informações obtidas, a CPI da Saúde entendeu merecer o 

assunto tratamento especial, com levantamentos mais precisos, tanto no que 
diz respeito à concepção do Hospital, quanto aos instrumentos de 
planejamento, contratação e execução das obras. Pelas informações 
contidas nesse histórico, que indicam o andamento da obra pelo período de 
sete anos sem um projeto, sem definição de custos e, até hoje, sem 
conclusão, esta CPI entende ser necessário o aprofundamento das 
investigações, pelo que propõe aos nobres pares a instalação da CPI do 
Hospital de Venda Nova. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO n• de de de 2001 
Susta os efeitos das Portarias n•' 45/1999 e 46/1999, de 13 de setembro de 

1999, da Fundação Ezequiel Dias- FUNED. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Ficam sustados os efeitos das Portarias n"' 45/1999 e 46/1999, de 

13 de setembro de 1999, da Fundação Ezequiel Dias- FUNED, que instituem 
novas áreas de atividades na Fundação, denominadas Gerência de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos - GDRH - e Gerência de 
Suprimentos. 

Art. 2•- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente- Edson Rezende, relator. 
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, detemnina, nos 

incisos VIII e XII, do art. 61, que a organização dos órgãos da administração 
pública, a criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função 
públicos na administração direta, autárquica e fundacional, bem como a 
fixação da sua remuneração, são matérias de competência do Estado, a 
serem submetidas á Assembléia Legislativa, que deve aprová-las e 
encaminhá-las para sanção do Governador. 

As Portarias que ora pretendemos tornar sem efeito foram editadas pelo 
então Superintendente-Geral da FUNED, Francisco Panadés Rubió, e tratam 
das referidas matérias, o que denota flagrante desrespeito á nomna 
constitucional, e enseja a sua sustação, conforme disposto no inciso XXX do 
art. 62 da Carta Estadual. 

Para tanto, esta CPI solicita a colaboração e o apoio dos pares desta Casa 
para a aprovação do projeto que ora se apresenta. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUÇÃO n• de de de 2001 
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica acrescentado o seguinte § 5° ao art. 62 da Constituição do 

Estado: 
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"Art. 62- ................................ .. 
§ s• - O não encaminhamento, à Assembléia Legislativa, dos nomes dos 

titulares designados para o provimento dos cargos a que se refere a alínea 
"d" do inciso XXIII, no prazo máximo de 60 dias contados da designação, 
ensejará a sustação de seus atos, conforme disposto no inciso XXX.". 

Art. - 2"- Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende, relator. 
Justificação: O atual Superintendente-Geral da FUNED, Sr. Tarcisio 

Campos Ribeiro, por meio de designação do Governador do Estado, vem 
ocupando o cargo de dirigente daquela Fundação, expedindo atos, 
assumindo obrigações e respondendo pela entidade, como seu representante 
legal, sem que o seu nome tenha sido previamente aprovado por esta Casa, 
por voto secreto e após argüição pública, conforme estabelecido na alínea "d" 
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual. 

Esse dispositivo, no entanto, estabelece a obrigatoriedade da aprovação 
dos titulares dos cargos, sem, contudo, estabelecer prazo para o 
encaminhamento á Assembléia do nome a ser aprovado e sanção para o 
Chefe do Poder Executivo, pelo não cumprimento da norma constitucional. 

Para tanto, esta CPI solicita a colaboração e o apoio dos pares desta Casa 
para a aprovação do projeto que ora se apresenta. 

7.4- Anexo IV- A assistência farmacêutica em Minas Gerais* 
7.5 -Anexo V- Os projetos financiados com recursos do REFORSUS - O 

Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova• 
7.6 - Anexo VI - As compras de matéria-prima e medicamentos acabados 

realizadas sem licitação - argumentos da urgência, emergência e 
exclusividade* 

7.7- Anexo VIl- A compra da Didanosina• 
7.8- Anexo VIII -O caso Labiofam• 
7.9 - Anexo IX - Recursos Humanos - o problema dos contratos 

administrativos na FUNED e da contratação por notória especializaçao• 
7.10- Anexo X- A licitação para lavagem de roupas dos hospitais da Rede 

FHEMIG -O caso Brasil Sul* 
7.11- Anexo XI- Os lanches e as refeições• 
7.12 - Anexo XII - Recursos Humanos - o problema dos contratos 

administrativos na FHEMIG* 
7.13 - Anexo XIII - Documentos relativos á contratação de serviços para a 

realização de exames de ácido desoxirribonucléico- DNA -.* 
7.14- Anexo XIV- O Convênio n• 011/2000* 
-Publique-se para os fins do art. 114 do Regimento Interno. 
• - Os anexos IV a XIV são constituídos por cópias xerográficas de 
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documentação e não serão publicados por impossibilidade técnica. 

1ALVIM, L. T. "Federalismo, descentralização e política de saúde". Revista 
do Legislativo, n. 25. Belo Horizonte: ALEMG, 1999. 

2A importação do biolarvicida foi objeto de apuração por parte dessa CPI e 
os resultados da apuração integram este relatório, no titulo O Caso Labiofam. 

3'0s recursos do Ministério da Saúde serão transferidos do Fundo Nacional 
de Saúde - FNS - para os Fundos Estaduais ou Municipais de Saúde, sob a 
forma de incentivo agregado ao Piso da Atenção Básica. Serão alocados 
diretamente no Fundo Estadual de Saúde os recursos financeiros municipais 
do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica dos municípios não 
habilitados e dos habilitados à Gestão Plena da Atenção Básica. O município 
em Gestão Plena do Sistema Municipal receberá os recursos do nível federal, 
destinados às ações de assistência farmacêutica básica através do repasse 
fundo a fundo. 

4A Comissão lntergestores Bipartite - CIB -, responsável, no nível estadual, 
pela aprovação de prioridades e supervisão global do Projeto, cabem as 
atribuições de: supervisionar as atividades do Projeto; implementar as 
orientações políticas emanadas da UGP/MS; avaliar os resultados e o 
im_eacto dos programas executados. 

O repasse de recursos previsto nos contratos só permite o pagamento ao 
beneficiário no momento da execução da obra ou após a aquisição do 
eCJ,uipamento. 

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS -, no nível local, tem por 
atribuições: receber e analisar as Cartas-Consulta e Subprojetos 
apresentados; emitir pareceres juntamente com o CMS; encaminhar as 
propostas e pareceres à SES. 

7 Às Unidades de Apoio Técnico Regional - UATR -, integrantes da UGP, 
como instância regional, compete: desenvolver atividades pertinentes ao 
acompanhamento, à supervisão técnica e à avaliação das atividades 
desenvolvidas no âmbito estadual e controlar o processo de análise das 
propostas, mediante revisão periódica de amostras aleatórias de Cartas-
Consulta e Subprojetos aprovados e reprovados pela CIB. 

8DATASUS é o sistema de informações e dados do Sistema único de 
Saúde- SUS. 

9À Unidade de Gerência do Projeto - UGP/MS -, vinculada à Secretaria de 
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, compete a gerência 
operacional, no âmbito nacional. Tem dentre outras, as seguintes atribuições: 
desenvolver e validar critérios de elegibilidade das propostas; apoiar e 
interagir com as Secretarias de Estado de Saúde - SES-, supervisionando o 
desempenho das atividades do Projeto nos Estados e municípios envolvidos, 
em colaboração com as Comissões lntergestoras Bipartites- CIB -, tendo em 
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vista evitar atrasos na execução ou desvios dos objetivos previamente 
estipulados; coordenar a elaboração da proposta básica para monitoramento, 
avaliação e auditoria do Projeto, bem como selecionar consultoria especifica 
para esta finalidade; e coordenar a elaboração dos relatórios de avaliação 
técnica e financeira do Projeto, com a periodicidade exigida pelas instituições 
financiadoras e pelo governo brasileiro. 10 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo: Dialética, 1999. P. 221 

11 Medicamento Especial, não integrante do elenco do Programa Estadual 
de Assitência Farmacêutica Básica 

12MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo: 
Malheiros, 1996, pp. 159. 

13DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, São Paulo: 
Malheiros, 2001, PP- 242. 

14Secretaria de Estado da Saúde/Sistema Único de Saúde- MG/ Fundo 
Estadual de Saúde 15BARROS, Ubiratan Laranjeiras. Contratação temporária para atender 
situações de excepcional interesse público in Boletim de Direito 
Administrativo. Maio196, p_ 290-292. 16FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. 4• ed., São Paulo: 
Malheiros Editores 1994, p.27. 

17MEIRELLES, Hely Lopes. op. cit, p.51. 180 Cadastro Geral de Constribuintes - CGC - foi substituído pelo Cadastro 
Nacional de Pessoa,Juridica- CNPJ --

19BOBBIO, Norberto, in MEDAUAR, Odete. Controle da Administração 
Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. p.10. 20LOWESTEIN, Karl in PEIXINHO, Manoel Messias, GUANABARA, 
Ricardo. Comissões Parlamentares de Inquérito: Princípios, Poderes e 
Limites. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. pp. 19-20. 

21MEDAUAR, Odete_ op. cit. p.68. 
221dem, ibidem p.70. 
23DI PIETRO. Maria Sylvia Z .. Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 

2001' pp. 393. 
241dem, ibidem p.393 . 25MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2000, 12• edição. p.207. 261dem, ibidem p.207 
Despacho de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
em que solicita seja retirado de tramitação o Projeto de Lei n• 1.09412000, de 
sua autoria. O projeto aguarda parecer da Comissão de Justiça. A 
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Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Requerimento da Deputada Maria Olivia e outros, em que solicitam a 
destinação da 1• parte da reunião ordinária do dia 27/9/2001 para 
homenagem especial ao Dia Internacional do Idoso. A Pres·ldência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do Regimento 
Interno. · 

Requerimento do Deputado Marco Régis e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial para homenagear o centenário de fundação 
da Escola Estadual Prof. Salatiel de Almeida, de Muzambinho. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 232 do 
Regimento Interno e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja 
destinada a 1• parte de uma reunião ordinária a prestar homenagem especial 
ao padre jesuíta Henrique Cláudio Lima Vaz, pelos seus 80 anos de vida e 
pelos 60 anos de atuação do Instituto Santo Inácio da Companhia de Jesus -
ISI - no Brasil. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o 
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data. 

Tendo em vista a importáncia da matéria constante na pauta, a Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 40 Deputados. Há número 

para a continuação dos trabalhos. 
Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wanderley Ávila, em que 
solicita a realização de reunião da Assembléia Legislativa no Município de 
São Roque de Minas, no dia 4/10/2001, em homenagem aos 500 anos de 
descobrimento do rio São Francisco. A Presidência vai submeter a matéria á 
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão 
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". 
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do§ 1° do art. 2° do 
Regimento Interno, o requerimento será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de 
votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta)-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Luiz Tadeu Leite - lvair Nogueira - Antônio Carlos Andrada - Sebastião 

Costa - Cristiano Canêdo - Alencar da Silveira Júnior - Pastor George - Ivo 
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José - Olinto Godinho - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Ailton 
Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - João Leite 
- João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Rogério Correia -Sargento Rodrigues. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam "sim" 40 
Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o requerimento. 
Cumpra-se. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação, em turno único, do Veto 

Total à Proposição de Lei n• 14.818, que dispõe sobre a notificação ao órgão 
executivo de trãnsito do conteúdo das decisões proferidas pelas instãncias 
administrativas ou judiciais sobre os feitos relativos a infrações de leis de 
trânsito e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emitir parecer. Designado novo relator em Plenário, o Deputado Agostinho 
Patrús opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai renovar a votação. A 
Presidência vai proceder a votação pelo processo secreto, de confomnidade 
com o art. 255, ele o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua 
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita a 
atenção dos Srs. Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os 
Deputados deverão tomar os seus lugares; ao toque da campainha e dentro 
de um prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar 
a sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim", ou "não", ou "branco", 
observando no visar do próprio posto de votação se o voto foi computado. A 
Presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um voto. A 
Presidência vai dar inicio ao processo e, para tanto, solicita que os 
Deputados ocupem seus lugares. Em votação, o veto. 

-Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Não há quórum para 

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem 
efeito a votação do veto. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência 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 anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

51/2001 
Às quinze horas do dia cinco de abril de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Antônio Carlos Andrada 
e José Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a 
reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente 
e a designar relator. Em seguida, determina a distribuição das cédulas de 
votação e convida o Deputado Antônio Carlos Andrada para atuar como 
escrutinador. Feita a contag~m dos votos, é proclamado o resultado, com a 
eleição dos Deputados Ambrósio Pinto e Alberto Bejani como Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente. Em seguida, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada assume a Presidência e dá posse ao Deputado Ambrósio Pinto 
como Presidente desta Comissão. Ao reassumir a direção dos trabalhos, o 
Deputado Ambrósio Pinto designa o Deputado Antônio Carlos Andrada para 
atuar como relator. 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, 18 de setembro de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente -Antônio Canos Andrada - Cristiano Canêdo. 

ATA DA 72" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Pinduca Ferreira e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Di mas Rodrigues, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pinduca 
Ferreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 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 da seguinte correspondência: do Vereador Elvécio 
Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, 
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encaminhando exemplar do "Informe Financeiro", do mês de julho de 
2001, daquela Câmara, e do impresso do IBAM (n° 429). A seguir, o 
Presidente informa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.673/2001 e designa 
o Deputado Aílton Vilela como relator da proposiçâo. Passa-se à 1" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçâo de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Bilac Pinto, com a palavra, 
apresenta requerimento, solicitando que seja retirado da pauta o Projeto de 
Lei Complementar n° 14/99, no 1° turno. Colocado em votaçâo, é o 
requerimento aprovado. Passa-se à fase de discussão e votaçâo de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciaçâo do Plenário. 
Colocados em votaçâo, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 2.482/2001, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.497/2001, 
do Deputado João Batista de Oliveira; 2.498, 2.499 e 2.500/2001, do 
Deputado Márcio Kangussu, e 2.505/2001, do Deputado Amilcar Martins. 
Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votaçâo de proposições da Comissão. O Deputado Di mas Rodrigues passa a 
Presidência ao Deputado Bilac Pinto e apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Saúde, para se 
discutir a proposta de regionalizaçâo da saúde no Estado de Minas Gerais. 
Colocado em votaçâo, é o requerimento aprovado. O Deputado Dimas 
Rodrigues reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, 
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, 18 de setembro de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Aílton Vilela- Bilac Pinto- Ambrósio Pinto. 

ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia onze de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Maria 
José Haueisen e Antônio Andrade, 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 
Antônio Andrade, 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 apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o 
Presidente dá ciência de ofício enviado à Comissão pelo Sr. José Pedro 
Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, publicado em 6/9/2001. 
Passa-se à discussão e votaçâo de proposições sujeitas à apreciaçâo do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade 
procede à leitura do Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n° 921/2000, 
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mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Prosseguindo, o Deputado 
Antônio Andrade emite o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 
1.392/2001, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Colocado em 
discussão e votação, é aprovado o parecer. 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 Comissôes, 17 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
MÁQUINAS "OFF-LINE" 

Ás quinze horas e quinze minutos do dia doze de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Luiz Fernando Faria, 
Jvair Nogueira e Luiz Menezes (substituindo este ao Deputado Márcio 
Kangussu, por indicação da Liderança do PPS), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado lvair 
Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar 
de assuntos de interesse da Comissão e apresenta requerimento solicitando 
a prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. 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 Comissôes, 19 de setembro de 2001. 
lvair Nogueira, Presidente- Luiz Fernando Faria -Cabo Morais. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Mauri Torres, solicitando seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Resolução n° 1.739/2001. 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 
Dê-se ao§ ao do art. 4° a seguinte redação: 
"§ ao - Compete ao Corregedor da Assembléia Legislativa, ouvida e 

confirmada pela Mesa da Assembléia Legislativa, a fiscalização do 
pagamento de indenização a Deputado pela realização das despesas a que 
se refere o§ 4° do art. 3°.". 
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Justificação: A nova redação vem atender o que determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal no que tange a gestão de finanças públicas. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇAO W 1.739/2001 
Consolida as normas que disciplinam a remuneração dos membros da 

Assembléia Legislativa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Esta resolução consolida as normas que disciplinam a 

remuneração dos membros da Assembléia Legislativa. 
Art. 2° - A remuneração mensal dos membros da Assembléia Legislativa 

constitui-se de: 
I - subsidio fixo, no valor de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais); 
11 - subsídio variável, no valor de R$3. 750,00 (três mil setecentos e 

cinqüenta reais); 
111- auxílio-moradia, no valor de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais); 
IV - ajuda de custo, correspondente a duas parcelas no valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), pagas no inicio e no final de cada sessão 
legislativa; 

V - pagamento de parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias. 

§ 1°- No mês de dezembro, ao membro da Assembléia Legislativa é devida 
a importãncia correspondente ao subsídio fixo acrescido do subsídio variável, 
em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar no ano. 

§ 2° - A parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias será calculada em razão de um trinta avos do valor do 
subsídio fixo e do subsídio variável, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 3° - São limitadas a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001. 
Miguel Martini 

SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 
Dispõe sobre o pagamento de parcelas indenizatórias decorrentes do 

custeio da atividade parlamentar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - A Assembléia Legislativa indenizará os seus membros pelas 

despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do 
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mandato parlamentar, com a verba indenizatória de apoio de gabinete, no 
valor de até R$8.219,00 (oito mil duzentos e dezenove reais). 

§ 1°- O limite da verba indenizatória a que se refere este artigo é mensal, 
permitida a sua acumulação, desde que o saldo remanescente seja utilizado 
dentro do mesmo exercício financeiro. 

§ 2° - A indenização a que se refere este artigo visa a reembolsar o 
Deputado pelas seguintes despesas: 

I - aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de representação 
político-parlamentar situado fora das instalações da Assembléia; 

11 - despesas ordinárias de condomínio, água, telefone, material de 
consumo, energia elétrica, limpeza, conservação e higienização relativas ao 
escritório a que se refere o inciso I deste parágrafo; 

111 - aquisição de passagem aérea ou terrestre e locação de meio de 
transporte; 

IV- combustível e manutenção geral de veículos utilizados no exercício do 
mandato parlamentar, 

V - contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar; 

VI -promoção de seminários e cursos de formação política; 
VIl - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos noventa dias 

anteriores à data de eleições, desde que não caracterize gastos com 
campanhas eleitorais. 

Art. 2° - A indenização a que se refere o art. 1° está condicionada ao 
atendimento simultâneo dos seguintes requisitos: 

I - solicitação do Deputado por meio de requerimento padrão, em que 
constará atestado de que a despesa foi realizada em razão do exercício de 
atividades inerentes ao mandato parlamentar; 

11 - comprovação das despesas com apresentação de nota fiscal ou 
documento equivalente de quitação: 

a) original, em primeira via; 
b) isento de rasura, acréscimo, emenda ou entrelinha; 
c) emitido em nome do Deputado; 
d) datado e discriminado por item de serviço prestado ou material 

fornecido; 
e) com o nome, o endereço completo, o número do CPF do beneficiário do 

pagamento, em caso de recibo. 
§ 1° - Somente será admitido recibo para a comprovação de despesa 

quando o contratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota fiscal 
ou cupom fiscal. 

§ 2° - Para a comprovação de despesa com aquisição de passagem aérea 
ou terrestre, será exigido o cupom de bilhete do passageiro, sem prejuízo do 
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atendimento aos demais requisitos. 

§ 3° - Para a comprovação de despesa com çontratação de profissional 
autônomo, será exigido recibo de pagamento a autônomo. 

§ 4° - Não serão objeto de indenização as despesas efetuadas com 
aquisição de material permanente, assim considerado o de vida útil superior a 
dois anos. 

§ 5° - A comprovação das despesas será processada pela Controladoria da 
Secretaria da Assembléia, e o seu reembolso mensal será efetuado após a 
aprovação do Presidente e do 1°- Secretário. 

§ 6°- Para o reembolso mensal das despesas a que se refere o § 2° do art. 
1°, os seus comprovantes deverão ser apresentados à Controladoria da 
Secretaria da Assembléia até o dia 1 O de cada mês. 

§ 7° - Compete ao Corregedor da Assembléia Legislativa a fiscalização do 
pagamento de indenização a Deputado pela realização das despesas a que 
se refere o § 2° do art. 1 °. 

Art. 2° - Os valores constantes do art. 1° desta lei serão reajustados, 
observados os mesmos índices, sempre que forem reajustadas as parcelas 
correspondentes devidas aos Deputados Federais. 

Art. 3° - Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, aos demonstrativos financeiros e orçamentários relativos à 
execução das despesas de que trata esta resolução. 

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2001. 
Bancada do PT 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
42/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei Complementar n° 
42/2001 visa a acrescentar dispositivos à Lei n° 5.406, de 16/12/69, que 
contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi apresentada como projeto de lei e recebeu o n° 
1.601/2001, mas, posteriormente, foi transformada em projeto de lei 
complementar em razão da natureza da matéria. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/612001, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

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

O projeto em exame visa a inserir na Lei Orgânica da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais cinco novos dispositivos que têm como denominador 
comum a preocupação com a dignidade da pessoa humana, com os direitos 
humanos e com a cidadania. 

Preliminarmente, antes de abordarmos os aspectos materiais da 
proposição, convém prestar dois esclarecimentos sobre aspectos formais, a 
saber: a existência de vicio de iniciativa e o motivo pelo qual é utilizado um 
projeto de lei complementar para alterar uma lei ordinária. 

A iniciativa do processo legislativo das matérias referentes à organização 
da Polícia estão, nos termos da alínea "d" do inciso 111 do art. 66 da 
Constituição do Estado, reservadas ao Governador do Estado, cuja sanção, 
todavia, corrige o vicio de iniciativa, conforme o § 2° do art. 70 do mesmo 
Diploma Legal. 

O § 2° do art. 65 da Constituição do Estado inclui a Lei Orgênica da Policia 
Civil no rol de matérias que devem ser disciplinadas por meio de lei 
complementar. Sendo assim, a Lei n° 5.406, 16/12/69, foi recepcionada pela 
nova ordem constitucional estadual com o estatuto de lei complementar, 
somente podendo ser alterada pela maioria dos votos dos membros desta 
Casa, conforme o§ 1° do citado artigo da Carta mineira. 

Feitas essas considerações, partimos para a análise do conteúdo da 
proposição. 

Enquanto o art. 1° do projeto propõe incluir, entre os princípios básicos da 
disciplina policial, o respeito e o zelo pela dignidade da pessoa humana, o art. 
2° propõe que a prática de ato atentatório à dignidade da pessoa ou a ofensa 
aos princípios da cidadania e aos direitos humanos sejam considerados 
transgressões disciplinares. 

Tais transgressões serão necessariamente classificadas como graves, de 
acordo com a redação do inciso VI, que o projeto pretende acrescentar ao § 
2° do art. 152 da Lei Orgânica da Polícia Civil. 

Tais dispositivos não encontram óbice na ordem constitucional. Pelo 
contrário, estão em consonência com os princípios fundamentais da 
Constituição Federal, em especial, a cidadania e os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa mencionados no art. 1°. 

Não há obstáculo jurídico, ainda, ao art. 4° do projeto, que, entre as 
hipóteses de demissão a bem do serviço público, propõe se inclua a situação 
na qual o servidor for condenado em processo judicial que tenha resultado 
em sentença condenatória transitada em julgado por crimes contra a vida ou 
a liberdade individual e de lesão corporal. 

O último dispositivo do projeto visa a autorizar o afastamento imediato do 
servidor que se enquadrar na situação já referida, ou seja, tenha sido 



z 
õ 

755 
condenado pela prática dos crimes citados. Esta proposta nos remete, por 
um lado, à razão de ser do processo administrativo e, por outro, à questão da 
comunicabilidade entre as decisões penal e administrativa. 

O processo administrativo visa, notadamente, a assegurar a ampla defesa 
e o contraditório ao servidor que, supõe-se, tenha praticado ilícito 
administrativo. Só há que se falar em afastamento do servidor na instauração 
do processo, se a finalidade da medida for a de assegurar a sua regular 
tramitação, evitando-se, por exemplo, que a proximidade do servidor dificulte 
a produção de provas. O afastamento não pode assumir caráter punitivo, 
porque, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, o servidor goza 
de presunção de inocência. 

Se o ilícito praticado pelo servidor, além de administrativo, tem natureza 
penal, caminham concomitantes os processos administrativo e judicial. Se o 
servidor for condenado na esfera penal, o processo administrativo não pode 
ter decisão divergente, devendo-se imediatamente aplicar a sanção prevista 
para o caso, ou seja, a demissão. Segundo a Profa. Maria Sylvia Z. Di Pietro, 
"quando o funcionário for condenado na esfera criminal, o juízo cível e a 
autoridade administrativa não podem decidir de forma contrária, uma vez 
que, nessa hipótese, houve decisão definitiva quanto ao fato e à autoria, 
aplicando-se o art. 1.525 do Código Civil" (Direito Administrativo. Ed. Atlas, 
1999, p. 476). 

Ora, nesse caso, não há que se falar em afastamento a partir da 
instauração do processo administrativo, porque, tendo sido condenado na 
esfera penal, o servidor será necessariamente demitido, sendo, pois, 
desnecessária a instauração do processo administrativo. Ademais, o 
afastamento visa a impedir que o servidor prejudique a investigação, que, 
nesse caso, já foi concluída no processo penal. 

Por esse motivo, entendemos desnecessária a introdução do § 2° ao art. 
166 da Lei n° 5.406, de 1969, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 2. 
A Emenda n° 1 busca apenas aperfeiçoar a redação do inciso XV do art. 159 
proposta pelo projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei Complementar n° 42/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentamos. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- O art. 159 da Lei n° 5.406, de dezembro de 1969, fica acrescido 

do seguinte inciso: 
'159- .................................. .. 
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XV - for condenado em processo judicial do qual tenha resultado 

sentença condenatória transitada em julgado por crime contra a vida, de 
lesão corporal ou contra a liberdade individual'.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 5°. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende , Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Dilzon Melo - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.213/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intenmédio da Mensagem n• 51/2000, o Governador do Estado fez 
remeter a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo doar 
ao Município de Lagoa da Prata o imóvel de propriedade do Estado onde, 
hoje, funciona a Escola Estadual Dr. Jacinto Campos. 

A proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete 
examiná-la, em caráter preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Estado aliene bem imóvel público, segundo a determinação do art. 18 
da Constituição mineira, o art. 17 da Lei Federal n• 8.666, de 21/6/93, e o art. 
16 da Lei Estadual n• 9.444, de 25/11/87, que trata das licitações e dos 
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afinmar que, por via de regra, a 
validade da doação de imóvel do Estado depende da outorga de especifica 
autorização legislativa, da existência de interesse público devidamente 
justificado, de avaliação prévia e de licitação. 

Com respeito ao requisito do interesse público, ele está plenamente 
atendido, pois, tendo sido municipalizada a unidade de ensino a que se refere 
o projeto de lei sob comento, não se justifica ficar a propriedade do bem 
imóvel com o Estado, se a sua administração e conservação passam a 
depender do município. Quanto á licitação, é inteiramente descabida. 
Estamos diante de um caso de inexigibilidade por haver inviabilidade de 
competição. 

Vale ressaltar, finalmente, que o parágrafo único do projeto impõe regra 
que altera substancialmente a confonmação do instituto da doação, 
transfonmando-a em figura semelhante à concessão de direito real de uso. 
Detenmina esse dispositivo que o donatário não poderá dispor do imóvel, o 
qual reverterá ao doador assim que cessarem as razões que justificaram a 
sua transferência. 
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Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislação em vigor, não 

vislumbramos óbice que impeça a autorização legal em causa. 
No entanto, apresentamos emenda ao projeto para corrigir a área do 

referido imóvel, nos termos da escritura e do registro em poder do Estado. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.213/2000 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN" 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art.1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lagoa 

da Prata o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais constituído pela 
área de 1.590,75m' (um mil quinhentos e noventa vírgula setenta e cinco 
metros quadrados), situado nesse município, confonme a escritura registrada 
sob o n° 3-G, de Transcrição das Transmissões, às fls. 46-v. a 47, no Cartório 
de Registro de Imóveis de Santo Antõnio do Monte.". 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa • Enmano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.554/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise tem por 
objetivo autorizar Q Poder Executivo a efetuar a reversão do imóvel de 
propriedade da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais situado 
no Município de Barroso. 

Conforme o disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, cabe a este 
órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição sob comento é autorizar a reversão do imóvel de 

propriedade da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG 
- situado na localidade denominada Açude, havido por dação em pagamento, 
conforme o registro no livro 44-B, a fls. 36v, no Cartório de Registro Civil e 
Notas de Barroso, da Comarca de Barbacena. 

Cumpre-nos salientar que o bem objeto da referida reversão foi adquirido 
pela CDI-MG por meio de dação em pagamento, instituto de Direito Civil, que 
consiste na extinção da obrigação assumida pelo devedor perante a entrega 
de uma coisa diversa da avençada, desde que haja anuência expressa do 
credor (Código Civil, art. 995). 

Na questão, o Município de Barroso, como titular de uma divida vencida 
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para com a CDI-MG, propôs saldar o débito mediante a entrega do 
referido terreno. No intuito de materializar tal procedimento, foi editada a lei 
Municipal n° 1.375, de 1993, ficando o Prefeito Municipal de Barroso 
autorizado a transferir, por escritura pública de dação em pagamento, o 
mencionado imóvel, para implementação do Distrito Industrial da região, o 
que, de fato, ocorreu. 

Efetivado nesses termos, estamos diante de ato juridico perfeito, uma vez 
que reuniu todos os elementos necessários á sua formação, quais sejam 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita por lei autorizativa do municipio. 
Em vista disso, o projeto sob análise não merece prosperar nesta Casa. 

Reforçando nosso ponto de vista, apresentamos, ainda, as seguintes 
razões. A Constituição Federal determina, em seu art. 2°, a independência 
entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e estabelece a autonomia 
dos entes da Federação, compreendidos pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos municipios. Assim, pode-se dizer que a iniciativa do 
Legislativo, no caso, não pode desfazer um ato do Executivo já pronto e 
acabado, sem que gerasse nitido conflito de competências. Afinal, até o 
mérito envolvendo a questão é relevante, pois trata-se da transferência de 
bem imóvel para fim de interesse social, de um municipio para um ente da 
administração pública estadual. 

Por fim, a proposta apresenta vicio de natureza material - a 
incompatibilidade do conteúdo da norma com o texto constitucional. Cabe a 
esta Casa, em tal situação, atuar no controle preventivo da edição de leis 
contrárias aos principias basilares do Direito brasileiro. 

Conclusão 
Diante do aduzido, conclui mos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de lei n° 1.554/2001. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.583/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, pretende 
autorizar o Poder Executivo a reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre as operações 
com queijo produzido artesanalmente. 

Publicado em 9/6/2001, foi o projeto distribuido a esta Comissão, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
para receber parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva incrementar a comercialização do queijo 

produzido artesanalmente em Minas Gerais, o que deverá proporcionar não 
só melhores condições de produção, como também a geração de emprego e 
renda para as comunidades produtoras do interior do Estado, mediante a 
redução da carga tributária. 

O ICMS é um imposto instituído pelo Estado nos termos do disposto no art. 
155, 11, da Constituição da República, cabendo, portanto, ao ente federado 
estabelecer alíquotas, viabilizar as possibilidades de isenção, alteração de 
alíquota, modificação da base de cálculo, entre outras, a título de incentivo 
fiscal, nos termos da legislação que versa sobre a matéria. 

Por outro lado, é competência desta Casa Legislativa dispor sobre o 
sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de renda, conforme o 
disposto no art. 61, 111, da Constituição do Estado. 

Inexiste vedação constitucional á instauração do processo legislativo por 
iniciativa parlamentar, uma vez que as questões de natureza tributária não 
estão entre as arroladas no art. 66 da Carta mineira. 

Poder-se-ia argumentar que a proposta depara com óbice de natureza 
legal, em vista do disposto no art. 14 da Lei Complementar n• 101, de 
4/5/2000, que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Esse aspecto, contudo, deve ser avaliado quando o projeto tramitar pela 
comissão de mérito, pois não nos cabe, nesta oportunidade, avaliar o impacto 
orçamentário da medida proposta, muito menos promover estudos acerca 
dos mecanismos de compensação, que, no nosso entendimento, devem ser 
revistos quando da efetiva implementação da proposta. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.583/2001. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Errnano Batista 

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.585/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em análise concede 
isenção de ICMS ás indústrias sucroalcooleiras que produzirem energia 
elétrica a partir da biomassa e dá outras providências . 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 9/6/2001, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão e á de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 

~----------------------------------__j 
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constitucionalidade e legalidade da matéria, de acordo com o art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição que ora analisamos confere incentivos fiscais às indústrias 

sucroalcooleiras situadas no Estado, visando ao estimulo da produção de 
energia alternativa. A exemplo de outras matérias em tramitação nesta Casa, 
como os Projetos de Leis n• 1.549 e 1.558/2001, que tratam do incentivo à 
produção de energia solar e eólica, respectivamente, esta proposição institui 
uma política voltada para o uso de energias alternativas no Estado, tendo em 
vista a crise energética nacional. 

Para alcançar o seu objetivo, o projeto prevê, em seu art. 1°, que as 
indústrias sucro- alcooleiras instaladas ou que venham a se instalar no 
Estado gozarão de redução do ICMS, desde que produzam energia elétrica a 
partir de resíduos da cana-de-açúcar. Em seu art. 4", o projeto esclarece que 
a produção de energia elétrica dessa forma tem por base o aproveitamento 
do vapor produzido pela queima de biomassa para movimentar os 
equipamentos da indústria e, simultaneamente, acionar conjuntos geradores 
de energia elétrica, que poderá ser usada para consumo próprio ou 
comercializada junto às distribuidoras do setor elétrico. É importante frisar 
que, embora seja um esclarecimento técnico de grande importância para o 
entendimento do projeto, tal explicitação, de acordo com a técnica legislativa, 
deveria constar na justificação do projeto, e não em um dispositivo legal, 
como foi impropriamente foi feito. O mesmo se pode dizer do inciso li do art. 
4°, que enumera, em oito alíneas, os aspectos positivos da geração de 
eletricidade a partir do uso dos resíduos da cana-de-açúcar. Tais dispositivos 
devem, pois, ser suprimidos. 

Um outro ponto a se destacar é que a isenção de ICMS concedida pelo 
projeto em exame fere dispositivos do art. 155 da Constituição Federal, assim 
como da Lei Complementar n• 24, de 1975, que dispõe sobre os convênios 
para a concessão de isenções do ICMS e especifica, em seu art. 1 ', que tais 
isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios 
celebrados e ratificados pelos Estados. Esses convênios estão no ãmbito de 
competência do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -, que reúne 
representantes de todas as unidades da federação, com o objetivo de avaliar 
as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais concedidos ou revogados, 
em consonância com as disposições constantes na Lei Complementar n• 24, 
de 7/1/75, recepcionada pela Carta da República. 

Esse mecanismo de controle das políticas de incentivo fiscal veio a ser 
constitucionalmente assegurado exatamente para evitar ações predatórias 
por parte dos Estados, as quais se tornaram conhecidas como guerra fiscal. 

Não se pode, ainda, deixar de destacar que o projeto desrespeita o art. 14 
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da Lei Complementar n° 1 01, de 4/5/2000, chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que impõe a necessidade de estudos ou, mesmo, 
da adoçao de mecanismos de compensaçao para a perda de receita 
proveniente de qualquer medida que resulte na renúncia fiscal, como ocorre 
no caso em tela. 

A despeito de tais previsões, o projeto concede isençao de ICMS sem 
apresentar a estimativa do seu impacto financeiro no período estipulado pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal e sem cumprir nenhuma das condições 
estipuladas pela referida lei. Tal omissão do proponente indica claramente a 
inconformidade do projeto com os ditames do ordenamento jurídico nacional 
que regula a responsabilidade na gestão fiscal. 

Embora não seja competência desta Comissão a análise do mérito da 
matéria, não podemos deixar de destacar que é salutar que o Estado, 
segundo suas possibilidades de atuaçao, fomente a produção de energia a 
partir de outras fontes, para que crises como esta não venham a afetar o seu 
desenvolvimento. Entretanto, nota-se ê que várias iniciativas isoladas vém 
sendo tomadas, a despeito da necessidade de um plano estadual de uso de 
energias alternativas que englobe, de forma sistemática, todas as medidas. 
Essa sistematizaçao facilitaria, até mesmo, uma estimativa do impacto 
orçamentário que incentivos fiscais isolados causarão nas finanças 
estaduais, o que possibilitaria, também, um estudo de medidas 
compensatórias a serem tomadas pelo Estado para atender aos dispositivos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal no que toca á renúncia de receita. 

Assim, visando á consecuçao do nobre objetivo do projeto, apresentamos 
um substitutivo, para sanar as suas irregularidades, e um requerimento, para 
que seja incluído na pauta do fórum técnico sobre o tema "Alternativas 
Energéticas", a ser realizado por esta Casa, em que se irão discutir 
conjuntamente os projetos de lei em tramitaçao que tratam do uso da energia 
alternativa no Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.585/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia da biomassa no 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O poder público, por meio dos órgãos competentes, desenvolverá 

ações visando a incentivar o uso de energia elétrica obtida a partir da energia 
da biomassa, entre as quais: 

I - estudos visando á ampliaçao do uso de energia elétrica a partir da 



762 
energia da biomassa; 

11 - campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia da 
biomassa; 

111 - incentivo à produção e à aquisição de equipamentos geradores de 
enegia elétrica a partir da biomassa; 

IV- concessão de beneficios tributários às empresas que utilizem a energia 
da biomassa, observados os preceitos da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 2°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz- Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.634/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, a proposição em epígrafe visa a 
instituir a Política Estadual de Prevenção e Atenção Integral à Saúde da 
Pessoa Portadora de Diabetes e dar outras providências. 

Publicado em 3/8/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a esta 
Comissão, para exame quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo precípuo da proposição é fixar as linhas básicas que deverão 

pautar a atuação do Estado no desenvolvimento da Política Estadual de 
Prevenção e Atenção Integral à Saúde da Pessoa Portadora de Diabetes. 

A Constituição Federal outorga à União, aos Estados e ao Distrito Federal a 
competência para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da 
saúde, "ex vi" do art. 24, XII. 

Impõe-se também observar o art. 23, 11, da Carta Magna, que preceitua ser 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios cuidar da saúde e da assistência pública. 

Ademais, como ente dotado de autonomia, deve o Estado membro 
promover políticas de relevância pública, no caso, de preservação e proteção 
da saúde. 

Finalmente, o art. 196 da Constituição da República consagra a saúde 
como direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais 
e econõmicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, 
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proteção e recuperação. 

Não há vício quanto á deflagração do processo legislativo, uma vez que o 
disciplinamento legal de políticas públicas não se insere entre as matérias de 
iniciativa privativa previstas no art. 66 da Carta mineira. 

Assim, quanto á instituição dessa política no Estado, não vislumbramos 
óbice à tramitação do projeto. 

No entanto, a proposição trata de outras matérias. Aí, sim, incorre em 
vícios de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, que devem ser 
corrigidos. 

Observamos, inicialmente, que o art. 2° do projeto prevê a edição de norma 
técnica a ser elaborada por grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de 
Estado da Saúde, garantida a participação de entidades de usuários, 
universidades públicas, representantes da sociedade civil e profissionais 
ligados à questão. 

Esse dispositivo, como se vê claramente, afasta-se do objetivo principal do 
projeto - traçar as diretrizes fundamentais que irão pautar a atuação do 
Estado na execução de uma política pública - e invade seara alheia, na 
medida em que cria órgão e estabelece competências no âmbito do 
Executivo, o que fere o princípio constitucional da separação dos Poderes. 

Por seu tu mo, o art. 3° da proposição estatui que o poder público garantirá 
o fornecimento de medicamentos, insumos, materiais de autocontrole e auto-
aplicação de medicações, além de outros procedimentos necessários à 
atenção integral da pessoa portadora de diabetes. Trata-se de norma que, de 
igual modo, invade o âmbito de atribuições do Executivo, ademais, não traz 
nenhuma inovação no ordenamento jurídico, uma vez que a própria 
Constituição da República preceitua ser dever do Estado cuidar da saúde da 
população. 

O art. 4° do projeto, por fim, autoriza o Poder Executivo a diminuir ou 
isentar de impostos e taxas, no âmbito de suas atribuições, medicamentos, 
materiais e insumos destinados ao enfrentamento e controle da diabetes. 

Essa matéria há que ser analisada à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000). Esta dispõe que a concessão ou a 
ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e, nos 
dois seguintes, atender ao disposto na LDO e a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

1) 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; 

2) estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento 
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de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

No entanto, essas previsões não constam na proposição, o que demonstra 
a inadequação desta, em face das exigências da lei complementar que 
dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal. 

Deve-se ressaltar, também, que a redução ou a isenção de tributo exige 
disciplinamento por meio de lei formal, não sendo possível, portanto, mera 
autorização ao Executivo para dispor sobre a matéria. 

Desse modo, procederemos à correção das irregularidades apontadas por 
meio das Emendas n°s 1 a 3. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.634/2001 com as Emendas n°s 1 a 3, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o art. 2° do projeto. 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 3° do projeto. 

EMENDA N°3 
Suprima-se o art. 4° do projeto. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.641/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.641/2001 visa a 
conceder beneficio tarifário aos aposentados e pensionistas com idade 
superior a 65 anos de idade no transporte coletivo intermunicipal. 

Publicado no Diário do Legislativo de 4/8/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à 
jurídicidade, constitucionalidade e legalidade, nos temnos do art. 188 e 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem como finalidade conceder benefício tarifário 

aos aposentados e pensionistas com idade superior a 65 anos de idade e 
renda inferior a dois salários mínimos no transporte coletivo intermunicipal. 

De acordo com o inciso IX do art. 10 da Constituição mineira, compete ao 
Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de 
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transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu 
território e o rodoviário estadual de passageiros. A concessão e a permissão 
de serviços públicos foram regulamentadas pelas Leis Estaduais n° 10.453, 
de 22/1/91, e n° 12.219, de 1°/9/96. 

A legislação estadual assegura beneficio tarifário aos deficientes físicos, 
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, nos termos do 
art. 1° da Lei n° 9.760, de 20/4/89, com a redação dada pela Lei n° 10.419, de 
16/1/91: 

"Art. 1° - Fica concedido passe livre aos deficientes físicos, mentais e 
visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo 
intermunicipal". 

A matéria foi regulamentada pelo Decreto n° 32.649, de 16/1/91. Verifica-
se, pois, que o beneficio que se pretende instituir já se encontra previsto no 
ordenamento jurídico, de forma que o projeto em exame não apresenta um 
dos requisitos necessários para a constituição de uma lei em sentido 
material, que é precisamente a inovação na ordem jurídica. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.641/2001. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.642/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n• 1.642/2001 visa a 
conceder benefício tarifário aos estudantes do ensino médio e superior no 
transporte coletivo intermunicipal. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/8/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188 e 102, 
111, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A proposição em exame tem como finalidade conceder benefício tarifário 

aos estudantes do ensino médio e do superior no transporte coletivo 
intermunicipal. 

As discriminações positivas, ou seja, as medidas legislativas ou 
administrativas que visam a favorecer determinadas pessoas em virtude de 
circunstãncias especiais que apresentam, como o projeto em questão, 
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inserem-se na discussão sobre a forma de aplicação do princípio da 
igualdade, que perpassa toda a Constituição. 

O principio da igualdade não afirma que se deve desconhecer as 
diferenças existentes na sociedade. Pelo contrário, o reconhecimento dessas 
diferenças e desigualdades é indispensável para a concretização do referido 
princípio. É preciso, contudo, verificar a existência de uma correlação lógica 
entre a especificidade de um determinado grupo social e o benefício que se 
pretende estabelecer. É o que se extrai das lições de Celso Antônio Bandeira 
de Mello: 

" ... tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto 
é, fundamento lógico, para, á vista do traço desigualador acolhido, atribuir o 
específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade 
proclamada". 

Por exemplo: a situação específica dos portadores de deficiência justifica a 
exigência de que nos prédios públicos sejam adotados equipamentos 
especiais que facilitem seu acesso a esses prédios. Há, nesse caso, uma 
correlação lógica entre a especificidade do grupo e o benefício, que não se 
evidencia, contudo, na pretensão de assegurar a gratuidade de acesso do 
deficiente a determinados lugares, como se propunha no Projeto de Lei n• 
1.333, de 2000, sobre o qual esta Comissão emitiu parecer pela 
inconstitucionalidade. 

Não vislumbramos esta necessária correlação lógica entre a condição de 
estudante e o benefício tarifário no transporte público coletivo intermunicipal 
que se pretende instituir por meio do projeto em exame. 

Ademais, no que tange á redução de tarifas para determinado grupo social, 
é preciso invocar o art. 35 da Lei n• 9.074, de 7/7/98, segundo o qual "a 
estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica 
condicionada á previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea 
revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato". O projeto de lei não 
prevê a origem dos recursos, por um lado, e nos parece inadequado, por 
outro, onerar os demais usuários do transporte coletivo intermunicipal para 
beneficiar os estudantes, considerando sobretudo o princípio da modicidade 
das tarifas que informa a concessão dos serviços públicos. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.642/2001. 
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Ermano Batista - Márcio Kangussu. 



z 
õ 

-ª. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.688/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em epígrafe cria a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais e o cargo de Ouvidor de 
Saúde da Mulher de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/6/2001 como Projeto de Lei 
Complementar n• 39, passou a tramitar como Projeto de Lei n• 1.688/2001 
em razão da matéria de que trata, de acordo com a Decisão da Presidência 
de 23/8/2001, e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe autoriza a criação da Ouvidoria de Saúde da 

Mulher de Minas Gerais e do respectivo cargo de Ouvidor, com o objetivo de 
assegurar à cidadã mineira o direito à prestação de serviços de qualidade, o 
acesso à informação, a ampliação do controle e da transparência na gestão 
pública e nas empresas privadas de interesse público relevante na área de 
saúde. Define as competências da Ouvidoria e estabelece sua estrutura, para 
a qual cabe ao Governador do Estado prover as condições sociais e 
materiais necessárias, além de orçamento próprio e das formas de 
atendimento ao público. 

A proposição detenmina, ainda, as atribuições de Ouvidor de Saúde da 
Mulher de Minas Gerais, garante sua independência, estabelece 
prerrogativas e define condições para a ocupação desse cargo, com mandato 
de três anos, mediante escolha entre os componentes de lista tríplice, 
fonmada em votação na Plenária de Indicação, a que comparecerão as 
entidades indicadas no projeto. 

A ouvidoria pode ser definida como um órgão de defesa dos direitos e das 
garantias fundamentais do cidadão e de controle auxiliar das atividades da 
administração pública. Cabe ao Ouvidor exercer a interlocução entre a 
população e a administração pública, recebendo queixas, reclamações, 
sugestões e reivindicações, sistematizando-as e encaminhando-as ao órgão 
competente, além de supervisionar a observância das leis e dos 
regulamentos pelos servidores públicos da área em que atua. Destacam-se 
como características fundamentais da ouvidoria a independência política e 
administrativa, a concentração de atribuições nas mãos do Ouvidor, a 
informalidade e a celeridade na sua atuação e o seu caráter não contencioso 
e não jurisdicional. 
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A criação de uma ouvidoria implica, necessariamente, a criação de um 

órgão vinculado ao Poder Executivo e o provimento de, pelo menos, um 
cargo público. Nesse sentido, verificamos que a Constituição do Estado fixa 
como matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado a criação de 
cargo na administração direta e a fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da 
criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e 
entidade da administração indireta (art. 66, 111, "b" e "e"). 

Vê-se, portanto, que a proposição em exame possui vício de 
inconstitucionalidade de natureza formal, o que, todavia, poderá ser superado 
conforme o disposto no art. 70, § 2°, da Carta mineira, que prevê que a 
sanção expressa ou tácita do Governador supre a iniciativa do Poder 
Executivo no processo legislativo. 

Tendo em vista a importância do projeto, apresentamos o Substitutivo n• 1, 
visando a aprimorá-lo e a corrigir suas irregularidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade c! o Projeto de Lei n• 1.688/2001 na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Cria a Ouvidoria de Saúde da Mulher. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica criada a Ouvido ria de Saúde da Mulher, órgão dotado de 

autonomia administrativa e financeira, auxiliar do Poder Executivo na 
fiscalização dos serviços, na recepção e no encaminhamento de denúncias, 
sugestões e propostas relacionados com a área de saúde da mulher no 
Estado. 

Art. 2° - A Ouvidoria de que trata esta lei tem como objetivo assegurar à 
mulher o acesso à informação, a possibilidade de reivindicar a prestação de 
serviços de qualidade e de exercer o controle na gestão de atividades na 
área da saúde. 

Art. 3° -A Ouvidoria de Saúde da Mulher é dirigida pelo Ouvidor de Saúde 
da Mulher. 

Parágrafo único - O Ouvidor de Saúde da Mulher será nomeado pelo 
Governador do Estado, escolhido entre pessoas indicadas em lista tríplice 
organizada pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

Art. 4° - Compete à Ouvidoria de Saúde da Mulher: 
I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área da saúde 

que não esteja sendo prestado satisfatoriamente à mulher por órgão ou 
entidade pública ou por seus conveniados; 
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11 - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular ou arbitrário, 
praticado contra a mulher em órgão ou entidade pública, ou por seus 
conveniados. da área da saúde, encaminhando-a ao Ministério Público 
quando necessário; 

111 - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e 
transmitir a solução dada à interessada ou a seu representante legal; 

IV - monitorar a qualidade dos serviços relacionados à saúde da mulher e 
propor medidas para o saneamento de ilegalidade, irregularidade ou 
arbitrariedade; 

V- realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus conveniados, 
quando houver indicio de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na 
prestação de serviço à mulher; 

VI -disponibilizar informação relativa à assistência e à pesquisa na área de 
saúde da mulher; 

VIl - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das atividades 
de órgão ou entidade pública, ou de seus conveniados, da área da saúde; 

VIII -elaborar regulamento para disciplinar as suas atividades. 
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

a partir da data de sua publicação. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza 

Cruz- Dilzon Melo- l;:duardo Herrneto- Errnano Batista- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 899/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 899/2000, do Deputado Paulo Piau, dispõe sobre o 
Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras providências. 

Aprovada em 1 o turno com a Emenda n° 1, a proposição retorna a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. A 
redação do vencido, em anexo, faz parte do parecer. 

Fundamentação 
O programa de fomento florestal que ora se pretende instituir, por suas 

implicações econômicas, sociais e ambientais, é de fundamental importância 
para Minas Gerais. Essas considerações foram convenientemente analisadas 
pelas comissões às quais a matéria foi distribuída no 1° turno, especialmente 
por esta Comissão e pela de Política Agropecuária e AgroindustriaL 

Merece destaque o fato de o Programa incentivar, num momento em que o 
Pais se vê mergulhado numa crise de geração e distribuição de energia 
hidrelétrica, a utilização de uma fonte energética oriunda de biomassa, 
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portanto limpa e renovável. O carvão e a lenha, em função do enorme 
parque siderúrgico a carvão vegetal e de outros segmentos industriais 
dependentes de produtos florestais instalados no Estado, representam mais 
de 1/3 do suprimento primário de energia em Minas. 

Outro aspecto relevante do projeto diz respeito a uma questão 
relativamente nova nas discussões, que se observam em escala mundial, 
sobre o controle da poluição atmosférica. Trata-se do conceito denominado 
"seqüestro de carbono", segundo o qual o plantio intensivo de árvores de 
rápido crescimento, devido à grande atividade fotossintética dessas espécies, 
formaria florestas capazes de absorver grandes quantidades de dióxido de 
carbono - C02 - da atmosfera e liberar oxigênio, o que tomaria o ar mais 
limpo. 

Discute-se, inclusive, a possibilidade de os países industrializados 
financiarem projetos de reflorestamento em países tropicais, como forma de 
compensação pela poluição gerada em seus territórios, que, via de regra, não 
contam com terras disponíveis para esses plantios. Assim, tem sido uma 
recomendação constante da FAO, organismo das Nações Unidas 
responsável pelos assuntos de agricultura e abastecimento em todo o 
mundo, a adoção de programas de incentivo ao plantio de florestas com fins 
industriais e de proteção de ecossistemas naturais. 

Percebe-se, dessa maneira, a relevância do projeto em análise para o 
Estado e a necessidade premente de se implementarem, com urgência, as 
medidas preconizadas no Programa em apreço. 

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

899/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Miguel Martini, relator- Fábio A velar - Maria José 

Haueisen. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 899/2000 

Dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa Estadual de Fomento Florestal, destinado a 

estimular a implantação de florestas de produção sustentada de biomassa e 
de proteção dos mananciais e do solo. 

Art. 2° - São objetivos específicos do Programa: 
I - incentivar a atividade florestal nas propriedades rurais, com vistas à 

diversificação da produção e ao aumento da renda dos produtores; 
11 - suprir a demanda estadual de matéria-prima proveniente de florestas 
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plantadas e gerar excedentes para a exportação; 

111 - proteger os remanescentes de florestas e demais formas de vegetação 
nativa, os recursos da biodiversidade, os recursos hídricos e os solos das 
regiões abrangidas; 

IV - promover a melhoria da qualidade da madeira e de outros produtos 
florestais originados no Estado; 

V - estimular a adoção do manejo para uso múltiplo das florestas e do 
múltiplo produto da madeira; 

VI - contribuir para a economia dos municípios envolvidos, mediante a 
produção de matéria-prima florestal. 

Art. 3' - Compete ao Poder Executivo, na implementação e execução do 
Programa: 

I - identificar áreas propícias à implantação de florestas de produção e de 
proteção; 

11 - promover levantamento e manter cadastro dos produtores rurais 
interessados em participar do Programa; 

111 - prestar assistência técnica e gerencial e desenvolver ações de 
extensão florestal para os produtores envolvidos; 

IV - criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou 
parcial dos projetos florestais; 

V - incentivar o desenvolvimento de pesquisas e experimentações com 
vistas ao aperfeiçoamento científico e tecnológico do setor; 

VI - estimular a participação da iniciativa privada, notadamente das 
empresas florestais, nas ações e projetos que integram o Programa. 

Parágrafo único - No planejamento das ações de que trata este artigo, 
serão ouvidos representantes dos municípios e dos segmentos da sociedade 
civil envolvidos com a questão. 

Art. 4' - O Programa será financiado com recursos provenientes das 
seguintes fontes: 

I - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 
adicionais; 

11 - empréstimos obtidos junto a organismos de financiamento nacionais ou 
estrangeiros; 

111 - transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
IV - 20% (vinte por cento) dos retornos do Fundo Pró-Floresta, criado pela 

Lei n' 11.398, de 6 de janeiro de 1994; 
V- reposição florestal, de que tratam os arts. 20 e 21 da Lei n' 10.561, de 

27 de dezembro de 1991; 
VI - outros recursos . 
Art. 5'- O§ 2' do art. 1' da Lei n' 11.398, de 6 de janeiro de 1994, alterado 

pela Lei n' 12.991, de 30 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
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redação: 

"Art. 1"- ....... . 
§ 2• - Os recursos do Fundo serão destinados à implantação do Programa 

Pró-Floresta e de programas similares que vierem a ser criados.". 
Art. 6" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 

oitenta dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 7"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. a• -Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.542/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1 .54212001, de autoria do Deputado Antõnio Genaro, 
que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhar -
ASBECAM -. com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda n• 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.542/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhar -

ASBECAM -. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 

Caminhar- ASBECAM -. com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.55512001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.555/2001, de autoria do Deputado Durval Ãngelo, que 
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Prata, com sede no Município de Lajinha, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda n• 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.55512001 
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Declara de utilidade pública a entidade Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Prata- CDCP -, com sede no Município de Lajinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho de 

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

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.559/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.559/2001, de autoria do Deputado Amilcar Martins, 
que declara de utilidade pública a entidade Programa de Ação Integrada de 
Contagem, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.559/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Programa de Ação Integrada de 

Contagem- PAI- Contagem, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Programa de Ação 

Integrada de Contagem - PAI - Contagem, com sede no Municfpio de 
Contagem. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.564/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.564/2001, de autoria do Deputado Eduardo Hermeto, 
que declara de utilidade pública a Associação Assistencial Comunitária 
Profissionalizante Feminina Rosa de Sarem, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na fonma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a fonma adequada, nos tenmos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação 

final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI N° 1.564/2001 

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

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

Comunitária Profissionalizante Feminina Rosa de Saram, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.567/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.567/2001, de autoria da Deputada Maria Olivia, que 
declara de utilidade públi::a a Comunidade Terapêutica São Francisco de 
Assis, com sede no Município de Fruta!, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda n° 1. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

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

Assis- COTESFRAN -, com sede no Município de Fruta!. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São 

Francisco de Assis- COTESFRAN -, com sede no Município de Fruta!. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Gil Pereira, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.568/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.568/2001, de autoria do Deputado Miguel Martini, que 
declara de utilidade pública a Casa Jesus, Maria, José, com sede no 
Município de Araguari, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.56812001 
Declara de utilidade pública a entidade Casa Jesus, Maria, José, com sede 

no Município de Araguari_ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Jesus, Maria, 

José, com sede no Município de Araguari. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.57112001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.57112001, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que 
declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Vila Costina, com 
sede no Município de Pains, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI W 1.57112001 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Vila Costina, 

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

Vila Costina, com sede no Município de Pains. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.57212001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.57212001, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que 
declara de utilidade pública a Associação Beneficente Levanta-te e Anda, 
com sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

~------------------------------_J 
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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° 1.572/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Levanta-te e Anda, 

com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 

Levanta-te e Anda, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.576/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.576/2001, de autoria do Deputado Mauro Lobo, que 
declara de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da Sociedade de São 
Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, 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° 1.576/2001 
Declara de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da Sociedade de São 

Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, com sede no Município de Bom 
Jesus do Galho. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da 

Sociedade de São Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, com sede no 
Município de Bom Jesus do Galho. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.582/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.582/2001, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, 
que declara de utilidade pública a Loja Maçõnica Luz do Vale n° 45, com 
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sede no Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, na 
fonma original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.582/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n° 45, com sede 

no Município de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n° 

45, com sede no Município de João Monlevade. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.606/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.606/2001, de autoria do Deputado Alberto Bejani, que 
declara de utilidade pública a União dos Ferroviários Aposentados de Juiz de 
Fora e Região, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda n° 1. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.606/2001 
Declara de utilidade pública a União dos Ferroviários Aposentados de Juiz 

de Fora e Região- UFA-JFR -, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a União dos Ferroviários 

Aposentados de Juiz de Fora e Região- UFA-JFR -, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÚES 

- O Sr. Presidente despachou, em 18/9/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Paulo Eduardo 

Mafra Machado, ocorrido em 13/9/2001, em Campinas, SP. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. lnezita 
de Magalhães, ocorrido em 6/9/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Valquíria 
da Silva, ocorrido em 13/9/2001, em Várzea da Palma. (-Ciente. Oficie-se.) 

. 
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ATAS 

ATA DA 283" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/9/2001 
Presidência do Deputado Olinto Godinho 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n• 66/2001 - Projetos de 
Lei n•s 1.777 e 1.778/2001 - Requerimentos n•s 2.585 a 2.589/2001 -
Requerimento do Deputado Mauri Torres - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olívia(3) - Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários- Encerramento- Ordem do Dia. 

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

Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio- Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins- Anderson Adauto- Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro- Djalma Diniz- Doutor Viana- Durval Ângelo- Edson Rezende 
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüinio - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira- João Leite -João Paulo 
-João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga- José Henrique 
-José Milton - Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha- Márcio Kangussu -Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia 
- Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) Ás 14h4min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado José Braga, 2•- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
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da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, 

lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Da Sra. Luiza Erundina, Deputada Federal, comunicando a instalação da 
Comissão Permanente de Legislação Participativa. (- Á Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Marcus Pestana, Chefe de Gabinete do Ministro das Comunicações, 
prestando informações referentes a requerimento da Comissão de 
Administração Pública encaminhado por meio do Ofício n• 51 0/2001/DLE 
(distritos de municípios do Norte de Minas, vale do Jequitinhonha e Centro de 
Minas contemplados com instalação de centrais telefõnicas). 

Do Sr. Evandro Felisberto dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de 
Andradas, solicitando informações relativas a providências tomadas pela CPI 
do Narcotráfico. 

Do Sr. Aloísio Carlos de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Barroso, 
encaminhando cópia de moção de apoio aos docentes e técnicos 
administrativos da FUNREI e aos servidores federais da educação, em greve 
por melhores salários e condições de trabalho.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Breno Montini, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio celebrado entre esse 
órgão e o Município de Bicas.(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de planilhas relativas à 
transferência de recursos para Fundos Municipais de Assistência Social do 
Estado. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Paulo Tarrisse de Fontoura, Chefe da Divisão de Assistência 
Consular - DAC -, do Ministério das Relações Exteriores, informando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.435/2001, do Deputado Djalma Diniz, que a 
Sra. Raquel Souza Ferreira foi absolvida em julgamento realizado nos 
Estados Unidos. 

Do Sr. Mustafá Abdul Jaruche, solicitando a intercesslio desta Casa a fim 
de que não se disseminem manifestações discriminatórias contra a 
população de origem árabe, em razão dos recentes atentados nos Estados 
Unidos.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 



z 
õ 

o 

o 
o 
< 
• ;; 

É. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 66/2001 
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1"- Fica o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias acrescido 

do seguinte artigo: 
Art. 111 - Os Policiais Civis designados para prestarem serviços em Seção 

Técnica de Criminalistica e para efetuar as perlcias que lhes forem atribuídas 
pelo Instituto de Criminalistica do Estado de Minas Gerais, Chefia de Divisão 
e Chefia de Delegacia Regional de Segurança Pública, passam a integrar o 
quadro efetivo de Perito Criminal, com os vencimentos e as vantagens da 
classe inicial da carreira. 

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus à 
promoção na carreira por merecimento e antigüidade. 

Art. 2"- Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior - Marcelo Gonçalves - Carlos Pimenta - Márcio 

Kangussu - Eduardo Brandao - Geraldo Rezende - Ailton Vilela - Kemil 
Kumaira - Olinto Godinho - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüinio - Paulo Piau -
Alvaro Antônio- Márcio Cunha - Sebastião Navarro Vieira - Rogério Correia -
lvair Nogueira -Maria Olivia- Dimas Rodrigues - Chico Rafael - Dilzon Melo-
Edson Rezende- Elbe Brandão - Sebastião Costa- João Batista de Oliveira-
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz - Bilac 
Pinto. 

Justificação: A presente proposta de emenda à Constituição tem objetivo 
de fazer justiça e corrigir a situação funcional dos policiais civis que foram 
designados, por portaria, antes da Constituição Estadual de 1989, para 
prestarem os mesmos serviços que prestam os peritos criminais. Tais 
servidores, a despeito de terem os mesmos encargos e atribuições dos 
Peritos Criminais e sujeitarem-se aos riscos da função, não têm os mesmos 
direitos, vencimentos, vantagens nem promoção na carreira, pois não estão 
enquadrados no cargo. 

Não há que se falar em inconstitucionalidade da proposta, uma vez que as 
designações são todas anteriores à Constituição mineira. Por outro lado, 
esses servidores são merecedores de tal reconhecimento, pois são peritos 
criminais de fato e possuem os cursos exigidos pela ACADEPOL. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.777/2001 

~----------------~------------_J 
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Declara de utilidade pública a Corporação de Assistência e Pesquisa 

Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no Município de 
Ouro Fino. 

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

Pesquisa Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no 
Município de Ouro Fino. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Corporação de Assistência e Pesquisa Biopsicossocial 

Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no Município de Ouro Fino, 
fundada em janeiro de 1999, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem 
fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo oferecer ao indivíduo 
assistência biopsicossocial, visando o bem-estar e o equilíbrio psico-orgânico 
e social, promovendo melhorias na qualidade de vida de todos os seus 
associados e moradores, sem distinção de cor, condição social, credo político 
ou religioso. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.778/2001 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção das 
seguintes estradas: 

I - a que liga Berilo a Jenipapo de Minas, passando pelo Município de 
Francisco Badaró; 

11- a que liga Manga a Miravânia; 
111 - a que liga Monte Azul a Gameleiras, passando pelo Município de 

Catuti. 
Parágrafo único- A autorização contida no "caput" deste artigo compreende 

todos os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da 
manutenção. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2001. 
Dimas Rodrigues 
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Justificação: Os cuidados com as estradas objeto desta proposição são de 
responsabilidades dos municípios supracitados. Todavia, a escassez de 
recursos municipais tem sido a causa do péssimo estado em que as estradas 
se encontram. Em muitos pontos dessas estradas, o trãnsito de veiculo é 
quase inviável; há lugar para apenas um veiculo, que corre o risco de deparar 
com outro, em muitos casos, em curvas de alta periculosidade, o que coloca 
em risco a segurança dos usuários. 

Convém ressaltar que o DER-MG é o órgão capacitado, tanto tecnicamente 
quanto financeiramente, para assumir os serviços de conservação de 
estradas tão importantes como aquelas apontadas. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.585/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com D. Paulo Evariste 
Arns, Arcebispo Emérito de São Paulo, pelo transcurso de seu 80° 
aniversário. (-A Comissão de Educação.) 

N• 2.586/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Vereador Sebastião 
Lair Paixão, ocorrido em 17/g/2001, em Araçuai. 

N• 2.587/2001. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação dos 
Vereadores dos Três Vales - Jequitinhonha, Mucuri e São Marcos -
AVERVALES- pela realização do VI Encontro de Vereadores dos Três Vales, 
no Município de Cachoeira de Pajeú. 

N• 2.588/2001, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de Caxambu pelas 
comemorações do centenário de emancipação político-administrativa. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N• 2.589/2001, da Comissão Especial da Lei Robin Hood, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que envie relação 
contendo os dados que menciona, sobre o ICMS arrecadado pelo Estado. (-
A Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Mauri Torres, solicitando seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Resolução n• 1.739/2001. 

Comunicações 
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- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olivia(3). 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para homenagear o 
Côn. Lafayette da Costa Coelho por ocasião do 40° aniversário de seu 
falecimento e da abertura do processo de sua canonização. 

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência vai 
encerrar a reunião, em virtude do falecimento do ex-Deputado Euripedes 
Craide. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 

59/2001 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Durval Ângêlo e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado 
Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa não haver 
ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da Comissão. Informa, ainda, 
que a finalidade da reunião é eleger o Presidente e o Vice-Presidente da 
Comissão e designar o relator da matéria. O Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida para 
atuar como escrutinador o Deputado Durval Ângelo. Procedendo-se à 
apuração dos votos, são eleHos para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva e para Vice-Presidente o Deputado Anderson Adauto, ambos por 
unanimidade. Na ausência do Deputado Anderson Adauto, o Deputado 
Durval Ângelo assume a Presidência e dá posse ao Presidente eleito. Este, 
retomando a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e 
designa como relator o Deputado Durval Ângelo. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para reunião extraordinária a ser marcada 
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oportunamente, detemnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Durval Ângelo, Presidente- Anderson Adauto- Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 70" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVID~NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia quatro de setembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Bené 
Guedes e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bené 
Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a 
ouvir os Srs. José Maria Soares, Presidente da FTIEMG; Terezino Cordeiro 
de Azevedo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e Minas Novas; Jacinto Roque 
Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Extração da Madeira e da Lenha de ltamarandiba e Tumnalina; Elson Vilela 
Nogueira, Procurador-Chefe da 3" Região do Ministério Público do Trabalho, 
e Marcelo Gonçalves Campos, Auditor Fiscal do Trabalho, representando o 
Sr. Wellington Gaia, os quais irão discutir as denúncias formuladas pela 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas Gerais -
FTIEMG -, contra a Acesita Energética. A seguir, o Presidente procede à 
leitura de correspondência do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral 
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, publicada na edição do 
"Diário do Legislativo" do dia 30/8/2001. A seguir, designa os relatores das 
seguintes matérias: Projetos de Lei n•s 1.611, 1.633 e 1.661/2001 - Deputado 
João Leite; 1.625, 1.652, 1.640, 1.658 e 1.670/2001 - Deputado Luiz 
Menezes; 1.630, 1.632, 1.638, 1.645, 1.646 e 1.668/2001 - Deputado Bené 
Guedes. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissao. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de 
Lei n•s 1.579 e 1.586/2001 - este com a rejeição da Emenda n• 1 (relator: 
Deputado Bené Guedes); 1.580 e 1.605/2001 (relator: Deputado Luiz 
Menezes); 1.616 e 1.620/2001 (relator: Deputado João Leite), os quais são 
aprovados. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
transfere a Presidência ao Deputado João Leite e apresenta três 
requerimentos, nos quais pede seja feita uma visita desta Comissão às 
carvoarias terceirizadas da Acesita Energética; seja solicitado ao Cartório de 
Registro Civil de ltamarandiba cópia da certidão de óbito do Sr. Jorge Bispo 

~----------------------------------~ 
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Meira, ocorrido em 13/8/2001; seja solicitada ao Delegado de 
ltamarandiba cópia do inquérito policial que investiga a morte do Sr. Jorge 
Bispo Meira. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Após, o Presidente, autor do requerimento que suscitou esta 
reunião, tece suas considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra 
aos expositores. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- João Leite- Doutor Viana- Luiz Menezes. 
ATA DA 78• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de setembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Arlen 
Santiago e Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado Bilac 
Pinto, por indicação da Liderança do PFL }, 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 Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e dá ciência do 
recebimento da seguinte correspondência: de Fábio Pereira da Silva, 
Presidente da Associação Comunitária do Chonin de Cima, formulando 
indagações; do Conselheiro José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas 
da União, informando que os convênios solicitados encontram-se à 
disposição, nos referido órgãos. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Após 
a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: 
do Deputado Arlen Santiago, solicitando aos Diretores dos Correios e do 
Banco Bradesco que façam uma expcsição sobre a parceria celebrada entre 
esses, objetivando a implantação do Banco Postal nos municípios onde não 
existem agências bancárias; pedindo ao Gerente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal que faça uma exposição sobre a liberação de recursos 
financeiros do PRONAF; solicitando ao DNER-MG que informe sobre a 
situação das obras rodoviárias de competência do Governo Federal já 
contratadas, em andamento ou paralisadas; pedindo ao Presidente da 
CEMIG que forneça a relação das empresas contratadas para a contrução da 
hidrelétrica de lrapé, com o valor e as obras a serem executadas; do 
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Deputado Wanderley Ávila pedindo ao DER-MG o asfaltamento do trecho 
que se inicia na BR-367, passa pelo Distrito de Desembargador Otoni e 
finaliza no Distrito de Planalto de Minas, no Município de Diamantina; do 
Deputado Edson Resende, solicitando a realização de uma audiência pública 
para discutir o desenvolvimento econômico e social dos municípios que estão 
localizados na interseção das regiões da Zona da Mata e Campo das 
Vertentes; do Deputado Chico Rafael, solicitando se realize audiência pública 
na cidade de Pouso Alegre, para discutir a recuperação da pavimentação da 
BR-459. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, detenmina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- José Henrique. 

ATA DA 38" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às dez horas do dia seis de setembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião Navarro 
Vieira, Agostinho Silveira e Dilzon Melo (substituindo este ao Deputado 
Cristiano Canêdo, por indicação da Liderança do PTB), 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 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 infonma que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à discussão e votação de 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Na 
qualidade de relator, o Deputado Eduardo Brandão emite parecer para o 1° 
tu mo sobre o Projeto de Lei n• 1.683/2001, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria. 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, 19 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Sargento 

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 78• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas e sete minutos do dia onze de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Enmano Batista, Geraldo 

~----------------~------------_J 



788 
Rezende, Agostinho Silveira, Dilzon Melo e Márcio Kangussu, 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 Dilzon Melo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Geraldo 
Rezende, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. A 
seguir, dá ciência do recebimento de ofício da Sra. Marli Martins, em que 
solícita estudo apurado do Projeto de Lei n• 1.702/2001. Passa-se á 1" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Ermano Batista apresenta requerimento mediante o qual solicita a inversão 
da ordem de apreciação das matérias, de forma que o Projeto de Lei 
Complementar n• 38/2001 seja apreciado em último lugar nesta fase da 
reunião. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Colocados em 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos seguintes projetos de lei: 
1.628/2001 com as Emendas n•s 1 a 30 (relator: Deputado Sávio Souza 
Cruz); 1.621/2001 na forma do Substitutivo n• 1 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 1.637/2001 com as Emendas n•s 1 a 3 e 1.653/2001 (relator: 
Deputado Ermano Batista). O Presidente concede prazo regimental aos 
relatores para a emissão de pareceres sobre as seguintes proposições: 
Projeto de Lei Complementar n• 42/2001 (relator: Deputado Ermano Batista); 
Projetos de Lei n•s 1.153/2001 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude 

de redistribuição); 1.583/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo, em virtude de 
redistribuição) e 1.688/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude 
de redistribuição). Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei 
n•s 1.641 e 1.642/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). A seguir, o Deputado 
Ermano Batista emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Complementar 
n• 38/2001 na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. Colocado em 
discussiio e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussiio e a votaçiio de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Colocados em discussão e votação, são aprovados 
os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos 
de Lei n•s 1.694/2001 com a Emenda n• 1; 1.695 e 1.701/2001 (relator: 
Deputado Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição); 1.687 e 
1.699/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.693/2001 (relator: 
Deputado Dilzon Melo) e 1.675/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu). 
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, o Presidente determina o envio 
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ao Plenário dos Projetos de Lei n•s 1.641 e 1.642/2001, para inclusão dos 
pareceres em ordem do dia. A seguir, o Deputado Agostinho Silveira levanta 
questão de ordem a respeito do § 3° do art. 136 e do "caput" do art. 137 do 
Regimento Interno, mais especificamente sobre o procedimento da 
distribuição de avulsos e suas conseqüências na tramitação das matérias. O 
Presidente faz registrar as palavras do Deputado. 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, 18 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto -

Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 1" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de setembro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Antônio Andrade, 
Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados 
Bilac Pinto, Bené Guedes e Jorge Eduardo de Oliveira. O Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, registra a presença do Sr. Geraldo Alvim 
Dusi, chefe do Centro Tecnológico do Instituto de Laticínio Cândido Tostes, 
de Juiz de Fora. Havendo número regimental, o Presidente 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 presentes. O Deputado Cristiano 
Canêdo faz a leitura de abaixo-assinado encaminhado pela Associação dos 
Produtores de Leite do Vale do Piranga, fazendo várias sugestões. O 
Presidente faz a leitura da correspondência encaminhada pelo Presidente da 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG -, Sr. Gilman 
Viana Rodrigues, manifestando a satisfação de toda a classe rural mineira 
pela instalação da CPI; pelos Srs. Antônio Pitangui de Salvo, Presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, lnimutaba, Morro da Garça e 
Presidente Juscelino; Paulo Fernando Alvarenga Diniz, Presidente da 
Cooperativa Agropecuária de Curvelo, e Antônio Salvo, Presidente da 
Associação Mineira de Criadores de Zebu, indicando alguns itens importantes 
para a Comissão analisar; pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Raul Belém, justificando a sua ausência nesta reunião. O 
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Raul Belém, 
que, conforme a correspondência lida, não pôde comparecer e é 
representado pelo Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Técnico do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA -; Miguel Hauri Neto, Delegado Federal 
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Substituto de Agricultura em Minas Gerais; e Aloisio Teixeira Gomes, 
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -
Gado de Leite. Os convidados, com a palavra, fazem a sua exposição e, em 
seguida, são questionados pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Márcio 
Kangussu, Kemil Kumaira, Cristiano Canêdo, Pauto Piau, Antônio Andrade e 
Bilac Pinto. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Deputado Luiz Fernando Faria apresenta dois requerimentos: pedindo sejam 
ouvidos nesta Comissão o representante do PROCON-MG e da Delegacia de 
Ordem Econômica; sejam intimados a prestar depoimento nesta CPI os 
seguintes representantes da indústria cooperativada (ltambé e Cemil) e não 
cooperativada (Nesttê, Parmalat, Cotochés, Vigor, Dona Vaca e outras de 
interesse da Comissão) do leite. O Deputado Márcio Kangussu apresenta 
dois requerimentos: pedindo seja convidado o Diretor-Geral do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, Dr. Mário Ramos 
Vilela, para prestar informações sobre a atuação do órgão quanto à 
fiscalização de embalagens, peso e conteúdo de produtos lácteos; seja 
solicitado ao Diretor do Instituto de Laticínios Cãndido Tostes, da EPAMIG, 
Sr. Geraldo Alvim Dusi, que encaminhe a esta Comissão uma planilha 
referencial do custo de produção de produtos lácteos, a saber: custo de 
produção de beneficiamento e envasamento do leite pasteurizado; idem, do 
queijo minas padrão; requer, ainda, que envie à Comissão estudos 
comparativos sobre a qualidade do leite "in natura" e do leite "longa vida". O 
Deputado Cristiano Canêdo apresenta requerimento solicitando que a 
reunião com os representantes dos supermercados seja realizada no dia 25 
deste mês. O Deputado Pauto Piau apresenta requerimento no qual solicita 
seja criado nesta Casa um serviço de "Disque Denúncia", com o intuito de se 
colherem informações sobre fraudes, corrupção e práticas abusivas na 
cadeia produtiva do leite no Estado; requer, ainda, que esse serviço tenha 
ampla divulgação nos meios de comunicação. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece 
que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação dos Srs. Altino 
Rodrigues Neto, Miguel Hauri Neto e Aloisio Teixeira Gomes, pelos subsídios 
prestados aos trabalhos da Comissão, 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, 18 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Pauto Piau - Luiz Fernando Faria -

Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 67• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, Ct~NCIA E TECNOLOGIA 
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Às dez horas do dia doze de setembro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada, Dalmo 
Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, 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 Comissao presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
da pauta. O Deputado José Henrique lê ofício do Sr. Henrique Oswaldo da 
Gama Torres, Diretor-Geral do Hospital das Clínicas, por meio do qual 
encaminha documento da Associação Brasileira dos Hospitais Universitários 
e de Ensino sobre a situação dos hospitais ligados ás universidades federais; 
e o Oficio n• 2.173/2001, do Secretário da Educação, por meio do qual 
encaminha resposta ao Requerimento n• 2.384/2001, da Comissão, relativo á 
exigência de escolaridade mínima para os cargos de Auxiliar de Educação. 
Esgotada a matéria destinada á 1" Parte da Reunião, o Presidente passa á 28 

Fase da Ondem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. São submetidos a 
discussão e votação, e aprovados os Projetos de Lei n•s 1.590 e 1.627/2001 
(relator: Deputado José Henrique); 1.643 e 1.644/2001 (relator: Deputado 
Antônio Carlos Andrada). A seguir, são submetidos a votação, e aprovados 
os Requerimentos n•s 2.510, 2.522, 2.523, 2.524, 2.511 e 2.512/2001. O 
Presidente passa á 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. É submetido a votação e aprovado 
requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja realizada 
reunião conjunta da Comissão com as Comissões de Administração Pública 
e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para discutir e emitir parecer 
sobre afastamento preliminar de servidores e aposentadorias que estão 
sendo revogadas devido á morosidade da administração pública. Registra-se 
a presença do Deputado Paulo Piau, que assume a direção dos trabalhos e 
concede a palavra ao Sr. Fernando Queiroz Ribeiro Freitas, estudante da 
Fundação Universidade de ltaúna. O Presidente se compromete a 
encaminhar requerimento ao Sr. Faiçal David Freire Chequer, Reitor dessa 
Fundação, solicitando informações sobre a situação exposta pelo citado 
universitário. 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, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- João Pinto Ribeiro- Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 59" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Ás dez horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença da Deputada Maria Olívia. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Informa, ainda, o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio 
Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura; Darci Bertholdo, 
Secretário de Estado Substituto dos Direitos Humanos; e das Sras. Mõnica 
Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, e Carmem Lúcia Miranda Silveira, 
Coordenadora-Geral de Convênios da Fundação Nacional de Saúde. A 
seguir, o Presidente informa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 
1.120/2000 (relator: Deputado Luiz Fernando faria); 1.501 e 1.618/2001 
(relator: Deputado Dilzon Melo); e 1.683/2001 (relator: Deputado Mauro 
Lobo). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. São retirados de pauta, após aprovação de requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, os Projetos de Lei n°s 1.327 e 1.487/2001 e o 
Projeto de Lei Complementar n° 37/2001; e são convertidos em diligência, 
por determinação do Presidente da Comissão, os Projetos de Lei n°s 
1.120/2000 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria) e 1.581/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira), às Secretarias de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, respectivamente. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos 
Projetos n°s 936/2000 na forma do vencido no 1 o turno (relator: Deputado 
Rêmora Aloise); 1.069/2000 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno 
(relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 1.398/2001 com a Emenda n° 1 ao 
vencido no 1' turno (relator: Deputado lvair Nogueira); pela aprovação, no 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 805/2000 na forma do Substitutivo n' 2, 
apresentado pelo relator (Deputado I vai r Nogueira); pela aprovação, no 1 o 

turno, do Projeto de Lei n° 1.039/2000 na forma do Substitutivo n' 1, 
apresentado pelo relator, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4, ficando 
prejudicadas, com a aprovação do Substitutivo n° 1, as Emendas n°s 2 e 3, 
cujo teor foi nele incluído (relator: Deputado Mauro Lobo); e pela aprovação, 
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no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.595/2001 na forma original. Passa-se à 
3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados requerimentos do Deputado lvair Nogueira, em que solicita seja 
realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 1.501/2001, do 
Deputado Mauro Lobo, que cria no Estado a modalidade de licitação 
denominada pregão; e seja realizada audiência pública para que o Poder 
Executivo apresente o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao segundo 
quadrimestre de 2001, conforme exigência da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Após a aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, em 
que solicita seja ouvido nesta reunião o Sr. Marcos Birchal de Moura, Diretor 
Comercial da Digitas Indústria e Comércio e Serviços de Eletrônica Ltda., 
para prestar esclarecimentos sobre possiveis irregularidades na 
Concorrência Pública n° 04/2001, executada pela Secretaria da Fazenda, o 
convidado faz explanação sobre a matéria objeto do requerimento, conforme 
consta em notas taquigráficas. A seguir, são aprovados requerimentos do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pública, 
com a presença do Secretário da Fazenda, do Presidente da Comissão de 
Licitação e das empresas participantes do processo da Concorrência Pública 
no 04/2001, para obter esclarecimentos sobre os indicias de irregularidades; 
e do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita que o Secretário da Fazenda 
traga, nessa audiência pública, os documentos relativos ás propostas 
apresentadas pelas empresas participantes da referida concorrência. 
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 setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo- Rêmolo Aloise -lvair Nogueira- Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 
63/2001 

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de setembro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Rezende, Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar (substituindo este ao 
Deputado Márcio Kangussu, por indicação da liderança do PPS) e Elbe 
Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os 
trabalhos, informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião 
da Comissão, e que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. Em seguida, solicita à assessoria que 
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distribua as cédulas de votação e convida o Deputado Fábio A velar para 
atuar como escrutinador. Após a votação, é anunciada a eleição do Deputado 
Geraldo Rezende para Presidente e do Deputado Márcio Kangussu para 
Vice-Presidente. Registra-se a presença do Deputado Márcio Kangussu. A 
seguir, o Deputado Sebastião Navarro Vieira dá posse ao Presidente, a quem 
passa a direção dos trabalhos. Na condição de Presidente, o Deputado 
Geraldo Resende agradece a confiança nele depositada, empossa o 
Deputado Márcio Kangussu como Vice-Presidente e designa o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira para relatar a matéria. A Presidência passa a 
palavra à Deputada Elbe Brandão, que pede apoio aos membros da 
Comissão, registrando, mais uma vez, a importância da iniciativa. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Elbe Brandão. 

ATA DA 282 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de setembro de dois 
mil e um, comparece na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o 
Deputado José Milton, membro da supracita Comissão. O Presidente declara 
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior a qual dá por 
aprovada. A seguir, informa que a reunião se destina a esclarecer, em 
audiência pública, aos produtores rurais do Alto Paraopeba e vale do 
Piranga, a política de licenciamento e fiscalização do IEF, quanto ao uso 
econômico da cobertura vegetal em nosso Estado. Prosseguindo, o 
Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Rafael Magalhães 
Ferreira, Assessor do Diretor-Geral do IEF; Alberto de Matos Melo e Marcelo 
de Araújo Porto Nazareth, respectivamente, Supervisor Regional e Gerente 
de Monitoramento e Controle do IEF-Centro Sul; Narciso Carlos de Almeida e 
João Bosco Gomide, respectivamente, Assistente Jurídico e Gerente de 
Monitoramento e Controle do IEF-Mata; Mauricio Lopes Duarte, engenheiro 
florestal do escritório de Conselheiro Lafaiete; Raimundo Gabriel dos Santos, 
Prefeito Municipal de Catas Altas da Noruega; Ely Rezende Pereira, Prefeito 
Municipal de Lamin, e José Antônio de Paiva, Vice-Prefeito de Caranaiba. 
Como autor do requerimento que motivou a reunião, o Presidente tece as 
considerações iniciais. A seguir, concede a palavra aos convidados, cada um 
por sua vez, que fazem suas exposições e, em seguida, abre-se amplo 
debate entre Deputado, convidados e participantes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e demais autoridades, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Miguel Martini - Maria José 

Haueisen. 
ATA DA 16• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de setembro de dois 

mil e um, ccmparece no Plenário da Assembléia o Deputado Eduardo 
Brandão, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e informa 
que ela se destina à realização do debate públicc sobre o tema "A Extensão 
do Simples para as Empresas Prestadoras de Serviços". A seguir, a 
Presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. João 
Donadon, Coordenador-Geral de Legislação e Normas da Secretaria Social 
de Previdência, representando o Dr. Roberto Brant, Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social; o Deputado Federal Pedro Eugênio; os Srs. 
Fernando Lana, consultor, representando o Deputado Federal Ronaldo 
Vasconcellos; Pedro Coelho Neto, Presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas - FENACON -; José Maria Eymael, Presidente da Comissão 
Executiva Nacional do Partido Social-Democrata Cristão - PSDC -; João 
Batista de Almeida, Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa 
no Estado de Minas Gerais - SESCON-MG -; Afonso Ligório de Faria, 
Superintendente do INSS-MG. O Presidente, autor do requerimento que deu 
origem a esse debate público, faz pronunciamento concernente ao tema. 
Após, concede a palavra a cada um dos convidados, que fazem a sua 
exposição e respondem às perguntas formuladas pelos participantes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos expositores, dos debatedores e dos 
demais convidados, ccnvoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Sargento 

Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.625/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

~----------------------------------__J 
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De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei sob análise 

objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Feminino da Perfeita União, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta Comissão, em 
caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art. 103, I, "a", e do art. 102. 
XIV, ambos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho Feminino da Perfeita União é sociedade civil sem fins 

lucrativos e tem como objetivo oferecer atividades socioeducativas, culturais 
e desportivas aos seus assistidos. 

Ademais, por meio de convênios com associações congêneres, busca 
obter recursos que serão destinados ao combate à fome e ao desemprego da 
população carente da região. 

Verifica-se, portanto, a relevância dos serviços desenvolvidos pela referida 
entidade, justificando o título de utilidade pública que ora se pretende 
conceder-lhe. 

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

1.625/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.630/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.630/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Canápolis -, com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete a este órgão colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Canápolis possui como objetivos: promover medidas de âmbito 

municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais; coordenar e executar na sua área de jurisdição os programas e 
a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das 
APAEs; servir de órgão de articulação com outras entidades do município 
que defendam a causa do excepcional em quaisquer de seus aspectos; 
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promover e estimular a realização de estatísticas e estudos referentes à 
causa do excepcional, proporcionando avanço científico e a formação de 
pessoal técnico especializado. 

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

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.63012001 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.63212001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitàrio do Pião - CCP 
-, com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 

Quando do exame preliminar do projeto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com a Emenda n° 1, retificadora do nome da entidade. 

Agora, compete a este órgão colegiado examinar a matéria quanto ao 
mérito, nos termos do art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Da leitura das finalidades do CCP, elencadas no art. 2° do seu estatuto, 

depreende-se que a entidade presta valiosa contribuição ao poder público na 
busca da melhoria das condições de vida do cidadão menos provido de 
recursos. 

Para demonstrar esse entendimento, basta destacar, entre os objetivos do 
Centro, os seguintes: promover assistência social e melhoria das condições 
de saúde e educação da comunidade; trabalhar em prol do melhoramento da 
infra-estrutura sanitària do Distrito do Pião; defender o bem-estar do menor, 
do adolescente e do idoso; reunir recursos materiais e humanos para 
execução de programas de desenvolvimento em diversas áreas de 
atividades. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.63212001, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.63812001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 



798 
Relatório 

De autoria o Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em análise 
propõe seja declarado de utilidade pública o Instituto Félix Guattari, com sede 
no Município de Uberaba. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Instituto Félix Guattari tem por finalidade básica planejar, incentivar, 

promover, fomentar e protagonizar estudos e pesquisas nas áreas da saúde 
e do bem-estar psicossocial voltados para o desenvolvimento do pleno 
exerci cio da cidadania. 

Por meio da prestação de serviços técnico-científicos remunerados a 
entidades ou empresas visa implementar melhorias no seio das comunidades 
carentes. 

Pelos princípios que norteiam o funcionamento da entidade, ela se torna 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

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

1.638/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.640/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 1.640/2001 objetiva 
declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, com 
sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua jurídicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, conforme consta em seu 

estatuto, está voltado para a promoção e integração de pessoas de terceira 
idade. Para tanto, desenvolve atividades com o objetivo de incentivar o 
aprimoramento físico, mental e sociocultural dessas pessoas. Dessa maneira 
presta bons serviços ao povo de Santa Rita do Sapucaí. 

Pelo trabalho empreendido, que redunda em benefícios, particularmente, 
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para os idosos e seus familiares, a entidade se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.64012001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.65112001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Corporação Musical Lira Antônio Chequer, 
com sede no Município de Viçosa. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta ccncluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma em que foi apresentado. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 102, VI, ele o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Corporação Musical Lira Antônio Chequer tem por objetivo manter em 

sua sede administrativa uma escola para o ensino da arte musical e a 
formação ou o aperfeiçoamento de músiccs. 

Além disso, visa a atender a demanda das autoridades do Município de 
Viçosa nas programações oficiais e participar das atividades culturais e 
recreativas em geral. 

Tendo em vista o importante trabalho que a entidade desenvolve, justo e 
meritório se faz o título que se lhe pretende outorgar. 

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

1.651/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.66112001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.66112001 visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santo Antônio do 
Grama, com sede no Município de Santo Antônio do Grama. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que ccncluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
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e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo identificar e analisar os problemas da 

comunidade nas diversas áreas e buscar meios para solucioná-los. De forma 
mais especifica e continua, presta assistência médico-hospitalar e dentária, 
além de auxilio-funeral ás pessoas carentes de Santo Antônio do Grama. 

Realizando a Associação uma obra de inegável importância social, justa se 
torna a declaração de sua utilidade pública. 

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

1.661/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.668/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Carlos Andrada, visa 
declarar de utilidade pública o Grupo Sempre Ativa, com sede no Município 
de Lavras. 

Examinada a matéria preliminarmente 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 mencionada no relatório tem como objetivo congregar cidadãos 

de todas as idades, com vistas à realização de diversas atividades 
ocupacionais. 

É relevante mencionar que ela promove a melhoria das condições de vida 
das pessoas, uma vez que se preocupa, também, com o enriquecimento da 
afetividade e sensibilidade pessoal de seus associados. 

Pelos trabalhos desenvolvidos, que redundam em beneficios para a 
comunidade, ela faz jus ao titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.668/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.670/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n• 1.670/2001 
objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -
CEREVI -, com sede no Município de ltajubá. 

Inicialmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
na forma original. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro de Recuperação de Vidas tem como finalidade estatutária 

promover a assistência e, em particular, a recuperação das pessoas 
dependentes de álcool e drogas. Cumprida essa primeira etapa, orienta-as e 
auxilia-as em sua readaptação ao meio social. 

Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo que lhe 
seja concedido o titulo declaratório de utilidade pública, como forma de 
reconhecimento à sua destacada importáncia no âmbito assistencial. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.670/2001 na fonma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO úNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.671/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei sob análise visa a 
declarar de utilidade pública a Cia. de Dança Nação Negra, com sede no 
Município de Araguari. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
fonma em que foi apresentada. 

No intuito de dar prosseguimento à tramitação, compete agora a este 
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos tenmos do art. 102, VI, c/c o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A Cia. de Dança Nação Negra tem por objetivo promover o lazer e a união 

das pessoas por meio da dança, além de divulgar a potencialidade cultural e 
folclórica da cidade de Araguari e região. 

Para a consecução dos seus objetivos, busca realizar desfiles e 
competições de dança de rua e bailes para seus adeptos e ainda incentivar o 
surgimento de novos dançarinos. 
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Pelo importante trabalho empreendido, nada mais justo que conceder à 

entidade o titulo declaratório em questão. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.671/2001 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
João Pinto Ribeiro, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.699/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n• 1.699/2001 tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, com 
sede no Município de Bambu i. 

A matéria foi objeto de exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação 
conclusiva em turno único, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação . 
O Clube Mocinhas de Ontem, de que trata o projeto de lei, é uma entidade 

beneficente, sem fins lucrativos e, conforme consta em seu estatuto, está 
voltada para a promoção e integração de pessoas da terceira idade, 
proporcionando-lhes atividades ocupacionais, de turismo, lazer e cultura que 
contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida, buscando sempre o 
bem-estar psicológico, a realização pessoal e a preservação da saúde física. 

Em vista do alcance social de seu trabalho, ela se toma merecedora do 
titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.699/2001, na fonma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 59/2001 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 59/2001 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como 

primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a proposta de emenda á 
Constituição em epígrafe acrescenta dispositivos ao art. 76 da Constituição 
Estadual. 

. 
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Publicada em 11/8/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão para 

emissão de parecer, nos termos do art. 111, I, do Regimento lntemo. 
Fundamentação 

A Proposta de Emenda à Constituição n• 59/2001 acrescenta parágrafos ao 
inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado, detenminando que os atos de 
aposentadoria, refonma e pensão deverão ser encaminhados ao Tribunal de 
Contas no prazo de 90 dias a partir de sua publicação e que o órgão 
fiscalizador apreciará a legalidade de tais atos no prazo de 180 dias a partir 
de seu recebimento. 

O Tribunal de Contas do Estado, de acordo o art. 76 da Carta Estadual, é o 
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa no controle extemo da administração 
pública. Entre suas atribuições, inclui-se a apreciação, para o fim de registro, 
da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento 
legal do ato concessório. A Constituição não prevê prazo para que o Tribunal 
exerça a sua competência e, da mesma forma, não estabelece sanção caso 
o órgão não aprecie os atos de aposentadoria, reforma e pensão em tempo 
razoável. Vale ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à 
apreciação de contas de Poder ou órgão referido no art. 20 daquele diploma 
legal, inovou ao prever que, caso tais contas não sejam apreciadas no prazo 
legal, o Tribunal não entrará em recesso. 

Segundo a justificação da proposição, a demora na apreciação dos atos de 
aposentadoria, por exemplo, é extremamente prejudicial aos servidores 
públicos, uma vez que estes se afastam preliminanmente do serviço público e 
ficam esperando indefinidamente pela convalidação do ato. De fato, tal 
situação não pode perdurar, e a proposição em análise procura resolver tal 
distorção. 

Assim, entendendo que não há nenhum óbice jurídico à proposição e 
reconhecendo seu mérito, opinamos pela sua aprovação. Observe-se, no 
entanto, que a proposta apresenta problemas de técnica legislativa, pois 
acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Carta Estadual. Esclareça-se 
aqui que parágrafos constituem desdobramentos de artigos, e não de incisos, 
sendo que estes podem constituir desdobramentos de artigos ou de 
parágrafos, dependendo da natureza de seu conteúdo. Como tal problema 
pode ser corrigido na redação final, deixamos de apresentar emendas nesta 
fase. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 59/2001. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Durval Ângelo, relator- Anderson Adauto. 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O Projeto de Lei n• 642/99, do Deputado Antônio Andrade, tem por escopo 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Rio Paranaíba o 
imóvel que menciona. 

Publicada em 29/10/99, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, a 
quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização legislativa 

para que o Estado possa fazer reverter bem imóvel de sua propriedade ao 
patrimônio do Município de Rio Paranaíba. 

O ato que permitiu a transferência de domínio do imóvel em questão não 
tinha encargos a serem cumpridos, tratando-se, portanto, de doação pura e 
simples. Tendo o terreno ficado ocioso por longo período de tempo, o então 
Prefeito erigiu ali terminal rodoviário. Querendo agora regularizar a situação, 
o atual mandatário, tendo em vist~ que o município só detém a posse do 
bem, pleiteia a sua propriedade para poder investir recursos próprios quando 
for necessário. 

É importante ressaltar que os projetos de lei autorizativos envolvendo bens 
imóveis estaduais têm apenas o condão de conceder ao Estado a 
prerrogativa de transacionar com eles, seja por meio de venda, doação ou 
permuta, ou mesmo fazer reverter ao patrimônio do doador bem que 
anteriormente havia sido objeto de uma liberalidade, com a ressalva de que 
tal negócio deverá subordinar-se à existência de interesse público 
devidamente justificado, consoante estabelece o art. 17 da Lei Federal n• 
8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e 
institui normas para licitações e contratos da administração pública. 

Assim, essa autorização legislativa decorre da necessidade de se conferir 
validade aos atos administrativos tendentes a fazer transferência de domínio 
de bens imóveis públicos, entendendo-se, entretanto, que a lei não pode 
operar a pretendida reversão, pois, se o fizesse, estaria intervindo em 
contrato de natureza privada, ato jurídico perfeito, pronto e acabado, o que é 
vedado por nosso sistema jurídico (art. 5°, XXXVI, da Constituição da 
República). 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 642/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001 .. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -
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Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz - Márcio Kangussu - Eduardo 
Hermeto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.258/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em pauta 

dispõe sobre a criação de centros de apoio á adoção de crianças e 
adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado de Minas 
Gerais. 

Distribuída á Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado á Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, ele o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por fim criar um centro de apoio à adoção 

de crianças e adolescentes no ãmbito da Secretaria de Estado do Trabalho, 
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente. 

Após examinar a matéria e entender que seria necessária a sua adequação 
aos ditames constitucionais, merecendo alguns reparos, a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1. Por meio dele, foi 
delegada à administração pública a iniciativa para determinar qual órgão de 
sua estrutura deverá promover as ações a que se refere a proposição e 
examinar a conveniência de se criar uma unidade administrativa para esse 
fim. Desse modo, poder-se-ia aproveitar a máquina administrativa do Estado 
para implantar as medidas contempladas na proposição. 

Assim, verificamos que a repercussão financeira do projeto em exame 
resume-se à flexibilização dos recursos disponíveis na administração pública, 
já contemplados na dotação orçamentária, não ensejando novas despesas 
para os cofres públicos. Isso torna viável a proposição sob comento, que não 
encontra nenhum impedimento à sua aprovação. 

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

1.258/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise- lvair Nogueira. 
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
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O projeto em análise, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, institui o Programa 
de Combate à Evasão Escolar no Ensino Fundamental no Estado de Minas 
Gerais. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer de 1° turno, 
nos tenmos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo pretende instituir programa destinado ao combate 

à evasão escolar no ensino fundamental no ãmbito do Estado. 
Seria desnecessário expor aqui as inúmeras razões que nos levam a 

concluir que a evasão escolar representa um grave obstáculo ao exercício da 
cidadania, pois a sociedade brasileira pode dar o testemunho das funestas 
consequências que este e outros fatores impeditivos do avanço da formação 
educacional do povo têm produzido no desenvolvimento da nação como um 
todo. 

Não obstante o fato de na última década o Pais ter assistido a um notável 
crescimento no campo da educação - o que pode ser comprovado pelos 
indicadores sociais apresentados por diversos institutos de pesquisa -, é 
realidade indiscutível que ainda não se conseguiu afastar o espectro da 
evasão escolar do panorama da educação brasileira: a redução no número 
de matriculas, conforme o Censo Escolar de 2000, foi de 1 ,5%, nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, chegando a 4,8% nas matriculas de 
5" a 8" série. Em Minas Gerais, segundo informações divulgadas pelo 
Ministério Público Estadual e fundamentadas em estatísticas oficiais, 5% de 
toda a população em idade escolar, o que representa um número estimado 
de 150 mil crianças e adolescentes, ainda se encontram fora da escola. 

É dever do Estado e da sociedade, portanto, criar mecanismos para 
extinguir o fenômeno da evasão escolar. De fato, muitas ações têm sido 
deflagradas em todo o território brasileiro nesse sentido, originadas tanto de 
organizações civis como da administração de Estados e municípios. Dai o 
mérito da iniciativa do projeto de lei ora analisado, que pretende contribuir 
para a mudança do quadro atual de evasão escolar no Estado, por meio de 
medidas de caráter preventivo. 

Obviamente ê preciso ater-se ao fato de que a evasão escolar tem raizes 
incrustadas nas desigualdades sociais que vêm se acumulando no Brasil ao 
longo da história. A concentração de renda, que condena à miséria e à 
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exclusão social milhões de brasileiros, redunda nos motivos que afastam 
milhares de crianças e adolescentes da escola: o trabalho infantil, a 
desarticulação da estrutura familiar, o envolvimento com drogas, a gravidez 
precoce, a discriminação social, entre outros, são males via de regra 
resultantes da privação material imposta a uma significativa parcela da 
população. 

Portanto, a evasão escolar é notadamente um problema multifatorial, cuja 
solução exige transformações profundas nas bases da sociedade, o que leva 
a crer que iniciativas que visem a garantir a permanência do aluno na escola 
por meio da execução de providências de ordem legal não podem prescindir 
da implantação efetiva de políticas que garantam condições mínimas de 
acesso à saúde, educação, alimentação, transporte e vestuário para aquelas 
famílias privadas dos mais elementares meios de sobrevivência. Com relação 
a esses casos, não basta, em última instãncia, aplicar o previsto no art. 246 
do Código Penal - que prevê penalidade por crime de abandono intelectual -
para solucionar o problema da evasão escolar, é preciso, outrossim, construir 
as bases de sustentação material que permitirão a essas famílias manter 
seus filhos na escola. 

Grande parte das experiências que obtiveram sucesso no combate à 
evasão escolar em todo o pais não se limitam ao zelo pelo cumprimento das 
normas constitucionais e legais referentes à obrigatoriedade do ensino 
fundamental, mas recorrem a formas de assistência ao educando, como a 
mobilização de trabalho voluntário, oferecimento de apoio material e 
pedagógico, progra(!las governamentais de renda mínima, fomento de 
atividades esportivas, artísticas e culturais, etc. 

Por outro lado, uma vez implantadas políticas de assistência às famílias 
carentes, como a bolsa-escola familiar, os programas destinados à 
erradicação do trabalho infantil e outros similares, têm logrado êxito 
experiências que se baseiam na articulação entre os órgãos de educação, os 
conselhos tutelares e o Ministério Público, com vistas a promover um 
verdadeiro cerco à evasão escolar com a aplicação de medidas preventivas 
de controle e fiscalização. 

Em Minas Gerais, o Ministério Público Estadual tomou uma importante 
iniciativa, com a edição da Resolução PGJ n° 5/98, que normaliza a atuação 
daquele órgão na fiscalização da efetiva observãncia pelo Estado, municípios 
e famílias do direito da criança e do adolescente ao ensino fundamental, a 
qual foi chamada de "Toda criança na escola". Em Belo Horizonte, a proposta 
ganhou maior efetividade, com um acordo de responsabilidades entre a 
Promotoria da lnfãncia e da Juventude, as Secretarias Estadual e Municipal 
de Educação, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
e do Conselho Tutelar. Diante disso, o Ministério Público estã trabalhando 

~------------------------------_J 
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Nesse sentido, o projeto de lei em análise vem representar uma 
oportunidade para que as referidas medidas, alcançando o "status" de lei, se 
configurem em uma proposta permanente de combate à evasão escolar no 
âmbito de nosso Estado. Para tanto, são necessárias algumas adaptações no 
fonmato e no texto do projeto, por meio da apresentação do Substitutivo n• 1 
à proposição original, que passamos a descrever a seguir: 

- primeiramente, é conveniente que o projeto, em vez de autorizar a criação 
de um programa especifico, estabeleça as linhas de ação dos órgãos 
responsáveis; a autorização, nesse caso, seria inócua, pois os programas 
governamentais prescindem desse ato, na medida em que constituem ações 
concretas engendradas pela administração pública para a consecução de 
determinados objetivos, possuindo ela a prerrogativa de planejar e viabilizar a 
implementação desses programas, com a adoção de critérios operacionais 
especificas, confonme os recursos humanos e o instrumental técnico de que 
dispõe; 

- tampouco é recomendável também a cria~o de um conselho especifico 
para o combate à evasão escolar, uma vez que essa atribuição jà integra as 
competências dos conselhos tutelares, confonme o que prevê o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, dos conselhos estadual e municipais dos direitos 
da criança e do adolescente, criados pela Lei n• 10.501, de 1991,e do 
Ministério Público. 

- deve-se estabelecer uma simetria de comandos em relação ao Projeto de 
Lei n• 1.910/99, jà aprovado pelo Congresso Nacional, o qual determina que 
o estabelecimento escolar deverá notificar aos órgãos competentes a relação 
dos alunos com um número de faltas acima do percentual penmitido em lei, o 
qual é de 50%. 

- complementando o alcance da referida medida em nível estadual, serão 
incorporadas as idéias básicas contidas no modelo da resolução conjunta de 
implementação do citado Projeto "BH na Escola" idealizado pelo Ministério 
Público, sem, contudo, determinar competências para os órgãos envolvidos 
que já não estejam previstas em lei. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.433/2001 no 

1 • turno, na forma do Substitutivo n• 1 , que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Coordena as ações destinadas ao combate à evasão escolar no Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O poder público zelará pela permanência na escola dos alunos 

. 
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matriculados no ensino fundamental, mediante o desenvolvimento de 
ações integradas entre estabelecimentos de ensino, órgãos estaduais de 
educação, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
Ministério Público Estadual, que adotarão, no âmbito de sua competência, as 
medidas necessárias à consecução dos objetivos estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput" deste artigo e visando 
à coordenação dos sistemas estadual e municipais de ensino, o Estado se 
articulará com os Poderes Executivos Municipais, Conselhos Tutelares, 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
organizações civis afins. 

Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino, após apurar a infreqüência do 
aluno por cinco dias letivos consecutivos ou dez alternados no mês, deverão 
estabelecer contato com a família do aluno faltoso, com vistas a promover a 
imediata e regular freqüência à escola. 

Art. 3° - Não sanada a ausência escolar e tendo o número de faltas 
ultrapassado 50% (cinqüenta por cento) do percentual permitido pela Lei n° 
9.394, de 1996, art. 24, VI, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, 
diretamente ou por intermédio do órgão de educação ao qual se vinculam, 
deverão, com fulcro no art. 56, 11, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990-
ECA-, comunicar o fato aos Conselhos Tutelares ou aos Conselhos Estadual 
e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que adotarão as 
providências cabíveis. 

Art. 4°- Não havendo retorno do aluno evadido à escola num prazo máximo 
de quinze dias depois de esgotados os recursos previstos nos artigos 
anteriores, o Ministério Público notificará os pais ou responsáveis, 
promovendo, se necessário, a responsabilidade administrativa e penal 
dessas pessoas conforme a legislação pertinente. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- João Pinto Ribeiro, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.478/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto em análise cria o lndice 

Mineiro de Responsabilidade Social- IMRS. 
O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social concluiu por sua aprovação na forma desse substitutivo, e o mesmo 
aconteceu na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 



Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
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O projeto em análise cria o fndice Mineiro de Responsabilidade Social -
IMRS -, que tem por objetivo pesquisar e divulgar os indicadores de 
desenvolvimento social dos municípios, principalmente nas áreas de saúde, 
educação, distribuição de renda, finanças públicas e desenvolvimento 
urbano. 

Esse indicador já existe em São Paulo, e o nobre autor do projeto almeja 
institui-lo em Minas Gerais como medida de desenvolvimento humano, a 
exemplo do fndice de Desenvolvimento Humano - IDH - e do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD. 

O IMRS será divulgado bienalmente pela Assembléia Legislativa, que 
poderá requisitar os dados necessários aos diferentes órgãos, 
concessionárias de serviço público, agências, fundações e autarquias. A 
Fundação João Pinheiro poderá, por meio de convênio, providenciar a coleta, 
organização e análise dos dados para o relatório do IMRS. 

Os municípios deverão enviar as informaçõef no prazo solicitado. Há 
previsão de penalidades caso isto não ocorra. 

O Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça, melhorou 
tecnicamente o projeto, razão por que o acatamos. A publicação do IMRS 
ficará a cargo do Poder Executivo, e foi retirado o artigo que previa 
penalidades para os municípios. 

As despesas decorrentes da aplicação do projeto de lei correrão à conta 
das dotações própnas para esse fim e consignadas no orçamento do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.478/2001, no 1 • 

turno, na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - lvair Nogueira -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.482/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe visa a 
autorizar a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a comprar 
ações da empresa federal Centrais Elétricas de Fumas por ocasião da sua 
privatização. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
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e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 
1. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, 
combinado com o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.48212001 tem como objetivo autorizar a CEMIG a 

participar de eventual leilão de privatização da empresa federal Centrais 
Elétricas de Furnas, por meio da organização de um consórcio do qual 
detenha, no máximo, 49% das açóes. Autoriza, também, a abertura de 
crédito especial e a contratação de operação de crédito junto ao BNDES, 
para a finalidade prevista. 

Observa-se que a legislação constitucional que versa sobre a matéria não 
veda a entrada de empresas públicas e de sociedades de economia mista em 
consórcios para participação nos leilões de privatização de empresas 
federais. Nesse sentido, a Lei n° 9.074, de 717195 que estabelece normas 
para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços 
públicos, autoriza a constituição de consórcios com o objetivo de geração de 
energia elétrica para fins de serviços públicos, uso exclusivo dos 
consorciados, produção independente ou essas atividades associadas, sem 
nenhuma restrição. Por sua vez, a Lei n° 8.987, de 1312195, que dispõe sobre 
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, 
determina as normas a serem seguidas pelos consórcios, quando permitidos 
pela licitação, cabendo à empresa líder a responsabilidade pelo cumprimento 
do contrato de concessão perante o poder concedente, sem prejuízo da 
responsabilidade solidária das demais consorciadas. 

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça 
estendeu a autorização legislativa à formação de sociedade de propósito 
específico, com a finalidade de gerenciar a empresa adquirida, com exigência 
do envio à Assembléia Legislativa do respectivo acordo de acionistas. 
Corretamente, pois, em conformidade com o art. 20 da Lei n° 8.987, de 1995, 
é facultado ao poder concedente, no interesse do serviço a ser concedido, 
determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, constitua-se em 
empresa antes da celebração do contrato. Ademais, tal flexibilização é 
importante, pois os editais têm permitido, como opção para os interessados 
que desejarem participar do leilão como grupo, a apresentação, com a 
garantia financeira, dos atos constitutivos de sociedade de propósito 
específico ou, alternativamente, a declaração de constituição de consórcio, 
com a indicação do líder. 
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A aqu1s1çao de títulos representativos do capital de empresas de 

qualquer espécie já constituídas integra, nos termos do art. 12, §5°, da Lei n° 
4.320, de 1964, o gnupo de despesa "inversões financeiras" da categoria 
econômica "despesas de capital", e não o grupo "investimentos". 
Considerando que, por dispositivo censtitucional, o Orçamento do Estado é 
constituído pelo Orçamento Fiscal e pelo Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado, não há que se falar na abertura de 
crédito especial para a aquisição de ações de FURNAS pela CEMIG, seja 
cem recursos diretamente arrecadados, seja cem recursos provenientes de 
empréstimos. 

Da mesma forma, o Substitutivo n° 1 suprimiu a autorização para a 
contratação pela CEMIG de operações de crédito junto ao BNDES. Assim, a 
CEMIG, empresa pública regida pelo direito privado, não depende de 
autorização legislativa para a celebração de contratos de financiamento cem 
instituições financeiras. Tanto é verdade, que o art. 7° da Lei n° 8.655, de 
1984, autoriza o Estado a prestar garantia ás operações de crédito e aos 
contratos de financiamento em que a CEMIG seja mutuária. 

Acrescentamos, porém, ao "caput" do art. 1° do Substitutivo n° 1 as 
expressões "até 49%" e "observada a legislação federal pertinente", pois a 
CEMIG deverá respeitar, além do limite da aquisição de 49% das ações, o 
limite estabelecido pela Resolução n° 278, de 19/7/2000, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Com efeito, a ANEEL, nos termos do 
art. 3° da Lei n° 9.427, de 26/12/96, cem a redação dada pelo art. 4° da Lei n° 
9.648, de 27/5/98, tem competência para estabelecer restrições, limites ou 
cendições para empresas, quanto à obtenção e à transferência de 
concessões, visando a impedir a cencentração econômica nos serviços e nas 
atividades relativas a energia elétrica. Nesse sentido, um agente econômico 
não poderá deter participação superior a 20% da capacidade instalada do 
sistema elétrico nacional, ou superior a 25% da capacidade instalada das 
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No tocante à cemercialização de 
energia elétrica, o limite máximo de participação de um agente eccnômico 
está fixado em 20% do sistema elétrico nacional, para as cemercializações 
final e intermediária, de forma isolada, ou 25% da soma aritmética dos 
percentuais das formas de cemercialização citadas, também em relação ao 
sistema nacional. Cabe salientar que o agente ecenômico que não se 
enquadrar nos limites estabelecidos ficará impedido de adquirir novas 
participações em controles societários de empresas do setor de energia 
elétrica que venham a ampliar seus percentuais de participação da 
capacidade instalada, da energia distribuída, da comercialização final e da 
comercialização intermediária. 

Portanto, não há óbice quanto aos aspectos financeiro e orçamentário à 
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aprovação da matéria em estudo. 

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

1.48212001, no 1° turno, com a Emenda n• 1 ao Substitutivo n• 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO W 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -

autorizada a participar de consórcio para aquisição da empresa Centrais 
Elétricas de Furnas, do qual detenha até 49% das ações, e da constituição da 
sociedade de propósito específico responsável pela gestão da empresa 
adquirida, observada a legislação federal pertinente.". 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando Faria -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.49112001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Rogério Correia, objetiva 
disciplinar a criação de cães e sua condução em via pública. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
do Substitutivo n• 1, que apresentou. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos, examinando o mérito da 
proposição, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 2, que 
apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise visa a estabelecer medidas de controle sobre a 
criação e condução em vias públicas de cães cujas raças possam apresentar 
comportamentos agressivos e potenciais riscos à segurança da população. 

Trata-se de matéria já discutida nesta Casa, por ocasião da tramitação do 
Projeto de Lei n• 37/99, do mesmo autor. Em junho de 2000, em audiência 
pública aqui realizada, foram ouvidos representantes de diversos segmentos 
sociais interessados nessa questão, entre os quais veterinários, clubes de 
criadores de cães e associações de defesa dos animais. Tal discussão 
resultou na apresentação de contribuições para o aprimoramento da matéria, 
o que foi feito pelas comissões que nos precederam. 

Entre as alterações, salientamos: o estabelecimento de um valor mais 
razoável para as multas, estipulado agora em R$ 50,00, e a retirada da 
obrigação de criação, pelo poder público, de serviço telefõnico gratuito, o 
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"Disque Cão", que teria repercussão orçamentária. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto, aperfeiçoado pelas 
referidas alterações, não encontra óbice à sua aprovação, pois não gera 
despesas para os cofres públicos. 

No nosso entendimento, a matéria está melhor tratada no Substitutivo n" 2, 
da Comissão de Direitos Humanos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 

1.491/2001, no 1" turno, na forma do Substitutivo n" 2, da Comissão de 
Direitos Humanos. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - lvair Nogueira -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.566/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou 
pela aprovação da proposição. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de 
sua competência. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem 

de Materiais. A matéria reveste-se de relevante fim social, em especial do 
ponto de vista ecológico. Possibilita a redução da demanda de recursos 
naturais, da área para armazenamento de resíduos e do consumo de energia 
em relação ao processamento a partir da matéria-prima. Possibilita, também, 
trabalho para pessoas com menos qualificação profissional. 

A fim de que tais medidas sejam implementadas, o projeto acena para a 
concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais, a inserção nos 
programas de financiamento com recursos de fundos estaduais existentes ou 
a serem criados, o estabelecimento de área de neutralidade fiscal e a 
celebração de convênio de mútua cooperação com órgãos ou entidades. 

Vale ressaltar que a proposição apenas estabelece diretrizes para o 
financiamento, não tendo caráter congente. Se o Executivo considerar 
conveniente alguma dessas medidas, poderá implementá-la por meio do 
diploma adequado, que pode ser inclusive um outro projeto de lei, de caráter 
específico. Nessa etapa, definida as medidas escolhidas, serão, então, 
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analisados seus custos e a compatibilidade com a Lei Orçamentária e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Importante lembrar que a reciclagem de determinados materiais pode ser 
lucrativa, em determinados pontos da cadeia produtiva. Assim, por que não 
buscar no mercado colaboração para financiar, ao menos parcialmente, a 
política em tela? Consubstancializamos essa idéia na Emenda n• 1, 
apresentada na conclusão desta peça opinativa. 

Finalmente, dada a importãncia da matéria, entendemos, preliminarmente, 
que os eventuais custos decorrentes da implementação da futura lei poderão 
ser significativamente inferiores aos beneficios dela advindos. 

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

1.566/2001 no 1° turno, com a Emenda n• 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se ao art. 3° o seguinte parágrafo: 
"Art. 3°- ........................................................... . 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no "capuf, o Executivo poderá 

estudar a viabilidade da participação de agentes que realizem operações de 
reciclagem lucrativas.". 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise- lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.598/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei sob apreciação, do Deputado Márcio Cunha, institui o 
Programa Minas em Destaque. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. 

Vem a matéria agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 1 • 
turno, nos termos do art. 188, ele o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende instituir nas escolas da rede estadual programa com 

vistas a divulgar a cultura mineira. Tal iniciativa vem ao encontro das 
necessidades de muitos estudantes que carecem de condições materiais 
para realizarem leituras e pesquisas em suas próprias casas e que querem 
ampliar seus conhecimentos a respeito de Minas Gerais. Possibilitar que 
esses estudantes aprofundem sua visão sobre o Estado, especialmente por 
meio de eventos que valorizem os setores em que Minas se destaca, como 
turismo, ecologia, história, música, folclore, esporte, entre outros, significa 
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oferecer-lhes melhores condições de se situar como cidadãos e de terem 
uma atuação ativa na realidade em que vivem. 

Além disso, a informação cultural amplia nos estudantes a perspectiva de 
se realizarem como profissionais, pois é sabido que, quanto mais preparados 
se mostrarem os indivíduos, melhores oportunidades profissionais terão eles, 
considerando-se que o mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais 
exigente e seletivo. 

Por outro lado, se a escola pública propiciar ao aluno um conhecimento 
mais amplo sobre seu Estado, ela estará desenvolvendo igualmente o 
sentimento de respeito por seus valores e de responsabilidade pela 
preservação do seu patrimônio natural, histórico e cultural. 

Na forma sugerida no substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a idéia é instituir-se a Semana Minas em Destaque, a 
qual deverá ser amplamente divulgada e aberta á participação da 
comunidade, o que lhe confere um inegável valor cívico e educativo. Além do 
mais, pelo intercâmbio dos trabalhos realizados, a ser promovido pelas 
superintendências regionais de ensino, também se proporcionará aos alunos 
a ampliação de seus horizontes, criando-lhes oportunidades para melhor 
conhecerem o Estado. 

O Substitutivo n• 1, elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
além de adequar o projeto á técnica legislativa, torna-o compatível com o 
calendário escolar, facilitando sua implementação. 

Conclusão 
Pelos motivos evidenciados, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.598/2001, no 1• turno, na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- João Pinto Ribeiro, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.618/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Durval Ângelo, Maria 

José Haueisen, Rogério Correia e Ivo José, o projeto de lei em epígrafe 
disciplina a concessão e a revogação de isenções, beneficios e incentivos 
fiscais, relativos ao ICMS , e dá outras providências. 

Cumpridas as fomnalidades regimentais, a Comissão de Constituição e 
Justiça, preliminarmente, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do projeto, com as Emendas n•s 1 a 3, que apresentou. Cabe 
agora a esta Comissão apreciar o mérito do projeto, nos temnos regimentais. 

Fundamentação 
Nos termos do art 155, § 2•, inciso XII, "g", da Constituição Federal, e da 
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Lei Complementar Federal n° 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8", 
do ADCT, é obrigatória a deliberação prévia dos Estados e do Distrito 
Federal, mediante celebração e ratificação de convênio interestadual, para a 
concessão ou revogação de isenções, benefícios fiscais, incentivos ou 
favores fiscais ou financeiros-fiscais, dos quais resulte redução ou 
eliminação, direta ou indireta , do ónus do ICMS. 

Todavia, em relação à ratificação dos convênios interestaduais celebrados 
no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, o Poder 
Legislativo Estadual tem ficado à margem. Na pratica, somente o Poder 
Executivo, mediante ato normativo- decreto ou resolução- vem ratificando os 
convênios e implementando efetivamente os beneficios e incentivos fiscais 
relacionados ao ICMS. 

Com isso, fica comprometido seriamente o princípio constitucional da 
tripartição dos Poderes, consagrado no art. 2°, "caput", da Constituição da 
República, uma vez que o convênio tem força de lei material e não se 
submete ao Poder Legislativo. É a este que compete exercer a atribuição 
indelegável de elaborar leis, sendo vedado o exercício de tal atribuição por 
outro Poder, a teor do disposto no art. 6° da Constituição Estadual. 

O projeto de lei em tela visa exatamente conrigir essa anomalia, propondo 
que os convênios que concederem benefícios e incentivos fiscais do ICMS 
sejam obrigatoriamente ratificados por meio de lei ordinária específica, 
validamente discutida e aprovada na Assembléia Legislativa. 

De modo a aperfeiçoar o projeto, adequando-o a melhor técnica tributaria, 
este Relator apresenta a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que dá nova redação ao art. 1° do projeto, visando 
ainda explicitar que, se não houver a expressa ratificação da Assembléia 
Legislativa, o convênio não poderá vigorar, sendo nulo o benefício ou 
incentivo fiscal e ineficaz o crédito atribuído ao estabelecimento recebedor da 
mercadoria. 

Este relator também apresenta a Emenda n° 4, que dá nova redação ao 
"capuf do art. 2° e ao seu§ 1°, de modo que a ratificação dos convênios se 
realize exclusivamente por meio de lei ordinária específica. Pretende também 
tornar obrigatório que o projeto de lei seja instruído com o estudo técnico 
relativo ao impacto financeiro-orçamentário da perda de receita tributária, a 
que se refere o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como que não 
exorbite dos limites estabelecidos no convênio. 

A Emenda n° 5, que agora apresentamos, propõe nova redação para o § 2° 
do art. 4° do projeto, estabelecendo que a proposição deverá ser instruída 
com parecer técnico de comissão especial constituída por resolução do 
Secretário de Estado da Fazenda. 

Por último, opinamos pela rejeição da Emenda n° 3, da Comissão de 

~--------------------~------------_J 
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Com essas adequações, entendemos que o projeto de lei em tela deve 
prosperar, em razão de sua fundamental importância para a consolidação da 
legislação tributária estadual. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.618/2001 no 1° turno, com a Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça; com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emenda n°s 4 e 5, ora 
apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 3. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° -As isenções, benefícios e incentivos fiscais ou financeiros-fiscais, 

relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicações - ICMS -, das quais resulte redução ou eliminação, direta 
ou indireta, do ônus do ICMS, concedidas e revogadas mediante celebração 
de convênio interestadual e de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
na fonma do art. 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, e da 
Lei Complementar Federal n° 24, de 7/1175, ou outra que vier a substituí-la, 
somente poderão vigorar após expressa ratificação da Assembléia Legislativa 
do Estado, sob pena de nulidade e ineficácia do crédito atribuído ao 
estabelecimento recebedor da mercadoria.". 

EMENDA N°4 
Dê-se ao "caput" do art. 2° e ao seu§ 1° a seguinte redação: 
"Art. 2°- A ratificação de que trata o artigo anterior dar-se-á por meio de lei 

ordinária específica. 
§ 1° - O projeto de lei deverá ser acompanhado de estudo técnico relativo 

ao impacto orçamentário-financeiro da perda de receita tributária e das 
medidas previstas no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de 
maio de 2000, bem como obedecerá aos tenmos, limites e condições gerais 
em que o beneficio ou incentivo fiscal poderá ser concedido, revogado ou 
prorrogado, conforme dispuser convênio interestadual previamente celebrado 
para esse fim.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao§ 2° do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ................................... . 
§ 2° - O projeto de lei referido no parágrafo anterior deverá ser instruído 

obrigatoriamente com parecer técnico favorável e fundamentado de comissão 
criada por meio de resolução do Secretário de Estado da Fazenda, composta 
por um Procurador da Fazenda Estadual e três Auditores Fiscais.". 
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Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - lvair 

Nogueira- Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.673/2001 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

A proposição sob comento é de autoria do Deputado Ivo José e tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Aço- AMVA -,com sede no Município de lpatinga. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente o 
projeto, considerando-o jurídico, constitucional e legal na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se ao disposto no art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e tem como 

finalidade a integração administrativa, econômica e social dos municípios que 
a compõem. 

Por meio de serviços de assessoria tributária, contábil, de engenharia, 
arquitetura e técnica agrícola, auxilia os municípios para lograrem 
desenvolvimento regional equilibrado. 

Ademais, oferece cursos, palestras e seminários aos servidores e 
dirigentes municipais, nas diversas áreas da administração pública, no intuito 
de capacitá-los para o exercício da boa gestão. 

Atende, assim, a todos os requisitos para o fim objetivado na proposição. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 
1.673/2001 como formulado originalmente. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Aílton Vilela, relator. 

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.683/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto de 

lei em epígrafe visa à criação de cargos na estrutura orgânica da Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a proposição foi apreciada pela Comissão de Administração 
Pública, que emitiu parecer por sua aprovação. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua 



820 
competência. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo a criação, na estrutura da 

Secretaria do Tribunal de Justiça, de 204 cargos. Desse total, 70 cargos são 
de provimento efetivo, e 134 cargos, de provimento em comissão. Desses 
últimos, 6 são de recrutamento limitado, e 128, de recrutamento amplo. 

Uma parte desses cargos decorre da nova organização e divisão judiciárias 
do Estado, de que trata a Lei Complementar n° 59, de 2001. A referida lei 
acrescentou 16 novos membros na estrutura do Tribunal, o que implicará a 
criação de três novas Câmaras de Julgamento, com cinco Desembargadores 
atuando em cada uma delas, e a criação da função de 3°-Vice-Presidente. 

Segundo a justificativa que acompanha o projeto, outra parte dos cargos a 
serem criados decorre da necessidade de se ampliar a equipe de 
assessoramento direto dos julgadores, para dar vazão ao grande número de 
processos a serem julgados no Tribunal. 

O projeto implica, portanto, acréscimo da despesa de pessoal não previsto 
no orçamento atual. Em virtude disso, o seu art. 3° prevê a autorização para 
a abertura de crédito especial no valor de R$9.351.600,00. Estamos 
propondo a redução desse valor para R$2.337.900,00, tendo em vista que o 
referido crédito foi calculado para os 12 meses do exercício de 2001, e, até a 
transformação desse projeto em lei, terão decorrido, pelo menos, 3/4 desse 
período. Tecnicamente, trata-se de crédito suplementar, e não especial, pois 
já existe dotação para a atividade pagamento de pessoal, a qual terá de ser 
suplementada em virtude do acréscimo. Estamos propondo a Emenda n° 1 
visando a corrigir essas distorções. 

Cabe mencionar que o art. 20 da Lei Complementar n° 101, de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece limites para as despesas com pessoal e 
designa para o Poder Judiciário o limite máximo de 6% da receita corrente 
líquida. Ainda a esse respeito, o art. 71 estabelece que, até o término do 
exercício de 2003, a despesa com pessoal não poderá ultrapassar, em 
percentual da receita corrente líquida, a despesa com pessoal verificada em 
1999, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao referido limite de 6%. 

Analisando os dados da despesa com pessoal do Judiciário e da receita 
corrente líquida, publicados no Balanço Anual do Estado - Relatório do 
Contador, verificamos que, naquele exercício, o percentual foi de 5,56%. 
Portanto, para se aumentar a despesa com pessoal do Judiciário, será 
necessário verificar o disposto no art. 71 da LRF. 

Por se tratar de despesa de caráter continuado, há que se observar, 
também, o cumprimento do disposto nos arts. 17 e 21 da referida lei. Por 
esse motivo, estamos apresentando a Emenda n° 2, a fim de que os cargos 
somente sejam providos se obedecidas as determinações da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal. 

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

1.683/2001, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDAW 1 

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3°- Para atender às despesas decorrentes do disposto nesta lei, fica o 

Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 
R$2.337.goo,oo (dois milhões trezentos e trinta e sete mil e novecentos 
reais).". 

EMENDA N°2 
Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo: 
• Art .... - O provimento dos cargos criados por esta lei fica condicionado ao 

cumprimento dos limites e das condições para a criação ou o aumento de 
despesas estabelecidos na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio 
de 2000.". 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria- Dilzon Melo- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI ND 22/99 

Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, institui o 
Programa Bolsa Familiar para a Educação, com vistas a garantir o acesso e a 
permanência na escola de crianças com idade entre 7 e 14 anos completos, 
provenientes de famílias de baixa renda. 

O projeto foi aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, desta 
Comissão, com a Emenda n° 1, apresentada em Plenário, e retoma para 
receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.189,clc o art. 102, VI, "a", 
do Regimento Interno. 

Cabe-nos, ainda, apresentar a redação do vencido, que segue em anexo e 
é parte deste parecer. 

Fundamentação 
As grandes transformações econômicas que caracterizaram o final do 

século XX vêm forçando os principais Estados do mundo a promover uma 
redeftnição de suas políticas sociais. Nos pafses desenvolvidos, os modelos 
de bem-estar social surgidos no periodo após a 2" Guerra Mundial foram 
colocados em xeque tanto pera crise fiscal por que passam muitos desses 
Estados quanto pelo surgimento de uma nova pobreza, que pressiona a 
demanda por serviços sociais para além de seus limites originais. O aumento 
das taxas de desemprego e das formas não convencionais de inserção no 
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mercado de trabalho reduziu a eficácia dos mecanismos tradicionais de 
compensação da pobreza, fortalecendo a importáncia do debate sobre 
programas semelhantes ao que se pretende instituir pela proposição em 
estudo. 

Atualmente, vários países da Europa Ocidental e os Estados Unidos 
adotam algum modelo de programa de renda mínima, entendida como 
transferência de recursos financeiros a famílias ou a indivíduos de baixa 
renda, com vistas a permitir-lhes a satisfação de suas necessidades básicas. 

No Brasil, onde existe uma realidade social bem mais brutal e complexa, o 
debate público sobre a introduçáo de programas semelhantes vem sendo 
realizado desde o inicio da década de 90, quando surgiram os primeiros 
projetos de lei no Congresso Nacional e em algumas Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais. 

Alguns desses programas escolheram a modalidade da bolsa-escola, que 
condiciona a concessão do benefício à manutenção, na escola fundamental, 
dos filhos em idade escolar- dos sete aos quatorze anos-, com freqüência e 
aproveitamento mínimos estipulados, que seria a contrapartida a ser dada 
pelas famílias assistidas. É nessa modalidade que se enquadra a proposiçáo 
ora apreciada. 

Esse modelo tem a vantagem de vincular o auxílio financeiro à 
escolarização, rompendo o círculo vicioso que perpetua a pobreza, ao 
estimular as famílias a zelar pelo bom desempenho escolar de suas crianças. 
Por outro lado, a utilização da estrutura e dos recursos disponíveis no 
sistema educacional facilita o gerenciamento do programa. 

Em Minas Gerais já vem sendo implementado programa similar, ficando 
garantida a existência de dotação orçamentária para a execução da lei a que 
esta proposição der origem no exercício imediato ao da sua entrada em vigor. 
Além disso, o projeto prevê a criação de um fundo especial para assegurar a 
manutenção do programa. 

Cumpre-nos, nesta oportunidade, corrigir o dispositivo que define os 
valores destinados a cada família e seus filhos, uma vez que, no art. 5°, 
oferece-se como padrão para o cálculo do benefício a Unidade Fiscal de 
Referência- UFIR-, hoje extinta. 

Considerando que qualquer indicador financeiro é passível de alterações, 
optamos pela adoção de valores nominais, com previsão de atualização, em 
caso de desvalorização da moeda. Em decorrência de inexistência de 
estudos que identifiquem qual é a renda mínima necessária à subsistência 
individual e familiar, a definição de qualquer quantia apresenta elevado grau 
de subjetividade, prevalecendo como critério a capacidade financeira do 
Estado para arcar com a despesa criada. 

Para nos aproximarmos dos valores já aprovados no 1 o turno, na emenda 
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que apresentamos adotamos como referência a cotação da UFIR na data 
de sua extinção, em 26/10/2000, a qual valia R$1 ,0641. Acrescentamos à 
quantia obtida cerca de 10%, a titulo de atualização. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 22/99 na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN" 1 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5°- O apoio financeiro do Estado terà por referência o limite mínimo de 

R$60,00 (sessenta reais) por família assistida, acrescido de R$25,00 (vinte e 
cinco reais) por criança ou adolescente, até o máximo de quatro, que se 
enquadrar nos critérios estabelecidos nesta lei, devendo ser reajustado 
anualmente, de acordo com os índices de desvalorização da moeda vigentes 
no Pais, sem prejuízo dos programas próprios a serem implementados pelos 
municípios.". 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- João Pinto Ribeiro. 

Redação de Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N" 22/99 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Bolsa Familiar para a 
Educação. 

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

Familiar para a Educação, com o objetivo de garantir o acesso e a freqüência 
à esccla de crianças e adolescentes com idade entre sete e quatorze anos 
completos que vivam em situação de riscc e cujas famílias se enccntrem em 
precária ccndição financeira, nos termos desta lei. 

§ 1°- Considera-se em situação de risco a criança ou o adolescente de até 
quatorze anos de idade que não tenha seus direitos básicos atendidos pelas 
políticas sociais referentes à integridade física, moral, social e educacional. 

§ 2° - Consideram-se em precárias condições financeiras as famílias cuja 
renda seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. 

§ 3° - Sem prejuízo do atendimento prioritário aos menores na faixa etária 
de sete a quatorze anos, que devem ter assegurado seu direito subjetivo à 
educação fundamental , poderão ser incluídas no Programa as crianças na 
faixa etária de zero a seis anos, freqüentando regularmente instituições 
públicas de educação infantil, desde que a Prefeitura convenente manifeste 
interesse, ccnforme definido em convênio. 

Art. 3° - O Programa atenderá os municípios mais carentes, assim 
diagnosticados confornne os índices de desenvolvimento humano apurados 
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pela Fundação João Pinheiro, estendendo-se, progressivamente, a todo o 
Estado, devendo destinar recursos, prioritariamente, aos municípios 
localizados nos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri e no Norte de Minas. 

Art. 4° - O Programa de que trata esta lei será desenvolvido pelo Estado, 
por meio da Secretaria de Estado da Educação. 

§ 1° - Será constituída Comissão Executiva encarregada da supervisão e 
da coordenação do Programa, composta por representantes do seguintes 
órgãos: 

I -Secretaria de Estado da Educação; 
11 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do 

Adolescente- SETASCAD -; 
111 -Secretaria de Estado da Saúde; 
IV- Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
V- Associação Mineira dos Municípios- AMAM. 
§ 2° - As ações municipais que integram o Programa serão desenvolvidas 

por meio de convênios firmados pelos órgãos competentes do Estado e da 
Prefeitura interessada. 

Art. 5° - Sem prejuízo dos programas próprios, a serem implementados 
pelos municípios, o apoio financeiro do Estado terá por referência o limite 
mínimo de 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência - UF!Rs - por 
família, acrescido de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Referência - UF!Rs - por 
criança ou adolescente que se enquadrar nos critêrios estabelecidos nesta 
lei. 

Parágrafo único - Quando se mostrar insuficiente para atender ao objetivo 
que se propõe, o valor estabelecido no "caput" deste artigo poderá ser revisto 
pelo Governador, se as condições financeiras do Estado o permitirem. 

Art. 6°- Fará jus à bolsa de que trata esta lei a mãe ou, em sua falta, o pai 
ou o responsável legal que detenha a posse e a guarda do menor ou dos 
menores a serem beneficiados e que comprove o cumprimento das seguintes 
condições: 

I - tenha todos os filhos ou dependentes menores, em idade entre os sete e 
os quatorze anos, matriculados em escolas públicas, das redes estadual ou 
municipal, ou em cursos ou programas de educação especial, se portadores 
de necessidades especiais, com freqüência regular mínima de 90% (noventa 
por cento) das aulas do período letivo corrente e aproveitamento escolar 
suficiente, definido pelos critêrios da legislação educacional em vigor; 

11 - resida no município por, pelo menos, três anos e no Estado por cinco 
anos, quando pleitear o benefício; 

111 -tenha renda "per capita" familiar mensal de até meio salário mínimo; 
IV - esteja inscrito em programa de emprego, melhoria de renda ou 

qualificação profissional oferecido pelo poder público estadual ou municipal. 
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§ 1°- Os beneficios do Programa serão concedidos a cada família pelo 

período máximo de dois anos, prorrogável por mais um ano, nos termos da 
regulamentação desta lei. 

§ 2° - Será excluída do Programa a família que, comprovadamente, não 
cumprir qualquer uma das condições estabelecidas nesta lei. 

§ 3°- Sujeita-se ás penalidades cabíveis o responsável por recebimento ou 
por concessão ilícita do beneficio, obrigando-se o transgressor ao 
ressarcimento integral da importância indevidamente recebida. 

Art. 7° - Os recursos financeiros necessários á implantação e manutenção 
do Programa serão previstos no orçamento estadual, podendo ser acrescidos 
por doações e outras formas de colaboração oferecidas por entidades e 
instituições interessadas em apoiar a ação do poder público. 

Art. 8° - Será constituído o Fundo Bolsa Escola, com a finalidade exclusiva 
de prover e administrar recursos para o Programa criado nesta lei. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam- se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
26/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em epígrafe altera 
a Lei Complementar n° 33, de 29/6/94, que dispõe sobre a organização do 
Tribunal de Contas e dá outras providências. 

A proposição foi aprovada em 1° turno na sua forma original. Retoma agora 
a esta Comissão para receber parecer de zo turno, nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado determinando que deverão ser uniformizadas 
as orientações relativas á prestação de contas dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério -
FUNDEF - e que o Tribunal incluirá nas suas instruções, como elemento 
integrante da prestação de contas da aplicação dos recursos do FUNDEF, 
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo. 

Como observamos no parecer de 1° turno, o projeto está de acordo com a 
legislação pertinente á matéria, notadamente com o art. 11 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece que os Tribunais 
de Contas criarão mecanismos adequados á fiscalização do cumprimento 
pleno de seus dispositivos, e com o art. 4° da mesma lei, que prevê a criação 
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de conselhos fiscalizadores do fundo, os quais farão o acompanhamento 
e controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação de seus 
recursos. Assim, a previsão de que o Tribunal inclua o parecer desses 
conselhos como elemento integrante da prestação de contas é benéfica, pois 
constitui fator de integração de órgãos que têm como função a fiscalização de 
recursos públicos. 

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado já expediu a Instrução 
Normativa n• 2/97, a qual vem orientar a prestação de contas dos recursos 
do FUNDEF pelo Estado e pelos municípios. Verifica-se, assim, a importância 
do projeto em questão, cristalizando-se a obrigação do Tribunal já 
determinada pela referida lei federal, que já vem sendo cumprida por aquele 
órgão. 

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

Complementar n• 26/2000 em 2° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüínío, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cabo 

Morais- Sargento Rodrigues- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 806/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em análise visa a 
alterar a Lei n• 11.176, de 6/8/93, que reorganiza a autarquia Administração 
de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece níveis de 
vencimentos e dá outras providências. 

Aprovado em 1° turno com a Emenda n° 1, vem, agora, o projeto a esta 
Comissão para receber parecer de 2• turno, nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 

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

O projeto de lei em análise visa a alterar a redação do art. 6° da Lei n• 
11.176, de 6/8/93, de forma a incluir na composição do Conselho de 
Administração da ADEMG três membros e seus respectivos suplentes, 
indicados pelas federações ligadas aos esportes olímpicos. 

Considerando as competências conferidas ao Conselho de Administração e 
a natureza dos estádios administrados pela ADEMG, entendemos ser justa e 
importante a presença de representantes dos esportes olímpicos naquele 
Conselho. 

As federações têm por objetivo impulsionar e valorizar o esporte. Elas têm 
conhecimento das demandas dos atletas e sabem qual é a infra-estrutura 
necessária à prática do esporte no que concerne à segurança, à 
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conveniência e ao conforto dos atletas, do público que assiste aos jogos e 
da imprensa. 

Dessa forma, a presença de representantes das federações de esportes 
olímpicos proporcionará maior eficiência no exercício das atividades da 
autarquia e, conseqüentemente, terá refiexos positivos na própria atividade 
esportiva. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 806/2000 na 

forma do vencido no 1 o tu mo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 806/2000 

Dispõe sobre a inclusão de dispositivos no art 6° da Lei n° 11.176, de 6 de 
agosto de 1993. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Acrescentem-se os seguintes inciso Vil e§ 3° ao art. 6° da Lei n° 

11.176, de 6 de agosto de 1993: 
"Art. 6°- ............................................................ . 
Vil - 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, indicados pelas 

federações ligadas aos esportes olímpicos. 

§ 3° - Os membros titulares e suplentes de que trata o inciso Vil deste 
artigo serão escolhidos em assembléia especifica em que haja um 
representante por federação olímpica inscrita previamente na sede da 
ADEMG.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Cabo Morais, relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Navarro Vieira - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.220/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.220/2000 dispõe 
sobre a necessidade de se dotarem os estabelecimentos instalados às 
margens das rodovias no Estado de equipamentos para tratamento de 
esgotos e separação de resíduos sólidos, óleos e graxas. 

Aprovado no 1° tu mo, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1, 
vem o projeto novamente à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
para receber parecer para o 2° turno. A redação do vencido, em anexo, 
integra este parecer. 

Fundamentação 
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As políticas federal e estadual para o meio ambiente estão tocadas, 

principalmente, no controle das atividades poluidoras de maior porte ou nos 
fatos relacionados a grandes impactos ambientais, o que, de todo modo, está 
correto, dada a necessidade imperiosa de frear a degradação contínua 
sofrida pelo meio ambiente. 

A proposição, de iniciativa louvável e oportuna, demonstra a visão aguçada 
de seu autor ao levantar questões, até então, relegadas a segundo plano. 

Ao verificar que existem outros focos de problemas ambientais e fugindo ao 
lugar-comum da visão estabelecida nessa área, o autor dirige a proposição 
ao empreendimento poluidor "varejista", se assim o pudermos chamar. Essas 
atividades não oferecem, isoladamente, o mesmo risco de degradação dos 
grandes empreendimentos e não são responsáveis pela maioria dos 
impactos ambientais observados, mas ocorrem em número elevadíssimo em 
todo o Estado, o que torna a situação preocupante. 

As cidades surgem, em sua quase totalidade, próximas a corpos d'água 
perenes, de onde tiram os meios para sua subsistência. Da mesma forma, as 
estradas entrecruzam esses cursos d'água ou estão às -suas margens. Não 
se estranha tal situação por dois motivos: Minas é o Estado com a maior 
malha rodoviária do País, tem uma expressiva rede hidrográfica, além de 
concentrar significativo número de municípios em seu território. A conjugação 
desses fatores - cidades, rios e estradas - favorece o aparecimento de uma 
rede de estabelecimentos de prestação de serviços às margens das rodovias, 
sem nenhum ou pouco controle ambiental, pois não representam, 
unitariamente, substancial risco ao meio ambiente. Postos de gasolina, 
oficinas mecánicas, borracharias, acampamentos de construtoras, pontos de 
parada de ónibus intermunicipais ou interestaduais, garagens de empresas 
transportadoras de carga ou de passageiros, restaurantes, motéis, 
lanchonetes são exemplos de empreendimentos que justificam a proposição. 
De fato, vemos neles a singular característica de somente representar risco 
ao meio ambiente se considerarmos o grande número de estabelecimentos 
desse tipo existentes ao longo das rodovias. 

Outro fator que agrava a situação é o estado de degradação em que já se 
encontram os rios de Minas, o que toma imperativo agir em todas as frentes 
possíveis, objetivando reverter o problema. 

A Emenda n• 1, aprovada no 1• turno, agrega ao projeto a simplificação 
necessária para não inviabilizar o funcionamento dos empreendimentos de 
baixo potencial poluidor e o surgimento de novos: estabelece a dispensa, a 
critério do COPAM, do licenciamento e do estudo prévio de impacto 
ambiental, que juntos adicionam custos proibitivos para estabelecimentos 
desse porte. 

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

1.220/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
José Mílton, Presidente- Fábio A velar, relator- Maria José Haueísen. 

Redaçao do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.220/2000 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de estabelecimentos situados às 
margens das rodovias no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A instalação, às margens das rodovias no Estado, de postos de 

gasolina, oficinas mecànicas, borracharias, acampamentos de construtoras, 
pontos de parada de õníbus intermunicipais ou interestaduais, garagens de 
empresas transportadoras de carga ou de passageiros, restaurantes, motéis, 
lanchonetes e outros estabelecimentos que possam gerar esgotos, resíduos 
sólidos, óleos e graxas depende de licenciamento do órgão de controle 
ambiental competente. 

Parágrafo único -Os empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial 
poluidor poderão ser dispensados do licenciamento de que trata o "capu:" 
deste artigo, conforme dispuser o Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM. 

Art. 2° - Os estabelecimentos já existentes submeter-se-ão a licenciamento 
corretivo, nos termos da legislação aplicável, no prazo de cento e oitenta dias 
contados da data da regulamentação desta lei. 

Art. 3° - A inobservãncia do disposto nesta lei sujeita o infrator ás 
penalidades previstas na legislação sobre meio ambiente. 

Art. 4°- Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.327/2000 
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe 

altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26/12175, na redaçao dada pela Lei n° 
13.430, de 1999, visando reduzir os valores das taxas relativas aos atos de 
autoridade do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - incidentes sobre 
controle da produção de mudas de café, bem como aumentar a taxa cobrada 
sobre o cadastramento ou recadastramento de produto agrotóxico. 

Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, retoma o projeto a esta Comissão a fim de 
receber parecer para o 2° turno. 



Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, em anexo 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
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A proposição em tela atende ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 
Federal n• 101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 
vez que propõe a recomposição da perda de receita tributária resultante da 
redução da taxa incidente sobre o registro e fiscalização de mudas de café, 
mediante a majoração da taxa de expediente cobrada no cadastramento ou 
recadastramento de agrotóxicos. 

Desta forma, a taxa cobrada por atos de autoridade do IMA sobre registro e 
fiscalização de mudas de café passará do valor atual de 5 UFIRs por milheiro 
ou fração para 2 UFIRs, enquanto o cadastramento ou recadastramento de 
produto agrotóxico terá sua taxa majorada de 300 UFIRs para 1.500 UFIRs 
por ano. 

Para fins de majoração de tributo já existente, a Constituição Federal, em 
seu art. 150, inciso 111, alinea "b", exige a observância do principio da 
anterioridade tributária, dai por que apresentamos a Emenda n• 1, a fim de 
alterar a cláusula de vigência. Asr.im, o art. 2• do projeto entrará em vigor no 
exercício financeiro imediatamente subseqüente ao da data de sua 
publicação. Apresentamos ainda a Emenda n• 2, alterando a Tabela A da Lei 
n• 6. 763, de 1975, de modo a incluir as sementes nos beneficios previstos 
pela proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.327/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto em 

relação ao art. 2°, cuja vigência se darâ no exercício financeiro 
imediatamente subseqüente á data de sua publicação.". 

EMENDAN" 2 
A Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar 

com a seguinte alteração fazendo-se as adequações necessárias: ' 
"1.7 controle de produção 
.5 
1.7. semente (classe 2,0 
5.1 fiscalizada), por tonelada o 

ou fração 
1.7. muda (classe 2,0 
5.2 fiscalizada), por milheiro O" 
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jou fração 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria- Dilzon Melo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI W 1.327/2000 

Altera dispositivos das Leis n°s 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 2,00/vez 
fiscalizada, por 
milheiro ou fração" 
Art. 2°- Os subitens 1.a e 1.8.1 do art. ao da Lei n° 13.430, de 2a de 

dezembro de 1999, que modifica o 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. a Cadastramento ou 
redacastramento de 
produto 
1.a.1 Produto agro16xico, por 1.500,00/ano" 
produto 
Art. 3° - A taxa a que se refere o art. 1° desta lei não incidirá sobre as 

mudas de café não comercializadas no ano agrícola correspondente. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.421/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre a 

criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER -e dá outras 
providências. 

Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 5 a 7 e as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 3 e 4, retorna a proposição a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2° tu mo, nos termos regimentais. 

Integra o parecer a redação do vencido. 
Fundamentação 
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A proposição do Executivo dispõe sobre a criação da autarquia Instituto 

de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, que terá por finalidade 
planejar, coordenar e executar a politica agrária e fundiária do Estado e 
promover as ações destinadas á democratização do acesso e à fixação do 
homem á terra, de conformidade com a orientação do Governo do Estado e 
com o princípio do desenvolvimento sustentável. 

Trata-se de uma medida oportuna, pois conferirá ao poder público maior 
celeridade e dinamismo ás ações de acesso e fixação do homem á terra, em 
face da autonomia administrativa e financeira de que disporá a nova entidade 
encarregada da implementação da politica agrária e fundiária no Estado. 
Reiteramos, portanto, nosso posicionamento favorável à aprovação da 
matéria no 2° turno. 

A proposição, todavia, necessita de alguns ajustes. Nesse sentido, 
apresentamos, na conclusão do parecer, as Emendas n•s 1 e 2. A Emenda n• 
1 exclui da composição do quadro de servidores da entidade os detentores 
de função pública e elimina o prazo fixado para o Governador do Estado 
encaminhar a esta Casa projeto de lei disciplinando o plano de carreira do 
!TER. Como a composição do quadro de servidores da autarquia será feita 
exclusivamente por remanejamento, não faz sentido a inclusão de servidores 
detentores de função pública, que não gozam de estabilidade no serviço 
público e mantêm vínculo com o Estado a título precário. Já a fixação do 
mencionado prazo, além de violar preceito constitucional reservado ao 
Governador do Estado no trato do processo legislativo, é uma regra que não 
depende apenas da boa vontade do Executivo, mas sobretudo de recursos 
financeiros, o que poderia inviabilizar o seu cumprimento, materialmente 
falando. A Emenda n• 2 dispõe sobre a fonte da qual serão retirados os 
recursos previstos na proposição para fazer face às novas despesas. Trata-
se de exigência da Lei Federal n• 4.320, de 1964. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1421/2001, no 

2° turno, com as Emendas n•s 1 e 2 ao vencido no 1 • turno, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se, no art. 14, a expressão "e funções públicas" e dê-se aos§§ 2° 

e 3° desse artigo a seguinte redação: 
"Art.14- ........................................ . 
§ 2°- O remanejamento de que trata este artigo será precedido de consulta 

ao servidor, que terá o prazo de 30 dias, contados a partir da data de sua 
formalização, para manifestar-se. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia projeto de lei relativo 
ao plano de carreira dos servidores do I TER.". 



z 
õ 

o 

EMENDA N• 2 
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação: 
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"Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a 
importãncia de R$13.107.000,00 (treze milhões cento e sete mil reais) para a 
autarquia criada por esta lei. 

Parágrafo único - Os recursos para atender ao disposto no "caput" deste 
artigo serão os resultantes dos saldos das dotações orçamentárias da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e de Encargos 
Gerais do Estado sob a supervisão da Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral destinadas às ações de política agrária e outras fontes 
de recursos disponíveis para fazer face à referida despesa.". 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Cabo Morais -

Sebastião Navarro Vieira -Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.421/2001 

Dispõe sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1° - Fica criada a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas 

Gerais - ITER -, que absorve as competências da Superintendência Geral 
Fundiária - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, integrante da 
estrutura orgãnica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral- SEPLAN. 

§ 1•- O ITER é uma entidade autárquica, com autonomia administrativa e 
financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de duração 
indeterminado, sede e foro na Capital do Estado e vincula-se à SEPLAN. 

§ 2• - Para os efeitos desta lei, a expressão Instituto de Terras do Estado 
de Minas Gerais e a sigla ITER se equivalem. 

Capítulo 11 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art 2" - O ITER tem por finalidade planejar, coordenar e executar a política 

agrária e fundiária do Estado, promovendo ações destinadas à 
democratização do acesso e à fixação do homem à terra, de acordo com as 
prerrogativas do desenvolvimento sustentável e do Governo do Estado. 

Art. 3" - Compete ao ITER: 
I - planejar, coordenar e executar a política agrária do Estado de Minas 

Gerais de acordo com o Programa Estadual de Reforma Agrária; 
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11 - mediar e prevenir conflitos envolvendo a posse da terra, contribuindo 

para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis no campo; 
111 - exercer a coordenação intersetorial dos órgãos e entidades da 

administração pública do Poder Executivo relacionadas com a 
sustentabilidade e a consolidação dos assentamentos; 

IV - garantir, nos assentamentos, o acesso aos bens e serviços 
necessários ao desenvolvimento sustentável, respeitando as tradições e 
características culturais e sociais das comunidades envolvidas; 

V - promover a articulação dos esforços da União, do Estado, dos 
municípios e de entidades civis em favor da reforma agrária; 

VI - promover a regularização de terra devoluta rural e urbana do Estado e 
administrar as terras arrecadadas, até que recebam destinação especifica; 

VIl - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do 
Estado e identificar terras abandonadas, subaproveitadas e reservadas à 
especulação; 

VIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, visando à consecução de 
sua finalidade; 

IX - promover permuta de terras públicas, dominiais, devolutas ou 
arrendadas, para a consecução de sua finalidade institucional, observado o 
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado; 

X - exercer outras atividades correlatas. 
Seção 11 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 4°- O ITER tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Unidade Colegiada: 
a) Conselho de Administração; 
11- Unidade de Direção Superior. 
a) Diretoria-Geral; 
111 - Unidades Administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Auditoria Seccional; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
1 -Coordenadoria Administrativa; 
2 -Coordenadoria Financeira; 
f) Diretoria de Promoção e Defesa da Cidadania no Campo: 
1 - Coordenadoria de Defesa no Campo; 
2- Coordenadoria de Promoção da Cidadania; 
g) Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável: 



1 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social; 
2 -Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Infra-Estrutura; 
h) Diretoria Fundiária: 
1 -Coordenadoria de Ação Discriminatória; 
2 -Coordenadoria de Titulação de Terras; 
3 -Gerências Regionais, em número de dez. 
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§ 1 • - A competência e a descrição das unidades previstas neste artigo 
serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado por decreto do 
Governador do Estado, bem como a localização, denominação e abrangência 
das Gerências Regionais. 

§ 2° - Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre 
nomeação e exoneração do Governador do Estado. 

Seção 111 
Do Conselho de Administração 

Art. 5°- Ao Conselho de Administração do !TER, compete: 
I -estabelecer as normas gerais de administração da autarquia; 
11 - aprovar: 
a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia; 
b) a proposta orçamentária anual; 
c) a organização administrativa da autarquia e suas modificações; 
d) o regulamento da autarquia; 
e) os balancetes e os relatórios mensais e anuais; 
f) propostas de alteração no quadro especial de pessoal da autarquia; 
111 -autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação; 
IV - decidir, em grau de recurso, contra os atos do Diretor-Geral e seus 

delegados; 
V - decidir sobre casos omissos no ãmbito de sua competência; 
VI - atuar como unidade de apoio ao Subsistema de Auditoria Operacional 

e á Auditoria Geral do Estado no cumprimento do disposto no Decreto n• 
40.980, de 30 de março de 2000, e na identificação de irregularidades e 
descumprimento da legislação em vigor; 

Vil - elaborar seu regimento intemo; 
VIII -exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O regimento interno, mencionado no inciso Vil, 

estabelecerá as normas de funcionamento do Conselho de Administração. 
Art. 6° - O Conselho de Administração é composto pelos seguintes 

membros: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que ê 

seu Presidente; 
11 -o Diretor-Geral do !TER, que é seu Vice-Presidente; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável; 

IV- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 

Administração; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 
VIl- um representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
VIII - seis representantes dos trabalhadores nurais, indicados pelas 

organizações dos movimentos sociais; 
IX- um representante das entidades civis ambientalistas, por elas indicado; 
X- um representante dos servidores do ITER, por eles indicado. 
§ 1 o - As indicações dos membros do Conselho de que tratam os incisos 

VIII, IX e X deste artigo serão apresentadas até 20 (vinte) dias após a 
solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do Governador do 
Estado. 

§ 2"- O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução por igual período. 

§ 3°- A cada membro, corresponde um suplent~. que substitui o titular nos 
seus impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, e é 
designado novo suplente. 

§ 5° - A função de membro do Conselho de Administração do ITER é 
considerada de relevante interesse público, vedada qualquer remuneração. 

§ 6° - A Secretaria Executiva do Conselho de Administração será de 
responsabilidade do ITER, e sua competência será estabelecida no 
regimento interno de que trata o inciso VIl do artigo anterior. 

Seção IV 
Do Patrimônio e da Receita 

Art. 7" - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir ao Instituto 
as terras públicas, dominiais ou devolutas do patrimônio do Estado de Minas 
Gerais. 

Parágrafo único - Ficam transferidos para o ITER todos os direitos e 
obrigações relacionados aos procedimentos administrativos ou judiciais 
decorrentes da gestão de contratos de arrendamento relativos ás terras 
devolutas, nurais e urbanas, celebrados pela Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. 

Art. s• - Constituem patrimônio do ITER o acervo de bens móveis e 
imóveis, as ações, os direitos e outros valores que lhe forem destinados e os 
que vier a adquirir. 

Art. 9° - Constituem receitas do ITER: 
I -dotação orçamentária consignada no Orçamento do Estado; 
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11 - créditos adicionais; 
111 - rendas auferidas com a execução dos serviços a seu cargo, juros, 

aluguéis, taxas, arrendamento e outras, provenientes da utilização de seus 
bens e direitos; 

IV - recursos federais e recursos internacionais ou de qualquer natureza 
atribuídos ao ITERou ao Estado e transferidos à autarquia; 

V - contribuições e doações de particulares, municípios, associações 
municipais e entidades públicas ou privadas, relacionadas com as atividades 
da autarquia; 

VI - receitas resultantes de trabalhos técnicos prestados a terceiros; 
VIl - rendas eventuais. 
Art. 1 O - É vedado ao ITER realizar despesas que não se refiram aos seus 

serviços e programas. 
Seção V 

Do Regime Econômico e Financeiro 
Art. 11 -O exercício financeiro do ITER coincidirá com o ano civil. 
Art. 12 - O orçamento do ITER é uno e anual e compreende as receitas, as 

despesas e os investimentos dispostos em programas. 
Art. 13 - O ITER apresentará ao Tribunal de Contas do Estado e à 

Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo estipulado pela 
legislação especifica, o relatório de gestão de sua administração no exercício 
anterior e a prestação de contas, devidamente aprovados pelo Conselho de 
Administração. 

Seção VI 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 14- A composição do quadro de provimento efetivo e de função pública 
do ITER será resultante: 

I - do remanejamento: 
a) de servidores, com os respectivos cargos e funções públicas, lotados na 

Superintendência Geral Fundiária, integrante da estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, ou 
colocados à sua disposição; 

b) de servidores, com os respectivos cargos e funções públicas, mediante 
proposta da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 

c) de cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração; 

11 - de cargos criados em lei. 
§ 1"- Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, 

que poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos 
cargos e funções, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível do 
servidor, assegurados os direitos e vantagens pessoais, no prazo de 90 
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(noventa) dias, contados da data de publicação desta lei. 

§ 2"- O remanejamento de que trata este artigo será precedido de consulta 
ao servidor, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia Legislativa, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da vigência desta lei, projeto de lei 
relativo ao plano de carreira dos servidores do ITER. 

§ 4"- Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo anterior, 
aplicar-se-ão ao servidor remanejado as normas da carreira de origem, para 
todos os efeitos legais. 

§ 5° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a transferir para o ITER, no montante correspondente, recursos 
orçamentários destinados ao custeio de pessoal provenientes dos órgãos e 
entidades de origem dos servidores remanejados. 

Art. 15 -A jornada de trabalho do ITER é de 40 (quarenta) horas semanais. 
Art. 16 - Ficam criados, no Quadro Especial do Instituto de Terras do 

Estado de Minas Gerais, os seguintes cargos de provimento em comissão, 
destinados ao quadro que compõe a estrutura básica da autarquia: 

I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento de R$1.784,00 (um mil 
setecentos e oitenta e quatro reais); 

11 - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento de R$1.338,00 (um 
mil trezentos e trinta e oito reais); 

111 - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento de 
R$1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais); 

IV - quatro cargos de Diretor, com vencimento de R$1.338,00 (um mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

V- dois cargos de Assessor-Chefe, com vencimento de R$1.338,00 (um mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

VI - quatro cargos de Assessor Técnico Jurídico, com vencimento de 
R$1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais); 

VIl- um cargo de Auditor Seccional, com vencimento de R$1.250,00 (um 
mil duzentos e cinqüenta reais); 

VIII -dez cargos de Gerente Regional, com vencimento de R$1.338,00 (um 
mil trezentos e trinta e oito reais); 

IX - três cargos de Assessor, com vencimento de R$1.250,00 (um mil 
duzentos e cinqüenta reais); 

X- oito cargos de Coordenador, com vencimento de R$1.250,00 (um mil 
duzentos e cinqüenta reais). 

Parágrafo único - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este 
artigo os percentuais do art. 2° da Lei n• 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, de Chefe de Gabinete e 3 (três) 
cargos de Diretor, de recrutamento amplo, e 1 (um) cargo de Diretor, de 

. 
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recrutamento limitado. 

Art. 17 - Os cargos comissionados que compõem o Quadro Especial de 
Pessoal do ITER, seus vencimentos e as unidades administrativas a que 
pertencem são os mencionados no anexo desta lei. 

Parágrafo único - O disposto no art. 1 O da Lei Delegada n• 38, de 26 de 
setembro de 1997, bem como o disposto na Lei Delegada n• 41, de 7 de 
junho de 2000, não se aplicam aos cargos de que trata este artigo. 

Art. 18 - Fica a autarquia ITER incluída no Grupo 2, constante no Anexo I a 
que se refere o art. 6" do Decreto n• 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Parágrafo único - Em virtude do disposto neste artigo, os ocupantes de 
cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus à verba anual, a título de pró-
labore, relativa aos cargos do Grupo 2 e correspondente aos valores 
previstos no Anexo 11, a que se refere o art. 1" do Decreto n• 36.796, de 19 de 
abril de 1995. 

Capítulo 111 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Art. 19- Ficam transferidos para a autarquia ITER os contratos, convênios, 
acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, cujos objetivos se relacionam 
à competência da autarquia. 

Art. 20 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da 
Superintendência Geral Fundiária pelo ITER, assim como as providências 
administrativas, financeiras e orçamentárias que garantam efetivo 
funcionamento do ITER são de responsabilidade das Secretarias de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, que, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data de publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis. 

Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crêdito especial até a 
importância de R$13.107.000,00 (treze milhões cento e sete mil reais) para a 
instalação da autarquia criada por· esta lei, observado o disposto no inciso 11 
do art. 40 da Lei Federal n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

Parágrafo único - O valor de que trata o "caput" deste artigo é previsto na 
Lei Orçamentária n• 13.825, de 24 de janeiro de 2001, e não onera o 
Orçamento Geral do Estado. 

Art. 22 - O "capur do art. 6" da Lei n• 13.662, de 17 de julho de 2000, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6° - O FOMENTAR-TERRA terá como órgão gestor o Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais- ITER -e como agente financeiro o Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG.". 

Art. 23- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as 



contidas na Lei n° 13.468, de 17 de janeiro de 2000. 
ANEXO 

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001) 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER 

Quadro Especial de Pessoal 
Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica 

•- O Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 21.9.01. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.604/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.604/2001, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Movimento 
de Direitos Humanos, cem sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.604/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Movimento de 

Direitos Humanos, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao 

Movimento de Direitos Humanos, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

COMUNICAÇ0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 

-O Sr. Presidente despachou, em 19/9/2001, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria Lúcia 

Rodrigues Dias, ocorrido em 14/9/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Otacilia 

Bernardes de Castro, occrrido em 17/9/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Vitória 
Resende, occrrido em 14/9/2001, em Varginha. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do ex-
Deputado Euclides Cintra, ocorrido em 18/9/2001, nesta Capital. (-Ciente. 
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Oficie-se.) 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Prefeito Municipal de Jenipapo de Minas pela 

realizaçao da I EXPOJEMINAS (Requerimento n° 2.482/2001, do Deputado 
Dimas Rodrigues); 

de congratulações com o Desembargador José Guido de Andrade por sua 
eleiçao para o cargo de 1°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
(Requerimento n° 2.494/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Desembargador Murilo José Pereira por sua 
eleiÇilo para o cargo de Corregedor Geral de Justiça do Estado 
(Requerimento n° 2.495/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Prefeito Municipal e o Secretário de Cultura e 
Turismo de Diamantina pela realizaçao do I Circuito de Corais de Diamantina 
(Requerimento n° 2.497/2001, do Deputado João Batista de Oliveira); 

de congratulações com o Município de Cachoeira de Pajeú pela passagem 
de seu aniversário de emancipaçao político-administrativa (Requerimento no 
2.498/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Malacacheta pela passagem de seu 
aniversário de emancipaçao político-administrativa (Requerimento n° 
2.499/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Capelinha pela passagem de seu 
aniversário de emancipaçao político-administrativa (Requerimento n° 
2.500/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Contagem pela passagem de seu 
90° aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 
2.505/2001, do Deputado Amilcar Martins); 

de regozijo pelo transcurso do aniversário de fundaÇilo do Centro de 
lnstruçao e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR -, em 26/9 (Requerimento n° 
2.506/2001, do Deputado Miguel Martini); 

de congratulações com o Colégio São Pascoal pela passagem de seu 60° 
aniversário de fundaçao (Requerimento n° 2.510/2001, do Deputado Doutor 
Viana); 

de repúdio à ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Sr. 
Geraldo Brindeiro, atendendo a representaçao do Ministro da Educaçao, para 
suspender os arts. 81 e 82 do ADCT da Constituição Estadual, os quais 
criaram a UEMG e a UNI MONTES (Requerimento n° 2.511/2001, da 
Deputada Elaine Matozinhos); 

de congratulações com a EPTV - Sul de Minas, EFEI, o Município de 
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ltajubá e a Câmara Municipal de ltajubá pela realização da Copa EPTV 
(Requerimento n• 2.522/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Escola de Engenharia de ltajubá por ocasião dos 
seus 88 anos de fundação (Requerimenlo n• 2.523/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Loja Maçõnica Deus e Caridade 111 de Ouro Fino, 
pela realização da 1" Trilha Menino da Porteira de Jipeiros, Gaioleiros e 
Motoqueiros (Requerimento n• 2.524/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com a Sra. Myrian Regina Xavier do Nascimento 
Carvalhaes por sua posse no cargo de Procuradora de Justiça do Estado 
(Requerimento n• 2.533/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de congratulações com o Sr. André Estevão Ubaldino Pereira por sua 
posse no cargo de Procurador de Justiça do Estado (Requerimento n• 
2.534/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de solidariedade com a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, pela 
ação terrorista ocorrida em Nova Iorque, em 11/9/2001 (Requerimento n• 
2.569/2001, da Comissão de Direitos Humanos). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 284" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/9/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José e Olinto Godinho 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagens n°s 223 e 224/2001 (encaminham os Projetos 
de Lei n°s 1.779 e 1.780/2001, respectivamente), do Governador do Estado; 
Oficios e Cartão - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de 
Proposições: Proposta de Emenda á Constituição n° 67/2001 - Projetos de 
Lei n°s 1.781 e 1.782/2001 - Requerimentos n°s 2.590 a 2.600/2001 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Doutor Viana, Alvaro 
Antônio e Dilzon Melo - Proposições Não Recebidas: Projeto de lei do 
Deputado Fábio A velar e requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de 
Direitos Humanos e de Administração Pública e dos Deputados Wanderley 
Ávila, Bilac Pinto, João Paulo e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Ivo José, José Milton, Geraldo Rezende, Bené Guedes e 
Doutor Viana - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Palavras do Sr. 
Presidente - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Dilzon Melo, Wanderley A vila, Alvaro Antônio, Doutor Viana e Dalmo Ribeiro 
Silva (2); deferimento - Requerimento do Deputado Márcio Cunha; 
deferimento; discurso do Deputado Márcio Cunha- Encerramento- Ordem do 
Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho -Ivo José- Olinto Godinho - Mauri Torres- Wanderley 

Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto- Antônio Andrade- Antônio Genaro- Arlen Santiago- Bené Guedes-
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Emnano 
Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
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Pinduca Ferreira- Rêmolo Aloise- Rogério Correia -Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Márcio Cunha, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 223/2001• 
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a redação 
de dispositivo da Lei n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2001. 

O projeto tem por objetivo elevar de dois para oito por cento o limite, fixado 
na Lei n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, para abertura de crédito 
suplementar ao Orçamento Fiscal. Trata-se de providência necessária à 
adequação do orçamento às contingências do exercício, como salienta o 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral em sua 
exposição. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e 
distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Exposição de Motivos 
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2001. 
Excelentíssimo Senhor Governador, 
A Lei n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, que estima as receitas e fixa as 

despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento 
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 
2001, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite 
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de 2% (dois por cento) da despesa fixada. 

O limite acima mencionado está se mostrando insuficiente, tendo em vista 
as seguintes ocorrências: 

- a lei orçamentária para o corrente exercício não contemplou os reajustes 
autorizados pela Lei Delegada n' 43, de 7 de junho de 2000, Lei n' 11.728, 
de 30 de dezembro de 1994, Gratificação Especial - Quadro Permanente e 
artigo 109 da Emenda Constitucional n' 49, de 13 de junho de 2001, que 
autorizou a recomposição da remuneração dos policiais civis; 

- para o atendimento da execução dos programas de governo têm sido 
necessários ajustes orçamentários, viabilizados através do remanejamento 
de dotações, implicando tal procedimento na utilização do limite. 

Pelo acima exposto e a exemplo de exercícios passados, conforme 
demonstrativo anexo, torna-se necessária a ampliação do limite para abertura 
de crédito suplementar, para que o Poder Executivo possa adequar o 
orçamento até o final do exercício. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de profundo respeito e 
admiração. 

Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

ORÇAMENTO FISCAL 
LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

R$1,00 
EXERCI ORÇAM LIMITE 
CIOS ENTO AUTORIZADO 

FISCAL 
Em % 
R$1,00 

1995(1) 7.499.36 2.999.74 40,00 
0.751 4.300 

1996 11.272.4 1.690.87 15,00 
96.983 4.547 

1997 13.982.5 1.398.25 10,00 
59.537 5.954 

1998 15.203.7 1.520.37 10,00 
79.269 7.927 

1999 13.810.1 1.381.01 10,00 
33.656 3.365 

2000(2) 14.163.2 1.699.06 12,00 
57.061 0.568 

2001(3) 17.506.5 350.131. 2,00 
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I I 73.9681 4791 I 

(1) 1995: Limite inicial 25% sobre a despesa total do Orçamento Fiscal 
Lei 11.960, de 27/10/95: autoriza a abrir créditos suplementares até o limite 

de 40% da despesa do Orçamento Fiscal 
(2) 2000: Limite inicial 8% sobre a despesa do Orçamento Fiscal e Lei n° 

13.769, de 05/12100 que autoriza abrir crédito suplementar até o limite de 
R$566.000.000,00 

(3) 2001: Posição até 1310812001 
PROJETO DE LEI N° 1 .779/2001 

Altera a redação de dispositivo da Lei n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, 
que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas 
pelo Estado para o exercício de 2001. 

Art. 1°- O "caput" do artigo 9° da Lei n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares 
ao Orçamento Fiscal até o limite de 8% (oito por cento) da despesa fixada no 
artigo 1° desta Lei". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto á Comissão de Fiscalização Financeira, para 

parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto originaL 

"MENSAGEM N° 224/2001* 
Belo Horizonte, Ül de setembro de 2001. 
Sr. Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1° da Lei n° 9.760/89, alterada pela Lei n° 10.419/91, que 
concede passe livre aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo 
intermunicipal do Estado. 

A autorização legislativa possibilitará que pessoas maiores de 60 anos 
tenham isenção de 50% no valor das passagens de transportes coletivos 
intermunicipais. 

Apesar de se saber que há passe livre para os idosos maiores de 65 anos, 
o Projeto ora proposto voltar-se-á aos maiores de 60 anos, concedendo-lhes 
isenção apenas de 50%, o que possibilitará que eles usufruam com mais 
freqüência desses transportes, baseando-se no Princípio da Igualdade, pelo 
que se procura não só igualar os iguais, como também desigualar os 
desiguais na medida em que se desigualem. "In casu", as pessoas maiores 
de 60 anos merecem atenção e reconhecimento especiais, sobretudo por 
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parte do Estado- e eis·o motivo do presente projeto. 

Contando com a atenção dessa Casa, no sentido de proporcionar melhor 
qualidade de vida aos maiores de 60 anos e, com isso, ao povo em geral, 
renovo a Vossa Excelência a expressão do meu mais elevado apreço e dileta 
consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.780/2001 

Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 9.760, de 20 de abril de 
1989. 

Art. 1°- Fica acrescido parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 9.760, de 20 de 
abril de 1989, alterada pela Lei n° 10.419, de 16 de dezembro de 1991, com 
a seguinte redação: 

"Art. 1°- ........................................................ . 
Parágrafo único -Aos maiores de 60 anos, fica concedida isenção de 50% 

no transporte coletivo intenmunicipal.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos tenmos do art. 188, de o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
OFiCIOS 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento n° 2.447/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária.(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.447/2001.) 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, (2), 
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 2.386/2001, da 
Comissão de Saúde (-Anexe-se ao Requerimento n° 2.386/2001.); pedindo 
que os convites fonmulados a servidores daquela Pasta para participar de 
reuniões nesta Casa sejam feitos por intermédio do titular da referida Pasta. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, (2), 
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 2.411/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.411/2001.); comunicando que o Delegado Sérgio Francisco de Freitas, por 
motivo de saúde, não poderá comparecer a esta Casa (- A Comissão de 
Direitos Humanos.). 

Do Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Secretário de Agricultura Familiar, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando infonmações relativas 
ao Requerimento n° 1.806/2000, da Comissão de Política Agropecuária. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.806/2000.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil (9), 
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.394, 2.396 e 2.397, 
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da Comissão de Assuntos Municipais; 2.398/2001, do Deputado Hely 
Tarqüinio; 2.443/2001, da Comissão de Política Agropecuária; 2.461, da 
Comissão de Direitos Humanos, e 2.395/2001, da Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Do Sr. Paulo José Soares, Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, em atenção ao Oficio n• 513/2001/DLE, 
informando que o assunto foi submetido à Agência Nacional de 
Telecomunicações, cuja resposta encaminha, para conhecimento. 

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe do Gabinete do Ministro dos 
Transportes, em atenção ao Requerimento n• 2.431/2001, informando a 
respeito da solicitação de dilatação do prazo para a permanência, no rio São 
Francisco, de embarcações da Companhia de Navegação do São Francisco, 
colocadas à venda em 11/9/2001. 

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da EMATER-MG, indicando 
instituições para serem agraciadas com a Medalha 500 Anos - Rio São 
Francisco. 

Do Sr. Aloisio Vasconcelos, Diretor de Distribuição e Comercialização da 
CEMIG, em atenção ao Requerimento n• 2.394/2001, encaminhando 
informações a respeito do processo de eletrificação do vale do Jequitinhonha. 

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Saúde, em 
atenção ao Requerimento n• 2.365/2001, relacionando as razões da 
impossibilidade de se atender ao pedido de instalação de equipamento de 
raios X no Município de Cedro de Abaeté. 

Da Sra. Ana Letícia Martins de Souza, Promotora de Justiça, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 2.47112001, da Comissão de 
Direitos Humanos, oficio com informações prestadas pela Promotoria de 
Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e 
Idosos. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópias dos Convênios n•s 6 e 11/2001. (-A 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, ele o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Fernando Bithencourt do Valle, Gerente-Geral da Agência Gutierrez 
da CEF, notificando liberações de recursos financeiros destinados à 
COPASA-MG. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-Gera/ do 
DER-MG (2), prestando informações a respeito da estadualização de 
rodovias, em atenção ao Requerimento n• 2.25512001, do Deputado Djalma 
Diniz, e sobre a pavimentação de trecho de rodovia solicitada por meio dos 
Requerimentos n•s 2.433 e 2.434/2001, da Comissão de Transporte. 

CARTÃO 
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Do Sr. Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da Fundação 

Nacional de Saúde, agradecendo voto de congratulações consignado nos 
anais da Casa em atendimento ao Requerimento n• 2.385/2001, da 
Comissão de Saúde. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 67/2001 

Acrescenta ao inciso 111 do art. 36 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais o seguinte§ e•: 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O inciso 111 do art. 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais 

fica acrescido do seguinte§ e•: 
"Art. 36- .......................................... . 
§ e• - Fica assegurado ao servidor público do magistério, aposentado com 

25 anos de serviço, permanecer nesta condição, desde que tenha sido 
reconhecido seu direito por meio de ato publicado no órgão oficial.". 

Art. 2• - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Geraldo Rezende - Alberto Pinto Coelho - Aílton Vilela - José Braga - lvair 

Nogueira -Agostinho Silveira - Elaine Matozinhos - Luiz Tadeu Leite - Edson 
Rezende - Márcio Kangussu - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Cabo Morais - Chico Rafael - Elbe Brandão -
Wanderley Ávila - Mauro Lobo - lrani Barbosa - Sebastião Costa - Anderson 
Adauto - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Paulo Piau - Antônio Carlos 
Andrada - Eduardo Brandão - Marcelo Gonçalves - Hely Tarqüinio - Alberto 
Bejani - Miguel Martini - João Pinto Ribeiro - João Leite - Ivo José - Dimas 
Rodrigues- Carlos Pimenta- Alvaro Antônio- Amilcar Martins- Maria Olívia -
Marco Régis - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago - Ambrósio Pinto - Luiz 
Menezes. 

Justificação: É grande o número de servidores estaduais do magistério que 
vêm sendo obrigados a retomar às atividades normais após terem o ato de 
aposentadoria publicado e a devolver recursos relativos ao tempo 
computado. 

O ato de aposentadoria, antes de ser publicado, passa por uma análise 
criteriosa durante meses, até anos; portanto, após a publicação do ato, fato 
consumado, não há que se discutir o mérito, muito menos obrigar o servidor a 
devolver recurso financeiro. Após a publicação do ato, o funcionário adquiriu 
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o direito à aposentadoria, direito este que lhe deve ser assegurado. 

Em nossa opinião, é injusta e incompreensível tal determinação de retorno. 
Inúmeros funcionários nem se encontram mais em idade compatível com a 
atividade que desenvolviam. 

Além disto, após a aposentadoria, a vida toma outro rumo. Ninguém tem o 
espírito preparado para perder beneficio pelo qual lutou durante toda a vida. 

Em face do exposto, solicito aos distintos colegas a aprovação da proposta 
de emenda à Constituição apresentada. 

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

PROJETO DE LEI N° 1. 781/2001 
Consolida as normas que dispõem sobre os valores pecuniários devidos 

aos membros da Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Até que se regulamente em lei federal o disposto no art. 39, § 4°, 

da Constituição Federal, são devidas aos Deputados Estaduais as seguintes 
parcelas pecuniárias, correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) 
daquelas estabelecidas para os Deputados Federais: 

I- subsidio mensal, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); 
li - auxílio-moradia, mensal, no valor de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e 

cinqüenta reais). 
§ 1 o - Será devida aos Deputados Estaduais ajuda de custo, 

correspondente a uma parcela de R$6.000,00 (seis mil reais), paga no inicio 
da sessão legislativa ordinária, e outra parcela, de igual valor, paga no fim da 
sessão legislativa ordinária; 

§ 2° - É devida ao Deputado Estadual, no mês de dezembro, importãncia 
correspondente ao subsidio mensal, em valor proporcional ao efetivo 
exercício do mandato parlamentar no respectivo ano. 

Art. 2° - O Deputado Estadual receberá, pelo comparecimento a reuniões 
extraordinárias, parcela calculada em razão de 1/30 do valor do subsidio 
mensal, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo único - São limitadas a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

Art. 3°- Os valores constantes do art. 1° desta lei serão reajustados sempre 
que, nos termos do art. 6° do Decreto Legislativo n° 7, de 2001, for reajustada 
a remuneração dos Deputados Federais, observados os mesmos índices e 
mantida a proporcionalidade prevista no "caput" do art. 1 o desta lei. 

Art. 4° - Todos os valores pagos em decorrência do disposto nesta lei 
deverão constar do aviso de crédito bancário individual, emitido mensalmente 
para cada Deputado. 

Art. 5° - Resolução da Assembléia Legislativa disporá sobre o 



• 
• c 
.§ 
;;; 
.g 
o • -< 

ressarcimento ao Deputado das despesas inerentes ao custeio da 
atividade parlamentar. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art 2° 
da Lei n.0 13.200, de 30 de dezembro de 1997. 

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2001. 
Bancada do PT 
- Publicado, vai o projeto á Comissão de Justiça, à Mesa daAssembléia e à 

Comissão de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, 
ele o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.78212001 
Altera a denominação da Escola Estadual Presidente João Goulart, no 

Município de Taquaraçu de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- A Escola Estadual Presidente João Goulart, na Praça Coronel José 

de Melo, 172, Centro, em Taquaraçu de Minas, passa a denominar-se Escola 
Estadual Prefeito Aristeu Eduardo Moreira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A finitude da vida humana faz do nascer e morrer momentos 

exponenciais. Alguns indivíduos, após ultrapassarem esse estágio curto, 
deixam exemplos que superam o início e o fim da vida, prolongando-se no 
tempo e no espaço. 

Esta herança acentua-se ou diminui geográfica e/ou historicamente. Nesse 
diapasão assinala Hannah Arendt, em "Entre o Passado e o Futuro", sobre o 
sentimento de orfandade, referindo-se à não-transmissão de ensinamentos 
que faz-nos carentes. 

"O direito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma lista de 
princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de direitos concretos 
individualizados. A cidadania é uma lei da sociedade que, sem distinção, 
atinge a todos e investe cada qual com a força de se ver respeitado contra a 
força, em qualquer circunstancia." ("A cidadania, sem dúvida, se aprende" . 
Santos, Milton. "O espaço do cidadão". s• ed., São Paulo, Nobel, 2000, p. 7.) 

É imbuído destes fundamentos e observando a vida pública de Aristeu 
Eduardo Moreira que propomos o presente projeto de lei dando denominação 
a próprio estadual. 

Os elementos tempo e espaço, respostas ao quando e onde, tomam 
indispensável que, após o falecimento do citado Prefeito, seja seu exemplo 
de vida trazido a público como aprendizado de cidadania. 
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Ao remetermos este projeto, estamos cientes de que o modelo cívico é 

o do respeito do homem público pelo seu semelhante e de sua luta por uma 
vida melhor para todos. Pressupõe este modelo dois componentes: a cultura 
e o território. 

Este componente cívico, assevera o citado geógrafo Milton Santos, supõe a 
definição prévia de uma civilização, isto é, a civilização que se quer, o modo 
de vida que se deseja para todos, uma visão comum do mundo e da 
sociedade, do indivíduo enquanto ser social e das suas regras de convivência 
(ob. cit., p. 5). 

Contando com a aprovação dos nobres pares, transcrevo a seguir dados 
biográficos do Prefeito Aristeu. 

Nome: Aristeu Eduardo Moreira. 
Filiação: José Eduardo Moreira e Operina de Deus Pinto Moreira. 
Nascimento: 20/7/48. 
Falecimento:18/5/2001, ás 5h50min, no Hospital do IPSEMG, em Belo 

Horizonte. 
No dia 20/7/48, numa modesta casa no Sítio Vargem do Tanque, nasceu 

um menino que durante toda a sua infância conviveu com problemas de 
saúde- bronquite crónica -que o acompanharam durante toda a sua vida. 

Todas as pessoas, quando viam aquele menino franzino, não davam nada 
por ele; mas Aristeu seguia a passos firmes e, desde pequeno, cativava a 
todos com sua determinação, carisma e vontade de aprender. 

Na escola, apesar das limitações impostas por doença, em época quase 
sem acesso a tratamentos médicos, era sempre o melhor aluno da classe e 
manifestava seu espírito de liderança e carisma, estando sempre rodeado 
pelos colegas nos estudos ou nas horas de brincadeiras. 

Mais tarde, o garoto foi crescendo, e seus pais resolveram mandá-lo para 
estudar na Capital, morando na casa da tia Saló e do tio Didu, que o levava 
para trabalhar no Mercado Central, onde tinha banca. Na Capital, Aristeu 
completou com êxitos seus estudos até o 2° grau, no Colégio Estadual 
Central, quando teve que abandonar os estudos, pois o trabalho fazia-se 
mais necessário, uma vez que pertencia a uma família humilde, que não 
poderia custear seus estudos na faculdade. Novamente, na comunidade 
escolar, Aristeu se destaca, sendo eleito Vice-Presidente do grémio 
estudantil, tendo enfrentado o movimento de 1964. Ficou detido por 2 horas 
numa delegacia. de policia, na repressão ao movimento estudantil daquela 
época. 

A partir dai, Aristeu começou a se interessar pelos assuntos políticos da 
Nação. Segue sua vida pessoal trabalhando em diversas empresas, mas 
acompanha tudo que acontece na vida política pelos jornais e televisão. 

Em 1971, voltou a sua pequena cidade e concorreu às eleições municipais 
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para o cargo de Prefeito Municipal. Não obteve sucesso, mas este sonho 
percorre toda a sua vida, levando a sua cidade e a todos que moravam ou 
que passavam por ela as marcas do progresso, porque para ele essa era a 
missão do politicc: melhorar a vida dos cidadãos e contribuir para uma 
sociedade mais justa e melhor. 

Em 1977, casa-se pela primeira vez, com a jovem Milda Paiva de Assis 
Moreira, de que mais tarde se separa e divorcia. Do matrim6nio nascem as 
filhas Marina e Mariana, apaixonadas e admiradoras número um do pai e de 
seus ideais politicos. 

Em 1991, casa-se pela segunda vez, com a Sra. Nilza Silveira Magalhães 
Moreira, ccnterrãnea de sua pequena cidade de Taquaraçu de Minas, que 
aprende a ccnhecer e admirar Aristeu por sua força interior e espírito 
otimista, que fazia tudo parecer melhor até nos momentos mais difíceis. Do 
segundo matrim6nio, nascem os filhos Ana Valéria e César Augusto, hoje 
com 8 e 7 anos, respectivamente. Homem públicc, Aristeu sempre 
enccntrava tempo para estar ao lado de sua família, sendo pai amoroso e 
firme nos ensinamentos morais, esposo dedicado e ccmpanheiro fiel em 
todos os momentos. 

Como homem público, foi de notória atuação, não somente em Taquaraçu 
de Minas, mas por todos os lugares onde esteve. Sempre cativava as 
pessoas com seu carisma e seu espírito de solidariedade, pois estava 
sempre a serviço de alguém, buscando soluç6es para os problemas que 
afligiam as pessoas. Uma certeza há de ficar: o seu sonho valeu, pois tudo 
que sonhou para sua cidade, conseguiu, cem seu trabalho, transformar em 
realidade, mesmo após sua passagem. Está sendo executada, graças ao 
apoio do Governador Itamar F rance e do Vice-Governador Newton Cardoso, 
a obra de asfaltamento da via de acesso entre a BR-381 e Taquaraçu de 
Minas, sonho sonhado por Aristeu e que brevemente será entregue à 
população, cclocando Taquaraçu nas portas de uma nova era. 

Mandatos eletivos: 
Primeiro mandato: Prefeito do Município de Taquaraçu de Minas, de 1983 a 

1988. 
Principais obras: instalação de agência bancária, agência dos Correios, 

incentivos fiscais para montagem de posto de gasolina, reforma do prédio da 
Prefeitura e ccnstrução da Cãmara Municipal, aquisição de máquinas (uma 
patrol, um trator de esteira e uma carregadeira), participação do município no 
Programa Minas Luz, com a extensão de mais de 200 pequenos produtores 
rurais e atingindo a marca de primeiro município a atingir 90% de eletrificação 
rural; instalação da COPASA no município e de rede de esgoto, criação e 
ccnstrução de seis escolas na rede municipal, instalação do ensino médio (2° 
grau), abertura e encascalhamento da MG-020 (acesso à BR-381 ), obra 
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conseguida junto ao DER-MG; instalação do escritório da EMATER, 
construção do Parque de Exposição José Eduardo Moreira e a realização da 
1" Exposição Agropecuária, que já se tornou uma das festas mais tradicionais 
do município, obras de estocas, plantio de pastagens e construção de 
represas para pequenos produtores rurais, programa de controle de 
esquistossomose, com doação de materiais para construção de banheiros e 
instalação de água nas residências. 

Segundo mandato: Prefeito Municipal de Taquaraçu de Minas de 1993 a 
1996. 

Principais obras: ampliação do programa de eletrificação rural, através de 
convênio com o Ministério da Agricultura, instalação do Programa de 
Transporte Escolar, beneficiando alunos de várias comunidades rurais do 
município, construção de seis salas para reabertura do ensino médio (2" 
grau), realização do primeiro carnaval de rua da região-festa que se tornou 
tradicional na cidade; candidatura à Presidência da Associação Mineira de 
Município - AMM -, recebendo expressiva votação; instalação do programa 
de saúde da família, com formação de equipes médicas e contratação de 
agentes comunitários de saúde; instalação de poços artesianos nas 
localidades rurais e instalação de telefonia celular em localidades rurais. 

Eleições de que participou: 1972 (não eleito); 1982 (eleito); 1992 (eleito); 
1996 (elegeu seu sucessor); 2000 (derrotado com diferença de 227 votos). 

- 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" 2.590/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

encaminhada à Ouvidoria da Polícia a denúncia feita pela Sra. lvone Anacleto 
de Freitas. 

N" 2.591/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia apresentada pelo 
Sr. Uelinton Costa de Oliveira. 

N" 2.592/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia apresentada pela 
Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. 

N" 2.593/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia a denúncia apresentada pela Sra. 
Vanilde Aparecida Teixeira. 

N" 2.594/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia apresentada pelo 
Sr. Nilton Santana dos Santos. 

N" 2.595/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
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formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça para que se efetue 
o pagamento do Precatório n• 466. 

N° 2.59612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Segurança Pública o pedido da Dra. Maura 
Angélica de Oliveira Ferreira de que se construa uma cadeia pública em 
Vespasiano. 

N• 2.59712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Justiça denúncia anônima referente a 
violência cometida contra os detentos de lpaba. 

N• 2.59812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de ltabira a 
correspondência enviada pelo Sr. !saque Cândido da Luz. 

N" 2.59912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Justiça o pedido de transferência do detento 
Carlos Cândido Teles. 

N" 2.60012001, do Deputado Ambrósio Pinto, pedindo seja formulado voto 
de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Euclides Cintra. (-A Comissão de 
Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva (2), Doutor Viana, Alvaro Antônio e Dilzon Melo. 

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

de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Institui a Semana de Alfabetização e Conscientização Ambiental nas 
escolas públicas estaduais de ensino fundamental e fixa outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica instituída a Semana de Alfabetização e Conscientização 

Ambiental nas escolas públicas de ensino fundamental, a ser realizada 
anualmente, na semana na qual se incluir o dia 5 de junho, Dia da Ecologia e 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Art. 2• - Nesta semana, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria 
com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e da Saúde, por meio de equipe treinada, ministrará para as 
crianças das escolas públicas estaduais de ensino fundamental instruções 
sobre ecologia, preservação, meio ambiente e qualidade de vida. 

Parágrafo único - Para a realização da Semana de Alfabetização e 
Conscientização Ambiental em escolas públicas, os órgãos estaduais 
poderão efetuar parcerias com organizações não governamentais, 
associações profissionais e outras entidades afins. 

Art. 3° - Os professores também serão capacitados por técnicos da área de 
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meio ambiente para continuarem o trabalho de conscientização ambiental 
junto às crianças e aos adolescentes do ensino fundamental durante o ano 
letivo. 

Art. 4°- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento durante o 
ano letivo. 

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

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Fábio A velar 
Justificação: Os arts. 205 da Constituição Federal e 195 da Constituição 

Estadual prescrevem o seguinte: "A educação, direito de todos, dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

A medida legislativa proposta visa, exatamente, a conferir às crianças do 
ensino público fundamental orientação sobre ecologia, preservação, meio 
ambiente e qualidade de vida. São temas de fundamental importãncia para a 
formação cultural, intelectual e a verdadeira lapidação do caráter dos futuros 
cidadãos de bem, dotados de senso de responsabilidade e liderança. 

Outros temas de singular importãncia também já foram ou estão sendo 
incorporados à grade curricular das escolas públicas estaduais, tais como: 
formação da cidadania, educação sexual, drogas, entre outros. 

Os temas propostos no projeto também se revelam de grande importãncia 
e merecem abordagem de professores devidamente preparados e 
capacitados. 

Pelo exposto, conto com a acolhida dos meus nobres pares para a 
conversão deste importante projeto em lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriomnente pelo Deputado 
Edson Rezende. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja o Projeto de Lei n• 

1.637/2001 distribuído também à Comissão de Direitos Humanos. (-Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Sr. Deputado Edson 
Rezende.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Administração Pública e dos 
Deputados Wanderley Ávila, Bilac Pinto, João Paulo e Mauri Torres. 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, expresso a nossa 

alegria e satisfação por ter sido eleito com quase 90% dos votos válidos para 
a Presidência do Diretório Municipal do PT em lpatinga. Quase 3.500 filiados 
compareceram às urnas no último domingo, em lpatinga, concedendo à 
nossa candidatura 2.486 votos e à minha concorrente, a Vereadora Leni 
Teixeira, 319 votos. 

Expresso a minha satisfação por vários motivos. Primeiro, por ter o orgulho 
de representar a principal cidade do Leste mineiro, com mais de 212.000 
habitantes, responsável por mais de 15% da arrecadação do ICMS do 
Estado, onde o nosso partido tem demonstrado a sua eficiência 
administrativa e a democracia na gestão pública. lpatinga é governada pelo 
PT por quatro mandatos consecutivos. Ali, implementamos projetos pioneiros, 
destacando os ambientais, como a recém-inaugurada estação de tratamento 
de esgoto, que contou com a presença do Governador Itamar Franco. 
lpatinga é a primeira cidade da América Latina a ter 100% do esgoto coletado 
e tratado, o que foi conquistado após vários anos de trabalho voltado para a 
questão do meio ambiente e da qualidade de vida. Entendemos que essa 
contribuição do Município de lpatinga tem o objetivo de recuperar as nossas 
bacias hidrográficas, entre elas a do rio Doce, que passa por essa cidade. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Parabenizo-o por essa vitória 
expressiva alcançada em lpatinga, fruto do seu trabalho nesta Casa, onde 
representa tão bem o povo dessa cidade e de outras, há tanto tempo. Essa 
vitória impressionante não deixou dúvidas com relação à sua liderança. 
Desejamos que continue trabalhando e tendo muito sucesso à frente do 
Diretório do PT em lpatinga. 

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado João Leite. Essa vitória foi 
conquistada por meio de um projeto que representamos, contando com a 
contribuição de inúmeros companheiros e companheiras. Esperamos obter 
incentivos para cumprirmos bem o nosso dever. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ratifico as palavras do 
Deputado João Leite. Parabéns pela expressiva votação em sua terra natal. 
Tenho a honra e a satisfação de dar continuidade ao seu trabalho à frente da 
Comissão do Trabalho. Sem dúvida, o trabalho que desempenhou e que tem 
desempenhado nesta Casa, por ser digno de registro, encontrou ressonância 
em sua terra natal, lpatinga, pela expressiva votação conquistada, fruto da 
sua maneira correta e honesta, da sua retidão de caráter e do exemplo de 
família, que, para nós, parlamentares, é um estímulo. Tenho a certeza de que 
V. Exa. é uma estrela de primeira grandeza nesta Casa do povo mineiro. 
Parabéns; estou muito feliz de poder compartilhar do discurso de V. Exa. 
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O Deputado Ivo José - Obrigado. Tive a felicidade de contar com V. 

Exa. na sucessão dos trabalhos da Comissão de Trabalho, Previdência e 
Ação Social, que foi criada recentemente nesta Casa, ocupando um espaço 
importante no debate sobre as questões trabalhistas e dos direitos e deveres 
dos trabalhadores. Neste momento em que vivemos uma situação de 
desemprego, essa Comissão tem sido um palco privilegiado para o debate e 
a busca de soluções para tantos problemas da maioria do nosso povo. 

Dando seqüência, poderia destacar vários outros programas das 
administrações petistas em relação á saúde, meio-ambiente, moradia 
popular, mas prefiro enfatizar a forma em que estão definidas as prioridades 
de investimento do recurso público. 

A população de lpatinga foi convocada e compareceu ao 12° Congresso de 
Prioridades Orçamentárias - COMPOR -, no dia 2/9/2000, definindo de forma 
direta as obras ou projetos que devem ser contemplados pela administração. 
E, de forma inédita, essas obras poderão ser acompanhadas via Internet, 
permitindo que a população acompanhe e fiscalize a sua execução. E num 
futuro muito próximo, até mesmo a votação das prioridades orçamentárias 
será também via Internet, através de um sistema já implantado pela atual 
administração do companheiro e amigo Prefeito Chico Ferramenta. 

Portanto, gostaria de, neste momento, dividir com todos os senhores e 
senhoras a minha satisfação de ver o trabalho reconhecido, as propostas 
aprovadas, e receber, através do voto direto, a confiança de dirigir o nosso 
partido na minha cidade. 

Em segundo lugar, gostaria também de discorrer sobre um tema que 
interessa a todos nós, principalmente aos companheiros Deputados do meu 
partido. Depois da denúncia sobre os salários dos Deputados· Estaduais, 
enfatizado inclusive pela Presidente do PT Estadual, Deputada Federal Maria 
do Carmo Lara, muitos, até dos nossos companheiros de partido, não 
acreditavam na capacidade dos Deputados de expor, de forma clara e 
transparente, como foram aplicadas as verbas remuneratórias da Assembléia 
Legislativa. Nós, Deputados do PT, sem receio, fomos até as nossas bases, 
mostramos números, explicamos como funciona o Legislativo Estadual, 
mostramos as iniciativas da bancada em relação á moralização e, 
principalmente, .destacamos as nossas atividades como parlamentares, 
lembrando a importãncia de temas que com coragem abordamos em CPis e 
nas comissões temáticas, como o narcotráfico, as carteiras falsas de 
motoristas, os recursos do SOMMA, o sistema penitenciário, as barragens, a 
saúde, entre tantos outros. 

E apesar da insistência em nos atacar, a própria direção do PT tem que 
reconhecer, hoje, que só alcançamos êxito nas eleições diretas do nosso 
partido pelo desempenho dos Deputados Estaduais em suas bases, 
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independentemente de quem apoiavam para a presidência do partido ou 
para as chapas do diretório estadual ou nacional. Todos nós da Bancada do 
PT, sem exceção, saímos vitoriosos em nossas bases eleitorais no último 
domingo, dia 16. 

O Deputado Rogêrio Correia (em aparte) - Companheiro Deputado Ivo 
Josê, não poderia deixar de parabenizá-lo pela vitória obtida para Presidente 
do PT de lpatinga. Em primeiro lugar, pela importância de presidir o partido 
na principal cidade do Vale do Aço, e diria, na principal cidade administrada 
pelo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. 

Sei que agora, como Presidente do PT, e junto com o companheiro Chico 
Ferramenta, poderá avançar ainda mais naquilo que o povo reconhece como 
algo que deu nova vida e novo bem-estar para os trabalhadores, com as 
sucessivas vitórias do PT. A sua vitória nas eleições presidenciais foi, em 
primeiro lugar, uma determinação dos militantes do PT que compareceram às 
urnas, mesmo contra a vontade de alguns que preferiram o boicote, que 
preferiram que a democracia experimentada e direta da nossa militãncia 
petista não fosse vitoriosa. Os adversários de V. Exa., os adversários 
internos tentaram de toda forma que esse quórum não existisse, mas foram 
derrotados, porque os petistas foram às ruas para eleger o Presidente. 

Em segundo lugar, foi uma vitória estupenda, por maioria inquestionável. 
Se não me engano, mais de dois mil votos o separaram do segundo 
colocado. Portanto, foi uma vitória estrondosa, que não deixa dúvida de que a 
militância do PT queria renovar o diretório, para que não houvesse 
subserviência em relação à administração, mas uma parceria, para que, junto 
com ela, logremos mais vitórias ainda. 

Cumprimento V. Exa. pela vitória. Acompanhei os ataques que V. Exa. 
sofreu, por parte inclusive de companheiros de partido que queriam vincular a 
disputa ás questões de gabinete da Assemblêia, como se isso fosse o centro 
de disputa do PT. V. Exa. soube muito bem separar o joio do trigo e venceu 
com maioria que não deixa margem de dúvida. Já me sinto convidado para a 
posse de V. Exa. como Presidente do PT na principal cidade que o PT 
governa em Minas Gerais. 

O Deputado Ivo Josê - Obrigado, Deputado Rogêrio Correia, companheiro 
de bancada. Agradeço não somente V. Exa., mas tambêm a todos os colegas 
Deputados e Deputadas pelo apoio e solidariedade que nos prestaram 
naqueles momentos que enfrentamos, com muita serenidade e humildade, 
tentando separar uma coisa da outra. Uma coisa ê a disputa interna de 
projetos e propostas partidárias; outra ê o que se passava na Assemblêia e 
na mídia, com relação aos salários desta Casa. Conseguimos provar que não 
havia influência alguma sobre a eleição e o que se passava no Estado, o que 
foi comprovado no último domingo. 
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A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Prezado companheiro 

Ivo José, também queremos parabenizá-lo pela vitória expressiva que teve 
em lpatinga, sobretudo pelo alto nível da sua campanha. 

Nós, do PT, estamos inovando e vivendo uma nova época que, sem dúvida 
alguma, fortalece o nosso partido. E, muito mais que fortalecer um grupo 
político, fortalece a democracia. Nunca tivemos uma eleição onde as ·bases 
fossem convidadas para definir quem iria presidir ou dirigir o seu partido por 2 
ou 3 anos, conforme o estatuto. Vimos que, à medida que o povo é chamado 
para discutir candidaturas e eleger seus dirigentes, torna-se mais politizado. 

Em vários lugares, houve muitos debates de alto nível. Quero aproveitar 
para dizer que também em Teófilo Otõni tivemos uma campanha de alto 
nível, com dois candidatos locais disputando a presidência municipal. Nesses 
debates, as questões eram colocadas de maneira clara e critica, porém com 
o respeito que o momento requeria. Quero parabenizá-lo e reconhecer esse 
processo como um grande avanço. 

Lembro ainda que, no ano que vem, em março, vamos novamente 
participar de uma eleição direta, quando referendaremos o nosso candidato 
para Presidente da República. Parabéns pela sua vitória. Que Deus nos 
ajude, cada vez mais, no nosso trabalho para fortalecer a democracia por 
todos os lados em que estivermos. 

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputada Maria José Haueisen. 
Entendemos que, se queremos um partido forte e um exemplo de 
democracia, temos que começar a exercer a democracia em casa, 
internamente. Foi para esse entendimento que lutamos. 

Em lpatinga, a pàrtir do nosso espaço conquistado nessa cidade - onde 
estamos há quatro mandatos -, poderemos dar exemplo de democracia e 
unidade para a nossa população. 

Por isso, venho a esta tribuna a fim de mostrar que, como ocorreu em 
lpatinga, a população mineira, em sua maioria, soube reconhecer o trabalho 
parlamentar dos Deputados petistas, separando, de forma justa e acertada, o 
problema dos salários, a militància partidária e o trabalho parlamentar. No 
caso dos salários, estamos. dando demonstrações inequívocas de que 
desejamos a moralização e a transparência. Na militância partidária, o PT 
deve reconhecer, depois dessas eleições diretas, a importância do nosso 
trabalho em todo o Estado. 

Em terceiro lugar, destaco a vitória desse processo inédito e ousado de 
promover em todo o Pais eleições diretas para os cargos de direção em 
níveis municipal, estadual e nacional. Apesar das criticas e da falta de 
quórum em cidades importantes como Belo Horizonte, Contagem e Juiz de 
Fora, consideramos que a ousadia do processo, o ineditismo e a coragem 
justificam essa iniciativa, demonstrando que o PT caminha na direção de sua 
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consolidação definitiva como o maior partido de esquerda da América do 
Sul. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Milton_ 
O Deputado José Milton* - Sr. Presidente, Srs_ Deputados, Sra. Deputada 

Maria José Haueisen, imprensa, senhores e senhoras, congratulo-me com o 
Deputado Ivo José pela sua brilhante eleição como Presidente do Diretório do 
PT de lpatinga_ Seguramente, o Deputado está recebendo aquilo que planta 
e faz a favor do seu partido_ Parabéns, Deputado Ivo José, por sua brilhante 
vitória, o que deixa os seus colegas - independentemente de bancada -
orgulhosos do seu brilhante trabalho como Deputado da região do Vale do 
Aço_ 

Sr. Presidente, ontem esta Casa prestou uma homenagem a Cônego 
Lafayette_ Este Deputado estava inscrito para fazer uso da palavra, mas em 
virtude dessa homenagem justa, proposta pelo Deputado Durval Ângelo, não 
pôde falar sobre os 211 anos de emancipação política do Município de 
Conselheiro Lafaiete, que foram completados ontem_ 

Falar dos 211 anos do Município de Conselheiro Lafaiete não é tarefa das 
mais fáceis, pois ali transcorreram inúmeros fatos de suma importãncia para 
a história não só mineira, como também brasileira_ Até 1790, o Arraial dos 
Carijós era subordinado à vila de São José del-Rei, atual Tiradentes, quando 
o Governador da Capitania, Visconde de Barbacena, assinou o auto de 
emancipação da vila, que passou a se chamar Real Vila de Queluz_ Em 
janeiro de 1866, a vila foi elevada à categoria de cidade e passou a se 
chamar Oueluz de Minas_ Em março de 1934, por decreto do então 
Governador Benedito Valadares, o município recebeu a atual denominação 
de Conselheiro Lafaiete_ 

A importãncia de Conselheiro Lafaiete no cenário político e histórico 
mineiro e nacional se revela pela galeria de vultos mineiros, em que se 
destacam poetas, músicos, políticos, sacerdotes e intelectuais, que tiveram 
por berço a vasta freguesia de Carijós. 

Daqueles dias até os atuais, Conselheiro Lafaiete já passou por diversas 
mudanças e atualmente é uma cidade de porte médio, desenvolvida e dotada 
de inúmeros recursos, além de um bom comércio e diversos cursos 
superiores_ 

Outro fator importante para o estágio de tranqüilidade vivido atualmente 
pelo município é a harmonia política nunca antes vista. Este Deputado realiza 
um grande trabalho em conjunto com o Deputado Federal Eliseu Rezende, 
com o Prefeito Vicente Faria, com o Vice-Prefeito Dr. Alonso e com a Cãmara 
dos Vereadores, contando, ainda, com o apoio do nosso ilustre Governador 
Itamar Franco. Esse apoio é traduzido em grandes conquistas para o 
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município, como no caso recente da liberação dos recursos por parte do 
Estado para o início do funcionamento do CTI do Hospital e Maternidade São 
José, que será inaugurado no próximo dia 3 de outubro, além da implantação 
recente do Programa IPSEMG-Família e das inúmeras obras de reforma e 
ampliação dos prédios das escolas estaduais, coisa que há muito não se via 
na cidade. 

Poder estar comemorando os 211 anos de emancipação política de um 
município como Conselheiro Lafaíete é uma grande honra para nós, e, como 
presente, só poderíamos oferecer a nossa disposição de estar, a cada dia, 
trabalhando mais por seu desenvolvimento e engrandecimento. 

Portanto, aqui desta tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, como Deputado majoritário e representante do Município de 
Conselheiro Lafaiete, congratulo-me com todo o povo lafaietense pela 
passagem dos 211 anos de emancipação política. 

O município hoje busca um trabalho grandioso, representado por todas as 
lideranças políticas, harmonioso, convergente, para superar as dificuldades 
por que passam todos os municípios brasileiros. Conselheiro Lafaiete 
encontra no respaldo e na dedicação de seus representantes as condições 
ideais para sobreviver ás dificuldades que todos os municípios do nosso 
País, infelizmente, hoje vivem. 

Gostaria também, Sr. Presidente, nesta oportunidade, de falar da 
importância de um projeto que a Comissão de Constituição e Justiça, na 
última terça-feira, aprovou: o Projeto n• 1.634/91, de minha autoria, que 
institui a política estadual de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa 
portadora de diabetes. Infelizmente, o que pudemos comprovar e atestar é 
que o cidadão portador de diabetes não encontra, no sistema de saúde, 
apoio para um tratamento adequado á sua doença, que exige cuidados 
permanentes e atenção especial em diversos aspectos. A política federal 
sequer garante a insulina. que é indispensável para a sobrevivência do 
cidadão portador de diabetes. 

O nosso projeto estabelece que o Estado de Minas Gerais deve adotar uma 
política voltada para o cidadão portador de diabetes, que merece o nosso 
respeito e, como já disse, uma atenção especial na sua vida cotidiana. 

Esse projeto vem se somar ao Projeto n• 1.229, do companheiro Deputado 
Agostinho Silveira, que já está na pauta para votação e trata da prevenção e 
do tratamento da obesidade. Portanto, o PL, do companheiro Agostinho 
Silveira, vem dar uma contribuição importante para a melhoria da qualidade 
da saúde no Estado de Minas Gerais. 

Para encerrar o nosso pronunciamento, quero dizer que a minha esposa é 
endocrinologista, e prestamos, por meio do Centro de Apoio à Saúde e 
Alimentação, entidade que criamos em 1997, um trabalho de assistência, 
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destinado à prevenção e ao tratamento do diabetes em Conselheiro 
Lafaiete e toda a região do alto Paraopeba e vale do Piranga. Como fruto 
desse trabalho voltado para a população portadora de diabetes, que chega a 
20 mil pessoas em nossa região, vamos inaugurar, no inicio do próximo ano, 
a Colônia de Diabéticos de Conselheiro Lafaiete, a primeira de Minas Gerais, 
que fará um trabalho filantrópico, médico e científico de assistência ao 
diabético em nossa região. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Queria, Deputado José Milton, 
cumprimentá-lo pelo trabalho social de altíssima qualidade. Recebi 
informações a respeito desse trabalho em sua cidade e entendo que ele 
pode, até mesmo, servir como exemplo de suas atividades parlamentares. 
Mas seria importante e interessante para Minas Gerais que esse trabalho 
também sensibilizasse as nossas autoridades, porque estamos vendo um 
abandono quase que absoluto de alguns segmentos da sociedade que 
precisam de assistência dessa natureza. 

Entendo o trabalho de V. Exa. porque sou médico e, mais do que isso, 
porque, em parceria com a BIOBRAS, na cidade de Montes Claros, 
realizamos, há algum tempo, campanhas e mais campanhas mostrando a 
necessidade de se fazer um diagnóstico da população. 

Sabemos perfeitamente que o diabetes é uma doença que está no meio da 
população, atinge milhões de pessoas no Brasil e mata aos poucos, porque 
influi em todo o organismo. O diagnóstico da diabetes está perto de nossas 
mãos. Muitas vezes, basta fazer um pequeno exame de sangue e, para isso, 
não é necessário ir até o laboratório, existem aparelhagens baratas para o 
poder público, por meio das quais conseguimos fazer um diagnóstico 
imediato das pessoas que têm o diabetes. Quero parabenizá-lo, porque esse 
é um trabalho importante. 

Como membro da Comissão de Saúde, gostaria que V. Exa. procurasse 
nossa Comissão, como temos procurado a atuante Comissão de Meio 
Ambiente, da qual V. Exa. é membro, para que pudéssemos discutir a 
questão do diabetes no Estado de Minas como um todo, mostrar exemplos 
vitoriosos, iguais aos que V. Exa. tem em sua cidade. E, a partir desses 
exemplos, minha experiência em Montes Claros e a experiência de V. Exa. 
em Conselheiro lafaiete são importantes para que possamos mostrar quão 
simples é fazer um diagnóstico do diabetes e mais que simples é salvar a 
vida, encaminhando esse paciente para a rede do SUS, a fim de fazer o 
controle. São poucas pessoas que precisam fazer uso da insulina e do 
antidiabético oral. Então, o mais importante é a prevenção, sobre a qual V. 
Exa. tem experiência. 

Desde já, além de nossas congratulações, fica nosso convite para que, na 
Comissão de Saúde, possamos discutir sobre o diabetes em Minas Gerais e 
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O Deputado José Milton* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta, pelo seu 
aparte, que muito valoriza nosso pronunciamento, principalmente sendo V. 
Exa. um médico, também voltado para as ações sociais, um médico que tem 
uma militância e sensibilidade social e que também desenvolve um grande 
trabalho em sua região. Parabéns e muito obrigado por sua participação. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado José Milton, quero 
cumprimentar V. Exa. pelo excelente trabalho à frente desta Casa. Quero 
dizer do grande trabalho que sua esposa, que é médica, profissional na área 
de saúde, presta ao povo de Lafaiete. Lafaiete está de parabéns, porque 
enviou um representante que muito nos orgulha e ao povo de Minas Gerais, 
pelo excelente trabalho que V. Exa. presta ao povo mineiro. Muito obrigado e 
parabéns. 

O Deputado José Milton*- Muito obrigado, Deputado Dimas Rodrigues, por 
sua participação, também lembrando que o amigo desenvolve ur:tr.9rande 
trabalho social, semelhante ao nosso, na sua querida Janaúba... · · ....... . 

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que nosso Centro de Apoio à 
Saúde e à Alimentação foi escolhido, entre diversos trabalhos de todo o Pais, 
para representar Minas Gerais no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, a 
ser realizado em outubro, no Rio de Janeiro. 

Portanto, estamos empenhados e dedicados ao trabalho com o diabetes 
em Minas Gerais, uma doença que requer atenção, cuidado preventivo e 
dedicação enorme dos médicos, dos profissionais que se dedicam, como 
minha esposa, Ora. Selma, a um maravilhoso trabalho social, por meio de 
nossa entidade. Sabemos que o diabético tem pontos sensiveis, como o pé. 
O tratamento do pé diabético exige cuidado e um trabalho criteriosissimo, do 
ponto de v,ilj!f.ffiédico. 

Portanto, estamos colaborando para a melhoria da qualidade de vida do 
povo mineiro, por meio do nosso Centro de Apoio à Saúde e à Alimentação, 
situado em Conselheiro Lafaiete,,,pnde é feito um trabalho social mantido com 
nossos próprios recursos, um trabalho preventivo e também de tratamento a 
todo o povo da nossa região de Con.selheiro Lafaiete, do Alto Paraopeba e_qo 
Vale do Piranga. .. ·~ '-'·• r'·:· .- .. 

Portanto, fica aqui um apelo para que nossos companheiros Deputados 
dêem todo o apoio ao Projeto n• 1.634/2001, que institui a política estadual 
de prevenção-e atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabetes. 

Já foi aprovado, na última terça-feira, na Comissão de Constituição e 
Justiça, e está indo para a Comissão de Saúde, onde tenho certeza de que, 
por seus médicos integrantes, como o Deputado Carlos Pimenta, 
receberemos o apoio necessário para viabilizar esse projeto de lei que diz 
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respeito às garantias mínimas que deve ter, em nosso Estado, o portador 
de diabetes. Isso é muito importante, principalmente quando sabemos que, 
em nível federal, não temos uma política séria, que ofereça tratamento 
adequado, diferenciado e, acima de tudo, humano ao portador de diabetes. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, 

primeiramente, agradecer ao povo mineiro a oportunidade que me é dada, 
diariamente, de ocupar esta tribuna e falar. 

Daqui, deste lugar, posso, graças à confiança em mim depositada pelo 
povo deste Estado e,.principalmente, pelo povo de minha querida Uberlãndia 
e região do Triãngulo Mineiro, falar das injustiças e dos desmandos 
provenientes da análise e decisão daqueles que não vivenciam, na carne, as 
dificuldades de quem luta a vida toda para obter, no entardecer de sua 
exi;;t~ncia. a sonhada e merecida aposentadoria. Venho se~d;: fre~üentemente procurado, em meu gabinete e fora dele, por 
professores que dera~ C• sc!'gue e o suor, ao longo de no mínimo 25 anos, 
para a formação de nossos jovens. Esses profissionais trabalharam 
arduamente na mais nobre e sublime missão de todos os tempos: a missão 
de ensinar. Ensinaram em condições adversas. Ensinaram sob pressão. 
Ensinaram basicamente pelo amor à causa, pelo amor à profissão e pelo 
amor ao nosso Estado e Pais. Em alguns momentos ,pensaram em desistir, 
pensaram em parar, mas, graças a Deus, não pararam e continuaram a 
semear, indiscriminadamente, a semente do conhecimento entre nós. 

Depois de 25 anos, Srs. Deputados, com seus atos de aposentadoria 
publicados, e muitos já gozando do merecido beneficio, há alguns anos, vém 
sendo obrigados a retornarem às salas de aula. porque; ?19l.!ém; em algum 
lugar, julgou, baseado em não sei o quê, que esses professores não 
estiveram, conforme prevê a Constituição Estadual, ininterruptamente em 
regência de classe, razão pela qual não podem aposentar. 

As indagações que insistem em pert~·rbar minha tentativa de buscar lógica 
i<<; dP.cisão tomada de reto<no dós aposentados a ativa são: por que foi 
publie<idO.Q ato cte sp<i.seniadoria dos servidores que, agora, devem retornar 
à ativa? Por que, no ato de concessão do beneficio, não houve restrição ou 
mesmo ressalva? Por que só agora há obrigEtoriedade de retomo dos 
professores aposentados às salas de aula? Fato é que muitos desses 
professores não têm mais condições de retornarem à ativa, ou já se 
encontram em idade incompatível com a função. 

Errar, todo ser humano erra. A máquina estatal é composta de seres 
humanos que também erram. Faz-se necessária a humildade de 
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reconhecimento do erro para que, desta forma, tal erro não seja 
novamente cometido. Se a aposentadoria concedida não pode ser 
legalmente aceita ou se o beneficio se contrapõe aos princípios 
constitucionais, certamente, tal condição, já existia quando os atos de 
aposentadoria foram publicados. 

Se, mesmo assim, os atos foram publicados, alguém errou, e, garanto-lhes, 
não foi o servidor. 

Minha preocupação estende-se a todos os servidores públicos, mas, neste 
momento, concentro minha atenção nos servidores da educação, mais 
especificamente nos professores. Temos, aqui mesmo, no Plenário desta 
Casa, Deputados que já passaram pela experiência das salas de aula. 
Estiveram grande parte de suas vidas envolvidos com alunos, programas de 
aula, avaliações, controles de freqüência, entre outras atividades, e funções 
típicas dos paladinos da educação. 

Pergunto a estes colegas se é justo que, no momento em que o professor 
obtém, pelas vias normais e justas, o direito á aposentadoria, tal direito seja, 
de alguma maneira, questionado. 

Sem educação, nada feito. Tenho repetido essa afirmação exaustivamente. 
É assim que penso. Como manter ou falar em dignidade sem educação, sem 
cultura e sem conhecimento? 

Pensando no que acabei de expor, estou protocolando, hoje, uma proposta 
de emenda à Constituição que assegura ao servidor público do magistério a 
permanência na condição de aposentado, desde que tenha sido reconhecido 
o direito pelo órgão estadual, através da publicação do ato. 

Vou ler, neste momento, a proposta de emenda á Constituição: "Fica 
assegurado ao servidor público do Magistério, aposentado com 25 anos de 
serviço, permanecer nessa condição, desde que tenha adquirido o seu direito 
através de ato publicado no órgão oficial". 

O objetivo é tentar a correção de um gravíssimo erro, que vem sacrificando 
enormemente inúmeros servidores públicos estaduais, sobretudo professores 
que, em vez de receberem vivas por terem completado com honra a dura 
jornada, são obrigados a ver adiada a concretização do projeto de descanso 
tão merecido. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Quero parabenizá-lo, Deputado 
Geraldo Rezende, pelo seu justo pronunciamento. Há 15 dias fiz um 
pronunciamento a respeito desse assunto. No Estado todo, é grande o 
número de pessoas que se encontram nessa situação, que é injusta e 
provoca confusão na própria área administrativa. Já informei ao próprio 
Secretário da Administração que, em vez de entender e corrigir, como 
pensávamos, houve, de sua parte, uma busca em acertar norma da própria 
Secretaria. Todos esses atos aconteceram antes das Emendas n•s 19 e 20, 
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antes de 1998, a maioria. Então, essas pessoas já tin~am seus direitos 
adquiridos. Foram, por atos do Governador e do Secretário da Educação, 
aposentadas. Tivemos casos de professoras que, agora - seis, sete anos 
depois de aposentadas -, tiveram de retornar e perderam o qüinqüênio que 
haviam adquirido. É realmente uma situação de muita confusão na área 
administrativa. O Secretário Mauro Santos, recém-chegado, está buscando 
acertar. 

Temos de lutar em defesa dessas professoras, que não têm mais 
condições nem estimulo para continuar. Algumas mudaram de cidade, e 
outras, até de país. São seis ou sete anos de aposentadoria. Mudaram sua 
maneira de viver. Parabenizo V. Exa. e quero dizer que sou solidário com sua 
fala, porque realmente essa é uma injustiça que se comete no Estado de 
Minas Gerais. 

O Deputado Geraldo Rezende- Muito obrigado pela contribuição do aparte. 
Espero contar com o apoio de V. Exa. a essa proposta de emenda à 
Constituição, que foi assinada por 46 Deputados da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, em face do exposto, peço-lhes atenção à 
proposta de emenda à Constituição por mim apresentada, para que 
eliminemos, de uma vez por todas, as injustiças para com o servidor público 
estadual. 

Sempre digo, desta tribuna, que o Brasil é um país que não tem instituição 
forte, sua organização social é frágil, fraca. Estamos vívenciando isso todos 
os dias e todas as horas. E é dever e obrigação nossa, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, nonmalizar isso. 

Quero, também, congratular-me com V. Exa., Deputado Ivo José, que ora 
preside nossa Assembléia Legislativa, pela brilhante e maravilhosa vitória 
que obteve, apesar das adversidades que enfrentou. Conhecendo V. Exa. 
como conheço, posso afirmar ao povo mineiro e brasileiro que é um 
Deputado de personalidade. Nada o abala porque não tem nada a pagar à 
sociedade, muito pelo contrário, deu muito de si por ela, ajudando, de alguma 
fonma, a consolidar uma convivência social com mais justiça, mais paz e 
hanmonia. Portanto, quero parabenizá-lo pela vitória conseguida e dizer: 
quisera que todos pudéssemos alcançar uma vitória como a de V. Exa. 

No dia 21 de outubro, o PMDB terá convenções municipais em todo o 
Brasil. Espero em Deus que possamos ter o mesmo sucesso que V. Exa. 
teve em lpatinga. 

Quero agradecer a atenção de todos e concitar os companheiros desta 
Casa para que juntos possamos aprovar essa proposta de emenda à 
Constituição, a fim de diminuir um pouco o sofrimento do servidor público, 
principalmente o da área do magistério. Era o que tinha a dizer, Sr. 
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O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 
amigos da imprensa, prezados visitantes, que nos honram com sua 
presença; inicialmente, também gostaria, em nome da Bancada do PDT, do 
qual sou Vice-Líder, de parabenizar o ilustre Deputado Ivo José, que está 
presidindo a reunião, por sua vitória eni lpatinga, na Presidência do PT 
daquela cidade. 

O Deputado Ivo José é um companheiro de longa data nesta Casa. Aprendi 
a admirá-lo. É um colega extremamente sensato, pratica a humildade, e, por 
isso, sua vitória mostra que o povo daquela cidade o valoriza e o respeita. O 
que mais gratifica o homem público é o reconhecimento pelo que faz, pelo 
que fez e pelo que, evidentemente, jovem que é, fará por aquela região, que 
sempre o acolheu com muita confiança e muito carinho. 

Quero dizer da nossa satisfação em receber convite para participar, 
amanhã, na cidade de Leopoldina, da aula inaugural de sua faculdade de 
Direito, a FADIL, instalada pela mantenedora Sociedade Educacional Leste 
de Minas, comandada pelo Prof. Cláudio César de Azevedo Almeida Leitão. 
Essa faculdade representa muito para a cidade de Leopoldina, que voltou a 
ser a Atenas da Zona da Mata, desde a ida da Superintendência de Ensino 
para aquela cidade, a chegada do CEFET, a chegada da UNIPAC, do grupo 
do Deputado Bonifácio Andrada, do Ângulo, escola particular, juntamente 
com o Colégio Imaculada Conceição e nossas escolas estaduais e 
municipais. Com a chegada, agora, da FADIL, esse ciclo ficou mais forte 
ainda. Hoje, nossa cidade pode ser considerada uma cidade universitária, o 
que aumenta as opções do estudante da nossa terra, principalmente aquele 
que não tem condições de sair devido a dificuldades econõmico-financeiras. 
Temos também o CENEC, com o curso de Enfermagem. Leopoldina é uma 
cidade privilegiada, nesse aspecto, com várias escolas de informática, cursos 
de inglês, francês e espanhol. 

Participarei amanhã dessa aula inaugural, a ser proferida pela jornalista 
Mirian Leitão. 

O Prefeito, Márcio Freire, fez as primeiras negociações para a implantação 
da FADIL, seguido pelo Dr. José Roberto de Oliveira, que consumou as 
negociações, contribuindo para que a Prefeitura, com apoio da Câmara 
Municipal, autorizasse a compra do prédio da TELEMIG, construção 
extraordinária, que já se encontrava sem utilidade para a empresa devido às 
modificações na área de telefonia. Ganhou Leopoldina, ganhou a região, que 
tem cidades importantíssimas, com boa estrutura educacional, como Muriaé, 
Visconde do Rio Branco, Ubá, Cataguases, Além Paraíba, todas elas dotadas 
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de boas escolas. Nesta Assembléia, nós, da Zona da Mata, temo-nos 
esforçado pela conquista de nossos objetivos. Nossa luta continua, e esse 
somatório de esforços faz com que as coisas aconteçam. 

Faço esse registro e quero parabenizar os diretores da FADIL e desejar 
àqueles que já passaram no primeiro vestibular, efetivado agora, muito 
sucesso e que alcancem o grande objetivo que é ter um diploma de curso 
superior e condições plenas de entrar no mercado de trabalho. 

Outra notícia que dou com muita satisfação é relacionada ao núcleo da 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos de Leopoldina. 
Recentemente, recebemos a visita do Secretário Frederico Penido, que deu 
uma grande contribuição, restabelecendo as condições físicas do núcleo da 
nossa superintendência. Foi dado um grande impulso para que as 
instalações fossem reformadas. Esse trabalho agora está a cargo do 
Secretário Mauro Santos, que estará em Leopoldina nos próximos dias para 
reinaugurar o serviço de perícia médica, uma questão muito importante para 
os funcionários da nossa cidade e dos cinco distritos de Leopoldina, porque 
evita a locomoção o gasto e o desgaste das pessoas. É uma medida muito 
importante, de caráter social. 

Gostaria de agradecer, primeiramente ao Secretário Frederico Penido, que 
foi sensível ao pleito deste Deputado, restabelecendo essa regional, e, em 
segundo lugar, ao Secretário Mauro Santos, que implementou, com muito 
vigor e dedicação, essa ação, para nos beneficiar com esse trabalho que 
proporciona à regional trabalhar na sua plenitude, o que é muito importante 
para todos nós. , 

Quero também dizer da satisfação de termos dado uma contribuição para a 
vinda de um grupo francês para o nosso Pais. Recentemente, levei à 
Secretaria de Indústria e Comércio o grupo Onduline, que buscava implantar 
a sua fábrica em Juiz de Fora, apesar de a cidade de Barra do Pirai oferecer 
melhores condições. Mas a opção por Juiz de Fora era prioridade deles. 
Levei-os ao Secretário de Indústria e Comércio, Ornar Perez, que, diga-se de 
passagem, vem se revelando um grande Secretário, fazendo um atendimento 
de alto nível a todos que o procuram. O seu empenho junto ao Prefeito 
Tarcisio Delgado foi de grande valia para esse investimento da Onduline. 
Será feito um investimento de cerca de R$20.000.000,00 numa área do 
Distrito Industrial de Juiz de Fora, o que será uma marca para esse 
Secretário. É uma empresa que produzirá telhas que não agridem o meio 
ambiente. São telhas alternativas às de amianto e que não causam mal à 
saúde das pessoas. Essa empresa acreditou no potencial de Minas, 
sobretudo de Juiz de Fora, cidade que tem boas empresas, que está 
avançando cada vez mais na nossa região e conseguindo gerar mais 
empregos e mais divisas. Costumamos dizer nessa região que, se Juiz de 
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Fora estiver bem, as outras cidades também estarão bem. 

Entendemos que ela funciona como nossa capital, ajudando muito nas 
áreas de saúde e educação e empregando pessoas de nossas cidades. Essa 
cidade é muito querida por todos nós; recebendo essa indústria, ficará ainda 
mais rica. 

Quero dizer também de minha satisfação em ver totalmente recapeada a 
pista do aeroporto de Leopoldina, trabalho resultante da parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Leopoldina, o Estado e a Companhia de Força e Luz 
Cataguases-Leopoldina. Neste panamento e na última visita do Governador 
Itamar Franco a Leopoldina, tive a oportunidade de insistir pela recuperação 
dessa pista e, apesar de não ter participado da assinatura do convênio - não 
sei por que motivo -, fico feliz com esse beneficio. Tenho consciência de 
minhas ações para acompanhar o projeto e de me fazer presente nele, mas a 
vida é assim. Nunca me importo quando as pessoas ajudam nossa cidade. 

Temos um bom relacionamento com os colegas Deputados, mas, 
infelizmente, ás vezes, somos atropelados. Entretanto, Deputado Cristiano 
Canêdo, o povo tem sentido a nossa ação e o nosso trabalho. Muitas vezes, 
temos visto chegar, a algumas cidades, o asfalto pedido por nós 
anteriormente, e deixamos à vontade os Prefeitos que lidam conosco, pois os 
municípios não podem perder esses oferecimentos. Estamos tomando notas 
e, no momento oportuno, no próximo ano, faremos uma retrospectiva de 
nossas ações e mostraremos nossa folha de serviços, para sermos julgados 
por essa nossa presença e reivindicações constantes. Os que acompanham 
nosso trabalho saberão reconhecê-lo, e não nos impressionaremos com 
essas questões momentâneas. Faremos o nosso trabalho. 

A Assembléia, nesta manhã, acertou a questão que atormentava a todos e 
colocou as questões nos devidos lugares. Antes não se separavam os 
salários do custeio da atividade parlamentar, o que gerou toda essa 
balbúrdia, prejudicando a todos nós, Deputados. Acreditamos no presente e 
no futuro de nossa Minas Gerais e na força do nosso trabalho. 
Continuaremos no parlamento, com nossa atuação visando sempre ao bem 
comum. Muito obrigado. 

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

Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, pessoal das galerias e 
telespectadores da 1V Assembléia, os médicos da Prefeitura de Belo 
Horizonte estão em greve desde o inicio de agosto. Os postos de saúde e 
demais serviços vêm funcionando em escala mínima, o que, obviamente, não 
é suficiente para atender á demanda da população. No Hospital Odilon 
Behrens, responsável por grande número de atendimento á saúde, só estão 
funcionando os setores de urgência e emergência. 
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A situação, à primeira vista, pode parecer de intransigência dos 

trabalhadores da saúde. É preciso, no entanto, lembrar que, desde maio, por 
ocasião da data-base dos médicos, o seu sindicato vem propondo 
negociações à Prefeitura, tendo se reunido inúmeras vezes com o Secretário 
Municipal de Saúde e duas vezes com o Secretário Municipal de 
Administração. 

Em 22 de maio, o Sindicato protocolou, junto à Secretaria Municipal da 
Coordenação de Política Social, a pauta de reivindicação, incluindo nesta a 
reposição das perdas salariais ocorridas de janeiro de 1997 a abril de 2001, e 
a implantação, no Município, do Piso Nacional dos Médicos, no valor de 
R$1.675,55 por 20 horas semanais, para o médico do Nível1. 

Segundo cálculos do DIEESE, as perdas salariais são calculadas em 
· 27,78%, eis que o último reajuste se deu em 1995. O piso hoje deveria ser de 

R$2.132,89, mas isso vem sendo desconsiderado, sem explicações. Aliás, a 
grande queixa da categoria é exatamente a falta do diálogo: no início foram 
recebidos, mas nada se explicou ou se definiu. Agora, nem isso ocorreu. A 
greve foi iniciada, exatamente, a partir do momento em que a Prefeitura se 
recuscu a receber o sindicato, impedindo as negociações. 

Mas a preocupação dos médicos não se limita à questão salarial. A pauta 
de reivindicações propunha ainda a convocação imediata dos profissionais 
aprovados no último concurso da PBH, para cobrir a deficiência de pessoal, 
principalmente nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAs. Existem ainda 
na Prefeitura inúmeros contratos administrativos que não oferecem ao 
trabalhador as garantias legais, e muitos desses contratados são 
concursados aprovados que aguardam a nomeação. Assim, aqueles que 
deveriam estar ocupando os cargos vagos, postos em concurso, por 
nomeação, conforme os preceitos constitucionais, respondem precariamente 
pelas funções do cargo, como contratados, sem direito aos benefícios da 
carreira, portanto, sem estimulo e sem garantias. 

Enquanto isso, a chamada reforma administrativa do município não 
atendeu às expectativas do funcionalismo e já está sendo emendada, 
havendo, no entanto, pontos polêmicos, que vêm inquietando os servidores. 
Há a necessidade urgente de, com o apoio do Legislativo Municipal, ser 
reaberto o debate em tomo das novas diretrizes da administração. Estou 
certo de que o Sr. Prefeito será sensível à questão, e a contribuição das 
lideranças do funcionalismo haverá de ser considerada nas novas 
discussões. 

Acredito também que o Secretário Municipal de Saúde receberá com 
espírito democrático e com a exata dimensão dos seus objetivos esta minha 
manifestação, fruto da preocupação do médico, ora parlamentar, com a 
saúde do povo de BH e com melhores condições de trabalho para os seus 
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colegas de profissão. O médico é cidadão, paga impostos, cria filhos, tem 
despesas, tem deveres -tão freqüentemente lembrados-, mas tem direitos, 
inclusive os funcionais e os trabalhistas. O parlamentar é o porta-voz do 
cidadão, especialmente daqueles aos quais é negado o diálogo e para os 
quais são inacessíveis os centros de decisão. É dever do parlamentar o 
esforço na mediação dos conflitos que venham a causar prejuízos ao bem-
estar social e à correta prestação dos serviços públicos a serem garantidos 
ao nosso povo. 

Os grevistas propõem um índice de reajuste menos irreal, diante das 
perdas que vêm sofrendo. Querem negociar o pagamento dos dias parados, 
respaldados no direito de greve, expressão do regime democrático que todos 
prezamos e defendemos. Querem melhores condições de trabalho, a 
garantia de abastecimento de medicamentos nos postos de saúde do 
município, mais tranqüilidade para o seu dia-a-dia de muito trabalho, em 
contato direto com o sofrimento dos carentes e com uma realidade dura, em 
que deve, pelo menos, prevalecer o respeito aos direitos e à dignidade. 

Sr. Presidente, quero também parabenizar a Secretaria da Saúde, na 
pessoa do Sr. Secretário Gen. Carlos Patrício, que resolveu a greve dos 
trabalhadores na saúde do Estado. O Governador Itamar Franco foi sensível, 
e o Secretário pôde, com muita habilidade, negociar e resolver praticamente 
todas as dificuldades que existiam e que ocasionaram aquela greve. 
Parabenizamos o Governador e o Secretário da Saúde por terem encontrado 
o caminho da negociação. Muito obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotada a hora destinada a esta 
parte, a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

lermos da Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.590 a 
2.599/2001, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 708 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.544/2001, do 
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Deputado Sargento Rodrigues, e 2 549/2001, do Deputado Bené Guedes; 
de Assuntos Municipais - aprovação, na 73' Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n•s 2.513/2001, do Deputado Pinduca Ferreira, 2.518/2001, 
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2.528/2001, do Deputado Ambrósio 
Pinto, 2.536 a 2.539/2001, do Deputado Arlen Santiago, 2.540/2001, do 
Deputado Chico Rafael, 2.542 e 2.543/2001, do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, 2.547/2001, do Deputado Ailton Vilela, e 2.550 a 2.557/2001, do 
Deputado Bilac Pinto; e de Direitos Humanos - aprovação, na 85' Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n• 2.541/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, 
e 2.560/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira(Ciente.Publique-se.) e 
pelo Deputado João Paulo- informando sua desfiliação do PSD e sua filiação 
ao Pl(Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e 
às lideranças.). 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, tendo em vista a desfiliação do Deputado João Paulo do 

PSD, comunica que essa representação partidária deixa de constituir 
bancada nesta Casa, nos termos do art. 66 do Regimento Interno. 

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

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Dilzon Melo, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de lei n• 
1.278/2000 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Wanderley A vila, solicitando a 
inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição n• 9/99; 
nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Alvaro Antônio, em que solicita a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de lei n• 649/99; e nos termos do inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputado Doutor Viana, 
solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 41/2000, e Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita a inclusão 
em ordem do dia dos Projetos de lei n•s 1.219 e 1.255/2000. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, 
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, visitantes, imprensa, não poderia furtar-me do direito - diria até 
do dever - de, no dia de hoje, fazer, talvez pela enésima vez, um 
pronunciamento solicitando, também pela enésima vez, que seja transcrito 
nos anais desta Casa a nossa indignação, a nossa incompreensão pelo fato 
de o Governo Federal insistir na criação de um rodoanel. Ele é importante, 
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não estamos contrários a ele. Mas, desta tribuna, mais uma vez, 
perguntamos: por que não complementar, tenminar as obras do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte? 

Há cerca de dois ou três meses, antes do recesso, estive pessoalmente 
com o Ministro dos Transportes para levar-lhe a nossa indignação porque, 
naquele momento, falava-se em apagão no anel rodoviário. E vejam vocês o 
contra-senso. A única obra de efeito e importante que o Movimento SOS Anel 
Rodoviário conquistou foi exatamente a iluminação dos 26km do anel 
rodoviário. Comprovamos fartamente, da tribuna desta Casa, por meio de 
duas audiências públicas, que diminuiu o número de acidentes no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte a partir da sua iluminação. Comprovamos isso, 
Sr. Presidente. Fizemos ver ao Sr. Ministro que, efetivamente, diminuímos o 
número de acidentes com a iluminação. Naquele momento era inconcebível -
e não admitiríamos - falar-se em apagão no Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte. Posterionmente, depois de muita conversa e diálogos com a 
CEMIG, com o Governo e com o próprio Ministro, achamos menos ruim 
estabelecer-se o horário de 23h30min para se proceder ao apagão no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte. 

Por que venho à tribuna na tarde de hoje? o jornal "Estado de Minas" traz, 
em uma de suas reportagens, uma extensa matéria sobre o rodoanel de Belo 
Horizonte. 

É uma demonstração clara de que há um grande trabalho a ser feito na 
implantação do rodoanel. Não somos contrário, porque sabemos que é 
importante para Belo Horizonte e para a sua região metropolitana, mas 
queremos defender o que temos defendido desde 1993, quando, por meio de 
um café parlamentar, na Associação Comercial, fundamos o Movimento SOS 
Anel Rodoviário. 

O anel rodoviário foi concebido na década de 70 e duplicado no início da 
década de 80, quando já precisava de obras complementares, como a 
iluminação, as passarelas e as sinalizações. Infelizmente, só a partir de 1993, 
quando fundamos o Movimento SOS Anel Rodoviário, algumas obras foram 
efetivamente realizadas. 

Hoje, fomos surpreendidos por essa reportagem do "Estado de Minas" 
sobre o rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Somos 
amplamente a favor, mas por que não tenminar o anel rodoviário? Isso não 
entra na nossa cabeça. Alguém tem de assumir esse respeito não só aos 
belo-horizontinos, mas também aos habitantes da região metropolitana. Não 
podemos aceitar o anel rodoviário da fonma como está, ou seja, causando 
inúmeros acidentes e ainda por terminar. A Prefeitura de Belo Horizonte 
comprometeu-se com o Movimento SOS Anel Rodoviário a construir nove 
passarelas. Licitou quatro, fez uma com recursos próprios e outra com o 
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orçamento participativo. Isso é inconcebível. 

Sr. Presidente, faço questão de apresentar uma cronologia, porque é 
necessário que esse assunto seja mais uma vez registrado nos anais desta 
Casa. 

Tem certas coisas que parecem assumir a forma da fênix, a ave fabulosa, 
que, segundo a mitologia egípcia, durava muitos séculos e, queimada, 
renascia das próprias cinzas. Esse parece ser o caso do Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, e, mais recentemente, do chamado rodoanel, uma - até o 
momento - imaginária rodovia de transposição da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

Para localizar a questão, alisto o seguinte cronograma: 
- 1993 - início do Movimento SOS Anel Rodoviário, do qual sou o 

coordenador, em conjunto com diversas entidades classistas e comunitárias, 
como a FIEMG, a CDL, o Rotary, o Shopping Dei Rey, o SETRANSP, etc.; 

- 1996 - iluminação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, uma conquista 
do Movimento SOS Anel Rodoviário; 

- abril de 2001 - participação do Café Parlamentar, na Associação 
Comercial de Minas, com o Ministro dos Transportes Eliseu Padilha, quando 
foi cobrada, mais uma vez, a conclusão das obras do anel rodoviário; 

- agosto de 2001 - envio de ofício ao Governador Itamar Franco, pedindo 
sua intervenção contra o apagão no anel rodoviário, seguindo a orientação da 
famigerada Cãmara de Gestão da Crise Energética do Governo Federal. 

Antes disso, tivemos um encontro com o Ministro Eliseu Padilha, 
manifestando a nossa incompreensão pelo fato de o anel rodoviário sofrer o 
apagão, já que a obra de iluminação havia sido feita pelo Govemo do Estado. 
O Governo Federal, por meio do DNER, não cumpriu o compromisso público 
que assinou em 1996, quando se comprometeu a fazer as obras de 
sinalização estatigráfica, além da recuperação de todo o piso ao longo dos 
26km do anel. 

- 6 de agosto - resposta da CEMIG sobre o corte da iluminação no anel, 
explicando que, atendendo às argumentações da comunidade e deste 
Deputado, tal corte somente ocorreria entre 11 h30min da noite e 6 horas da 
manhã; 

- 19 de junho- audiência com o Superintendente-Geral do DNER, Dr. José 
Élcio Montese, buscando explicações para a verba de R$3.000.000,00 
alocada no orçamento da União para o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 
Na ocasião, o DNER disse que a verba seria, apenas, para custear projetos 
de recuperação do anel e as obras de conclusão demandariam 
R$45.000.000,00, para reassentamento e remoção de famílias, 
recapeamento, obras de contenção, pinturas de faixas, iluminação, etc. 

Hoje fomos surpreendidos com grande noticiário do jornal "Estado de 
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Minas", mostrando farto material do DNER sobre a construção de 
rodoanel na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Isto é estranho, pois, em 2/9/99, surpreendidos com mais um anúncio do 
DNER, pretendíamos dar início a um novo anel rodoviário, o rodoanel, que 
terá como base e término a BR-381, a Fernão Dias. Ressalto que esse 
projeto foi elaborado no início de 2000 e foi anunciada a liberação dos 
seguintes financiamentos: 2001, R$17.000.000,00; 2002, R$40.000.000,00; 
2003, R$99.000.000,00. 

Vejam bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas: estou falando do rodoanel, 
que está no projeto. 

Informo, ainda, que, em 2/9/99, matéria do jornal "O Tempo" já apontava 
técnicos defendendo a reforma da via atual e questionando a proposta do 
rodoanel, críticas com as quais concordo, pois não faz sentido iniciar uma 
estrada sem terminar outra. 

Quero dizer, mais uma vez, que somos a favor do rodoanel, mas intriga-
me, constrange-me mesmo não termos ainda respostas para as indagações: 
por que não terminar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte? 

No dia 24/9/99, este Deputado, como coordenador do Movimento SOS Anel 
Rodoviário, fez realizar uma audiência pública com representantes dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal para cobrar a finalização das obras 
de conclusão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e esclarecimentos sobre 
o rodoanel. 

Outro fato estranho é que, em 2/9/99, o Ministério dos Transportes 
anunciou que as obras do novo anel rodoviário custariam R$157.000.000,00, 
seriam iniciadas em 2001 e finalizadas em 2003. Hoje, o valor previsto pelo 
DNER para a mesma obra é de R$250.000.000,00, com previsão de início 
em 2002 e término em 2004. 

Para finalizar, informo-lhes, Srs. Deputados, que pedirei nova audiência 
pública para discutir esse grave assunto. 

Há outra questão que gostaria de discutir, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Na visita que fizemos, o Ministro dos Transportes nos informou que tínhamos 
apenas R$3.000.000,00 este ano e para obras de natureza ambiental, ou 
seja, obras de contenção de encostas ao longo dos 26km. 

Então, indaguei-lhe de que forma Belo Horizonte poderia contar com esses 
recursos, já que, pelo compromisso feito, o Estado cumpriu a sua parte, 
iluminando os 26km. Sabemos que a Prefeitura está inadimplente conosco, 
pois se comprometeu a fazer novas passarelas, urbanizar os trevos, fazer a 
remoção dos invasores, mas nada fez. Licitou apenas quatro passarelas e fez 
tão-somente duas. 

Cobramos do Sr. Ministro como ficaria a comunidade belo-horizontina com 
esse acordo público assinado pelo DNER. O Ministro nos informou que a 
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Assim, Sr. Presidente, estamos anunciando, também, que, nos próximos 
dias, estaremos em Brasília, fazendo esse apelo aos Srs. Deputados 
Federais, para nos ajudarem na alocação desses recursos no orçamento da 
União. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos, mais uma vez, de trazer esse 
importante assunto, dizendo que estamos estarrecidos e preocupados, 
porque, efetivamente, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte precisa e deve ser 
complementado. Desde 93, então Vereador por Belo Horizonte, assumimos 
essa bandeira, por meio do Movimento SOS Anel Rodoviário. E, infelizmente, 
qual não é nossa surpresa quando vemos o Governo Federal anunciando 
que fará um rodoanel que, a princípio, custaria R$150.000.000,00, e agora já 
passou para R$250.000.000,00. No entanto, o Governo Federal não se digna 
a resolver terminar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 

Como Deputado, tenho a honra de representar os municipes de Belo 
Horizonte e o Movimento SOS Anel Rodoviário. Mas, na verdade, queria 
alocar esses recursos e, definitivamente, resolver esse grave problema de 
Belo Horizonte e de sua região metropolitana. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, ccnvocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 25/9/2001, às 9 
horas, nos termos do edital de ccnvocação, e para a reunião ordinária na 
mesma data, às 14 horas, cem a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição do dia 25/09/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 182" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/9/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total 
à Proposição de Lei n° 14.818; discursos dos Deputados João Paulo e 
Alberto Bejani; questão de ordem; votação secreta; inexistência de quórum 
para votação; anulação da votação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro 

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
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Ailton Vilela- Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto-
Amilcar Martins- Anderson Adauto- Antônio Carlos Andrada- Arlen Santiago 
- Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djatma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende- Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
-Geraldo Rezende- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto- Hely TarqOinio- lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo 
de Oliveira - Josê Henrique - Josê Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo- Miguel Martini- Pastor George- Paulo Piau- Pinduca Ferreira-
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Âs 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 a leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Durval Ângelo, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 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, nos 

termos da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda a 
chamada dos Deputados para verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há número 

regimental para a continuação dos trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente -Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de 
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Lei n• 14.818, que dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de 
trânsito do conteúdo das decisões proferidas pelas instâncias administrativas 
ou judiciais sobre os feitos relativos a infrações de leis de trânsito e dá outras 
providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. 
Designado como novo relator em Plenário, o Deputado Agostinho Patrús 
opinou pela rejeição do veto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, caros celegas Deputados, esse 
veto foi aposto a um projeto de minha autoria que tinha o propósito de dar 
uma resposta á sociedade de Minas a respeito da indústria de multas que se 
formou em todo o País com a entrada em vigor do Código de Trânsito. 

O projeto dispõe que, quando o agente públice encarregado de fazer a 
autuação de veículos se equivocar ao exarar uma multa e essa multa for para 
a JARI ou para a justiça, provando-se esse equívoco, esse agente público 
deverá ser notificado de seu equívoco para que possa reciclar-se, rever sua 
posição e não mais repetir o mesmo erro. É uma oportunidade que o projeto, 
se cenvertido em lei, daria ao cidadão de rever esses equivoces. 

É muito difícil, no dia-a-dia, anular uma multa de trânsito, seja na JARI, seja 
na justiça, devido á presunção de legitimidade do ato administrativo e á 
dificuldade de se fazer prova em contrário. No entanto, mesmo assim, em 
1999, 72% dos recursos apresentados á JARI foram providos, ou seja, em 
72% dos casos os agentes que lavraram a multa estavam equivocados e não 
souberam disso, porque a legislação não lhes dava oportunidade de rever o 
erro praticado. 

Outra disposição que meu projeto vetado prevê ê o caso de o Estado 
afastar-se quando o município optar por estruturar sua própria fiscalização de 
trânsito. Não há concorrência entre a fiscalização do Estado, efetivada pelo 
BPTran, e a fiscalização dos municípios. Para celocar essa previsão no 
projeto, inspirei-me no fato de que temos muitos agentes para fiscalizar o 
motorista amador ou profissional pelas ruas e poucos para promover a 
segurança pública. O efetivo da Policia Militar tem se mostrado incipiente 
para tal tarefa, mas há pessoal de sobra para penalizar o motorista no dia-a-
dia. A finalidade ê a arrecadação, a ferro e fogo, pela indústria de multas que 
o Código de Trânsito acabou criando. 

Depois de debater com os colegas em cemissão, cem a BHTrans, cem o 
BPTran e, em eventos públices, cem a sociedade civil, lapidamos um texto 
importante, levando em conta o objetivo do Presidente da Assembléia, que é 
o de colocar a Casa cemo interlocutora da sociedade nas grandes causas. A 
Assembléia fez-se presente como pioneira neste Pais atacando as multas de 
radar, e meu projeto ataca as multas efetuadas por agentes públices nas ruas 
da cidade, mas, infelizmente, não mereceu o apoio do Governador. 
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Apesar do respeito que merece, a orientação que o Governador 

recebeu foi equivocada. O projeto é bom, e o veto precisa ser revisto pela 
Casa, para dar resposta à sociedade nesse momento de aflição numa àrea 
tão importante como é a fiscalização de trânsito. 

Peço, portanto, aos colegas que votem com a sociedade mineira e rejeitem 
o veto do Governador, para que a Assembléia continue sendo interlocutora 
da sociedade mineira nas suas grandes causas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, amigos que nos acompanham das galerias e pela TV 
Assembléia, o veto do Governador Itamar Franco à Lei n• 14.818 tira 
completamente o direito do cidadão de transitar e de ser respeitado. O 
Governador Itamar Franco deveria ter uma assessoria não apenas técnica, 
mas um pouco mais humana, para que pudéssemos decidir sobre matérias 
que não nos fizessem perder tempo. Não tenho dúvida de que o Governador 
Itamar Franco é homem honrado e digno, mas, lamentavelmente, ainda falta 
um assessor mais próximo dizer que já está há quase três anos no Governo, 
que é hora de assumir, parar de viajar um pouco e ficar em Minas Gerais 
para administrar, e não deixar que a assessoria cometa erros como esse 
veto. 

O Plenário desta Casa é suficientemente educado e doutrinado para votar 
o que é de interesse da população de Minas. Nos quase três anos nesta 
Casa, não vi nenhuma votação contra a população de Minas Gerais, o que 
demonstra que todos os Deputados, independentemente de partido, 
chegaram até aqui fazendo ouvidoria com a população em suas regiões, para 
votar com coerência, o que é importante para o povo mineiro. Em toda a 
imprensa, acompanhamos discussões políticas do Governador. Ainda não vi 
matéria relacionada com a administração do Estado, matérias que 
impulsionem a retomada do crescimento, que impeçam as indústrias aqui 
instaladas de abandonarem o Estado. Sem sentido, esse veto faz com que o 
Plenário perca tempo. Poderíamos estar debatendo coisas mais importantes 
para o Estado. Quando a Mercedes-Benz declara que vai embora, é porque 
alguma coisa está acontecendo. Do contrário, não faria essa declaração. 
Quando a Odebrecht vai para São Paulo, chegamos à conclusão de que falta 
alguém para administrar Minas Gerais, não apenas para fazer política. 
Acabou o sonho. O Governador sabe que dificilmente será candidato à 
Presidência da República. Então, pensamos que agora o Governador 
abraçará Minas Gerais, porque tenho certeza que ama este Estado e vai 
administrá-lo. Surge a noticia de que o Governador pode ser candidato à 
reeleição ao Governo do Estado. Será que passaremos quatro anos só 
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ouvindo política do Chefe Maior do Estado de Minas Gerais? Será que 
passaremos quatro anos ouvindo falar em coisas fantasiosas, como 
aeroporto internacional de Piau? Isso serve de chacota. É só ligar a TV 
Globo, que dizem que é o quarto poder do Brasil, mas, na verdade, é o 
primeiro. Toda semana o Governador Itamar Franco tem cadeira cativa em 
um quadro de um programa humorístico, com gracinhas e mais gracinhas. 

Isso é falta de assessoramento. Acabou o tempo das vacas de presépio, 
como as que existem ao seu redor e balançam a cabeça para tudo. Já 
passou da hora de começar a administrar Minas. Não fugindo da matéria que 
está na Mesa desse veto a respeito do qual sou radicalmente contra, não 
duvido se, logo mais, à tarde, ou amanhã, de manhã, o Palácio da Liberdade 
estiver cercado por helicópteros e equipes de elite da PM, com 
revolverezinhos calibre 38, com medo de um ataque aéreo, tal como o que 
aconteceu em Nova Iorque, olhando para o céu para ver se vai cair algum 
Boeing ou um teco-teco. 

Chega! Já passou da hora de esse Governo começar a administrar Minas. 
Ou, então, saia de vez, peça licença e entregue o governo a Newton Cardoso 
ou ao Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio. Vamos manter 
alguém governando este Estado. Todo dia há um fato novo: Brizola vem a 
Belo Horizonte, Itamar vai até Brizola, Lula quer Itamar como vice, Itamar fala 
que o PT quer andar sozinho. Quer dizer, é só politica; enquanto isso, temos 
menos emprego, mais violência. Então, compram-se 300 Fiats, e eles são 
colocados na Praça da Liberdade, para que o povo veja a quantidade de 
carros que a polícia está comprando. Se dividirmos por mais de 800 
municípios, não dá um pneu para cada um. Com um detalhe: e o petróleo? A 
maioria dos carros da PMMG, se não todos, só tem petróleo para rodar 1 O 
dias por mês, o resto é ponto-base. Ficam parados, esperando o pior para 
atender. Se o cara bateu na mulher dele, não ê motivo para sair, porque isso 
não ê o pior; o pior é se ele atirar nela. Ai, sim, vão lá. Isso é governo? 
Desculpem-me, ele é da minha cidade, Juiz de Fora, foi Prefeito de lá como 
eu, sou admirador da sua honestidade, mas passar o Governo todo ou 
fazendo politica ou namorando PM, ou uma Tenente, ou uma Major, ou uma 
Sargento. Ora, ele foi eleito para governar ou para namorar, para governar ou 
para fazer política? Já passou da hora, Sr. Governador, de assumir o seu 
cargo. Vamos ver se, até o final do seu mandato, em 31/1212002, arranja 
alguém e realmente se casa, não fica apenas namorando. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, em conformidade com o art. 255, ele o art. 261, inciso X, 
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de 
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solícita aos 
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o 
façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Deputados para 
os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os seus 
lugares; ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 20 
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, 
registrar o voto "sim", "não" ou "branco", observando no visar do próprio 
posto de votação se o voto foi computado. A Presidência esclarece que cada 
posto registra somente um voto. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, podemos verificar que não há 39 

parlamentares em Plenário. Solicito a V. Exa. que seja feita a chamada para 
recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que estamos 
em processo de votação. Se não for atingido o quórum exigido pelo 
Regimento, a votação será anulada. Em votação, o veto. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Registraram seus votos apenas 26 Deputados. Não há 

quórum para a votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência 
torna sem efeito a votaçilo e informa ao Plenário que, a partir da próxima 
reunião extraordinária, fará constar em ata os nomes dos Deputados 
ausentes nas votações, excetuando-se aqueles que estiverem nas 
comissões. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N• 50/2001 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Errnano 
Batista, Rogério Correia e Eduardo Brandão (susbtituindo este ao Deputado 
Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissilo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Errnano Batista, declara aberta a reuniilo e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Brandilo, 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 o parecer para o 2° turno da Proposta de Emenda à 
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Constituição n° 5012001. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia 
procede à leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do vencido no 1°. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A seguir, a Presidência suspende a reunião por 5 minutos, 
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado Eduardo Brandão que proceda à leitura da ata, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência 
declara encerrada a reunião e conclui dos os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2001. 
Ermano Batista, Presidente - Rogério Correia - Eduardo Brandão. 

ATA DA 84• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado João 
Leite. 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. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e procede à leitura de ofícios do Secretàrio adci 
da Casa Civil, em resposta a solicitação da Comissão referente ao 
preenchimento de cargos vagos de policiais militares e civis da Comarca de 
Ouro Preto; da Procuradora-Chefe da Defensoria Pública do Estado, em 
resposta a pedido de designação de Defensor Público para a Comarca de 
Vespasiano; do Fórum Mineiro de Saúde Mental, encaminhando convite para 
sessão especial do filme "Bicho de Sete Cabeças", da Associação Pais para 
Sempre, em que sugerem a realização de audiência pública para debater a 
situação de crianças e pais que sofrem com a forma com que é definida a 
guarda dos filhos; do Deputado Pastor George, em que pede providências da 
Comissão em relação a atos violentos cometidos por policiais no Município 
de Medina. Ato contínuo, o Presidente designa o Deputado Durval Ãngelo 
para relatar, no 1 o turno, o Projeto de Lei n° 98112000, do Governador do 
Estado. Na fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário, a Deputada Elbe Brandão, relatora do 
Projeto de Lei n° 694199, no 1° turno, apresenta parecer pela aprovação da 
matéria na forma do substitutivo que apresenta. Colocado em votação, é o 
substitutivo aprovado. Logo após, passando-se à fase de discussão e 
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário, é aprovado, 
em turno único, o Projeto de Lei n° 1.67212001. Em seguida, são 
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apresentados e aprovados requerimentos do Deputado Edson Rezende, 
em que solicita seja enviada ao Secretário da Saúde denúncia do Sr. Geraldo 
Moreira Vicente; seja enviado oficio á Defensoria Pública solicitando seja 
nomeado um defensor dativo para o Sr. Antônio Porfirio da Silva; seja 
encaminhada ao Ministro da Educação manifestação de apoio ao Movimento 
Nacional pela Valorização da Residência Médica; e seja realizada audiência 
pública para debater a questão da guarda única de filhos por pais separados, 
conforme solicitação encaminhada pela Associação Pais Para Sempre; do 
Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública 
em Janaúba, para discutir a erradicação do trabalho infantil; do Deputado 
Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja encaminhada à Embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil manifestação de solidariedade da Comissão para 
com as vítimas da tragédia ocorrida nesse país; e seja realizada audiência 
pública para discutir os graves problemas detectados nos Centros de 
Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Doutor Viana- Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.633/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
' Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, o Projeto de Lei n° 1.633/2001 tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo 
Operário- CCCO -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada creche é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 

beneficente, cultural, educacional e de orientação católica. Tem por finalidade 
prestar assistência a crianças oriundas de famílias carentes, na faixa de 
idade pré-escolar, preferencialmente, filhos de empregados domésticos, 
residentes na comunidade da Paróquia Cristo Operário. 

No cumprimento dessa tarefa, proporciona-lhes assistência médica, 
dentária, além de cuidados pessoais e afeto, a fim de apoiar o seu 
desenvolvimento. 
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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° 
1.633/2001 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.645/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado José Henrique, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Chonin de Cima -
ACOCCI -, com sede no Município de Governador Valadares. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que ccncluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar ccnclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Chonin de Cima, sem fins lucrativos, possui 

como objetivo essencial promover o desenvolvimento comunitário por meio 
da realização de obras com vistas á melhoria de qualidade de vida da 
população. 

No ãmago de seu objetivo maior, empreende, também, atividades nas 
áreas de saúde, educação, cultura e lazer, implementando a dinãmica social 
no Município de Governador Valadares. 

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna 
merecedora do titulo declaratório de utilidade proposto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.645/2001 na forma propcsta. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.652/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em referência 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 
Conviver do CAC Havai, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Tendo sido considerado jurídico, ccnstitucional e legal pela Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto vem agora a este órgão cclegiado a fim de 
receber parecer de mérito, nos termos do art. 102, XIV, do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
Em parceria com o Conselho Popular e com entidades da região de Belo 

Horizonte e com a própria Prefeitura Municipal, o Conselho Comunitário 
Conviver do CAC Havai desenvolve atividades que têm como meta 
desenvolver e divulgar junto às comunidades locais ações educativas, 
culturais, esportivas, econômicas e sociais, envolvendo a participação de 
segmentos carentes; encaminhar as reivindicações da comunidade aos 
órgãos públicos m'unicipais, estaduais e federais; fiscalizar a aplicação de 
recursos públicos na área metropolitana em que está situada. 

A natureza de tais atividades é clara manifestação de parceira da 
organização civil com o poder público na busca de atender às necessidades 
comunitárias, pelo que a proposição deve prosperar nesta Casa. 

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

1.652/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.66212001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de iniciativa do Deputado Wanderley A vila, visa 
declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pró-Vida, com sede 
no Município de Araguari. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Dando continuidade à tramitação, compete agora ao presente órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto nos termos do art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas. Para tanto, 

procura apoiar, promover e reintegrar na sociedade as pessoas viciadas, 
despertando-lhes para o sentido da vida. 

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento, promove 
palestras e conferências para maior divulgação dos malefícios decorrentes do 
uso de drogas. Realiza, também, importante trabalho de orientação e 
esclarecimento à sociedade e aos familiares sobre a conduta que se deve 
adotar para com as pessoas viciadas. 

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.662/2001 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 63/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 
como primeira signatária a Deputada Elbe Brandão, a Proposta de Emenda á 
Constituição n• 63/2001 tem por finalidade acrescentar dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/8/2001, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão Especial, para receber parecer, nos termos do 
art. 201, ele o art. 111, I, "a", do Regimento Interno. 

Encarregados de apreciar o conteúdo da matéria, passamos a fundamentá-
la nos termos que se seguem. 

Fundamentação 
Por meio da proposição em referência, pretende-se assegurar aos 

detentores de função pública designados para prestar serviços no setor de 
educação, admitidos por prazo determinado e desde que se encontrem no 
exercício de suas atribuições há mais de três anos consecutivos, os direitos, 
as vantagens e as concessões inerentes aos titulares de cargo efetivo, 
excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do art. 41 da 
Constituição da República e do art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da mesma Constituição. 

De acordo com o art. 1 O da Lei n• 10.254, de 1990, que dispõe sobre o 
regime jurídico único do servidor público civil de Minas Gerais, poderá haver 
designação para o exercício de função pública para suprir comprovada 
necessidade de pessoal, nos seguintes casos: substituição, durante o 
impedimento do titular do cargo; cargo vago, exclusivamente até o seu 
definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso 
público para a classe correspondente. Além disso, a designação em apreço 
só poderá ocorrer quando se tratar de cargos de professor, para regência de 
classe, especialista em educação e serviçal, para exercício exclusivo em 
unidade estadual de ensino, e de serventuários e auxiliares de justiça, nos 
termos da respectiva legislação. 

Na hipótese de designação para o setor de educação, o § 2• do 
mencionado art. 1 O estabelece explicitamente que ela não poderá ex1rapolar 
o ano letivo em que se der a designação. 
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Como se vê, a designação para o exercício de função pública na área 

educacional tem amparo jurídico, desde que observadas as condições 
estabelecidas em lei. 

Por outro lado, o art. 11 da Lei n• 10.254 prevê a possibilidade de 
contratação temporária por prazo determinado, não superior a 6 meses, sob 
a fonma de contrato de direito administrativo, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, caso em que o contratado não 
será considerado servidor público. Esse tipo de contratação só poderá 
ocorrer nas hipóteses de calamidade pública e de realização de 
recenseamento, confonme dispõe o§ 1 • do citado preceptivo legal. 

Assim, no plano legislativo, que é de natureza eminentemente abstrata, 
existe um conjunto de nonmas que disciplinam as relações entre o servidor e 
o Estado, a designação para o exercício de função pública e os casos de 
contratação temporária. 

No campo fático, porém, nem sempre existe adequação entre o 
comportamento da administração pública e as premissas legislativas que 
devem fundamentar sua atuação, o que pode acarretar prejuízos e 
des\'antagens para detenminados individuas ou para a coletividade em geral. 

O que se pretende demonstrar é que o instituto do contrato temporário tem 
sido utilizado pelo Governo fora das hipóteses previstas em lei (calamidade 
pública e recenseamento), de modo a descaracterizar a natureza desse tipo 
de contrato administrativo. Isso porque há muito tempo o Executivo vem 
utilizando a força de trabalho de agentes públicos contratados 
temporariamente para o desempenho de atividades de natureza penmanente, 
como é o caso dos professores, dos especialistas em educação e dos 
serviçais, mediante prorrogações sucessivas dos respectivos contratos, com 
base em autorização legislativa. 

Trata-se, na verdade, de uma situação cômoda para o Governo e 
altamente desconfortável para os contratados, uma vez que estes não 
desfrutam dos mesmos direitos inerentes aos demais servidores, embora 
executem serviços públicos da maior relevância. Essa situação real dos 
atuais contratados merece maiores reflexões e uma ação positiva do poder 
público para a solução do problema, pois não é justo que os individuas que 
colaboram com o Estado sejam prejudicados por ele, em decorrência de uma 
equivocada aplicação da lei. 

Para comprovar a gravidade do problema, cite-se o caso de determinado 
agente que, há vinte anos, fora contratado temporariamente pelo Executivo 
para prestar serviço público no setor de educação e que até hoje se encontra 
na mesma situação de contratado, por meio de prorrogações subseqüentes. 
Seria justo negar a esses agentes a condição de servidor público? Seria 
razoável cogitar de inexistência de vínculo de emprego com a administração 
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pública? Seria coerente sustentar a tese de que o serviço público por ele 
prestado continua sendo de caráter temporário? Seria justo e razoável que 
esse tempo de serviço não fosse computado para fins de aposentadoria? Por 
que penalizar indivíduos que agiram em proveito do Estado e da 
coletividade? 

Ademais, é oportuno salientar que já foram realizados dois concursos 
públicos para o setor de educação, não tendo ocorrido a nomeação de todos 
os candidatos aprovados até o presente momento, o que demonstra a inércia 
do Poder Executivo na solução desse grande problema que assola a 
administração pública estadual. 

Na verdade, o instituto do contrato temporário a que se refere o art. 11 da 
Lei n° 10.254 foi totalmente desfigurado pelo Governo, que o transformou em 
instrumento de admissão de agentes para o exercício de atividade 
permanente, mediante a simplificação de procedimentos para o ingresso no 
serviço público, em nítido desrespeito à legislação vigente. Entretanto, essa 
utilização irregular da figura contratual pelo Estado não pode servir de 
paràmetro para deixar seus colaboradores desamparados e desprotegidos, 
visto que a atividade material foi executada satisfatoriamente, atendendo às 
necessidades básicas da população. 

Dessa forma, é compatível com o princípio da eqüidade assegurar a esses 
agentes designados ou contratados para o exercício de função pública os 
mesmos direitos, vantagens e concessões próprias dos titulares de cargo 
efetivo, excluída a estabilidade, pois esta só pode ser adquirida nos termos 
do art. 41 da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT da mesma Carta 
politica. 

Entretanto, deve-se ressaltar que existem outros setores da administração 
pública estadual em que a situação dos agentes contratados 
temporariamente é análoga à do setor de educação, como é o caso dos 
designados para prestar serviços na área de saúde. Diante desse fato, as 
vantagens e concessões que se pretende garantir aos designados para a 
área de educação devem ser estendidas aos demais agentes da 
administração direta de qualquer dos Poderes do Estado, das autarquias e 
fundações públicas, bem como do Ministério Público e do Tribunal de Contas. 
É o que propomos por meio da Emenda n° 1, ao final apresentada. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição n° 63/2001, no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte parágrafo único: 
"Art.- ...................... . 



. 

890 
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se ao 

detentor de função pública e servidor designado para a área de saúde do 
Executivo e aos demais servidores que prestam serviços na administração 
direta de qualquer dos Poderes do Estado, de autarquia e fundação pública, 
bem como do Ministério Público e do Tribunal de Contas.". 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Sebastião Navarro, relator- Elbe Brandão. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.488/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n• 1.488/2001 visa 

a garantir prioridade de abastecimento de água aos municípios que 
especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/5/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo que 
apresentou. 

A Deputada Maria José Haueisen apresentou requerimento para que a 
matéria fosse apreciada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, que formulou a Emenda n• 1. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para análise do mérito, na 
forma do art. 188, ele o art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a dar prioridade, no abastecimento de água 

pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -, aos 
municípios que tiveram área inundada para fins de implantação de 
reservatório para tratamento de água. 

A Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a inconstitucionalidade 
da forma original do projeto de lei, porque a titularidade dos serviços de água 
é do município, que pode ou não conceder sua exploração a terceiros, entre 
os quais se encontra a COPASA A relação da COPASA com o município 
tem natureza contratual, não podendo a lei estadual estabelecer os termos do 
contrato, sob pena de ofensa à autonomia municipal. 

Ademais, o tratamento privilegiado ao município que teve parte de sua área 
inundada por reservatório de água ofende o principio da igualdade. Por que 
não teria a COPASA, por exemplo, o dever de dar prioridade aos municípios 
que não possuem recursos hídricos? Com essa pergunta, estamos 
procurando demonstrar que a situação específica dos municípios 
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beneficiados não justifica o tratamento privilegiado pretendido, porque o 
acesso à água, como recurso natural indispensável para a vida, deve ser 
pautado pelo princípio da igualdade. 

Isso não quer dizer que os municípios que têm parte de suas áreas 
inundadas não mereçam uma compensação em decorrência do impacto 
ambiental provocado, bem como em virtude da redução de sua área de 
aproveitamento para agricultura e pecuária, que trazem recursos para a 
municipalidade. Aliás, a própria Lei n° 13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a 
política estadual de recursos hídricos, assegura a compensação a tais 
municípios, nos seguintes termos: 

"Art. 3° - na execução da política estadual de recursos hídricos, serão 
observados: 

VIII - a compensação ao município afetado por inundação resultante da 
implantação de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga 
relacionada com os recursos hídricos; 

Art. 29 - A compensação a município afetado por inundação causada por 
implantação de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga 
relacionada com recursos hídricos será disciplinada pelo Poder Executivo, 
mediante decreto, a partir de estudo próprio, aprovado pelo CERH-MG.". 

Ora, cada município exige um tipo de compensação diferente, de acordo 
com suas características e necessidades, motivo pelo qual incumbe ao 
Executivo disciplinar a matéria. 

A Comissão de Constituição e Justiça, todavia, apresentou substitutivo 
acrescentando ao citado art. 29 a vedação de se restringir ao município o 
acesso aos recursos hídricos reservados para abastecimento da população. 
Se não se pode obrigar a COPASA a priorizar o atendimento à população do 
município que tem parte de sua área inundada, pode-se pelo menos vedar 
que ela ou outra empresa impeça que o município se utilize daquela água 
para atender às suas necessidades. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais apresentou a Emenda 
n° 1 com a finalidade de melhorar a redação do substitutivo, deixando mais 
clara para o aplicador a vontade da lei que se pretende aprovar. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.488/2001 na 

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Sebastião 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Silveira, determina a 
inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos currículos de 
ensino médio das escolas públicas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/2001, a proposição foi 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice de 
natureza jurídica, constitucional ou legal à sua tramitação. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, no 1" turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a matéria constante do projeto sob 

exame já foi apreciada por esta Assembléia Legislativa nesta legislatura, 
tendo sido a proposição vetada pelo Governador do Estado, e o veto, 
mantido pelo Legislativo. No entanto, compreende-se que deve esta Casa 
Legislativa insistir na discussão, em especial considerando-se que está 
estatisticamente comprovado que a educação consubstancia a forma mais 
indicada para a diminuição dos índices alarmantes de acidentes no trânsito, 
sendo fundamental o conhecimento do estudante sobre seu papel de 
cidadão, inclusive no que concerne a esse tema. 

Há que se considerar que o exercício da cidadania é expressamente 
indicado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n• 
9.394, de 1996) como contex1o relevante. Mas, quanto a esse aspecto, fica 
explícito que a proposta pedagógica deve assumir o fato de que cidadania 
não é privilégio de uma área estanque do currículo, não devendo ser limitada 
a um único projeto. 

Como bem estabelece o Parecer do CNE n• 15/98, "o exercício da 
cidadania é testemunho que se inicia na convivência cotidiana e deve 
contaminar toda a organização curricular. As práticas sociais e políticas, as 
práticas culturais e de comunicação são parte integrante do exercício 
cidadão, mas a vida pessoal, o cotidiano, a convivência e as questões ligadas 
ao meio ambiente, ao corpo, à saúde e à vida social também". 

Dentro dessa linha de pensamento, o Governo Federal pretende que a 
questão do trânsito seja inserida como tema permanente de estudo, análise e 
reflexão nas escolas, procurando fazer avançar, no País, a idéia do trânsito 
ligada ao ideal de cidadania. 

Para tanto, foi lançado neste mês o 1" Encontro Nacional Rumo à Escola, 
que objetiva favorecer aprendizagens que conduzam o aluno ao universo da 
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comunicação, locomoção e convívio social no trânsito, por meio de uma 
visão abrangente do assunto. O projeto educativo une Ministério da Justiça, 
DENATRAN, Ministério da Educação, em parceria com a UNESCO, sendo 
destinado às escolas de ensino fundamental. 

Acrescente-se, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 
9.503, de 1997) estabelece, em seu art. 76, que a educação para o trânsito 
deverá ser promovida na pré-escola e nas escolas de ensino fundamental, 
médio e superior, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas 
áreas de atuação, com a adoção de um currículo interdisciplinar sobre 
segurança no trânsito e a criação de corpos técnicos interprofissionais. 

Por outro lado, cumpre verificar que a LDB estabelece, em seu art. 26, que 
"os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela". 

Como se verifica, seguindo o caminho da modernidade e procurando 
atender às mais profundas aspirações nacionais, a LDB instituiu dois eixos 
que devem nortear a ação executiva e normativa, tanto dos sistemas como 
dos próprios estabelecimentos de ensino médio: 

a) o eixo da flexibilidade, em torno do qual se articulam os processos de 
descentralização e desconcentração, culminando com a autonomia dos 
estabelecimentos e~colares na definição de sua proposta pedagógica; 

b) o eixo da avaliação, em torno do qual se articulam os processos de 
monitoramento de resultados e coordenação. 

Comentando essas duas diretrizes curriculares, no âmbito do ensino médio, 
assim preleciona o Prof. C.R.J. Cury: "Estes dois papéis, complementares, 
desenham um novo perfil de gestão educacional. O aprendizado desse novo 
perfil de gestão será talvez mais importante do que aquele que as escolas 
deverão viver para converter suas práticas pedagógicas, porque a autonomia 
escolar é, ainda, mais visão que realidade. Depende, portanto, do fomento e 
do apoio das instâncias centrais executivas e normativas". 

Ao mesmo tempo, a Resolução CEB n° 3, de 26/6/98, do Conselho 
Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares para o ensino 
médio, é taxativa ao definir que "a parte diversificada do currículo deverá ser 
organicamente integrada com a base nacional comum, por contextualização 
e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, entre 
outras formas de integração, devendo a base nacional comum compreender, 
pelo menos, 75% do tempo mínimo de 2.400 horas, estabelecido pela lei 
como carga horária para o ensino médio, sendo que a língua estrangeira 
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moderna (tanto a obrigatória quanto as optativas) será incluída no 
cômputo da carga horária da parte diversificada." Estabelece ainda que "além 
da carga mínima de 2.400 horas, as escolas terão, em suas propostas 
pedagógicas, liberdade de organização curricular, independentemente de 
distinção entre base nacional comum e parte diversificada". 

Analisando todas essas vertentes da legislação atual, conclui-se que há 
que se ter cautela quanto à imposição de conteúdos curriculares por meio de 
normas legais, tanto por coerência com as idéias expressas na LDB quanto 
pela dificuldade de cumprimento da carga horária. 

Assim sendo, torna-se imprescindível adequar a proposição sob exame, 
colocando-a em consonância com as orientações da política educacional 
estabelecida pela legislação federal vigente, que não se coadunaria com a 
criação de uma disciplina do teor pretendido na grade curricular, sendo 
razoável, entretanto, a inclusão do tema no conjunto das diversas disciplinas 
que já compõem o currículo, nos moldes previstos pelos parãmetros 
curriculares nacionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, ressaltando que a ementa do projeto deverá ser 

adequada quando da redação final, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 1.526/2001 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao "capur do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual de 

ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos à cidadania 
e ao papel do cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos nas várias 
disciplinas curriculares.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte§ 1°, renumerando-se o seu parágrafo 

único: 
"§ 1°- Os conteúdos de que trata o "capur incluirão conhecimentos sobre a 

legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito Brasileiro, e 
sobre a formação e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos 
seguros no trânsito.". 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- João Pinto Ribeiro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.409/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.409/2001, de autoria do Deputado Amilcar Martins, 
que declara de utilidade pública a Fundação lnimá de Paula, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 
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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° 1.409/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação lnimá de Paula, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação lnimá de Paula, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente- Gil Pereira, relator- Amilcar Martins. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.578/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.578/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, que 
declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, com sede no 
Município de Uberlândia, 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° 1.578/2001 
Declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, com sede no 

Município de Uberlãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, 

com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.594/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.594/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
dá a denominação de Dr. Rubens Crespo à Escola Estadual junto ao Centro 
de Recuperação Neurológica da ABAE, em Barbacena, foi aprovado em 
turno único, na forma original. 
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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' 1.594/2001 
Dá a denominação de Dr. Rubens Crespo à escola estadual que funciona 

junto ao Centro de Recuperação Neurológica da Associação Barbacenense 
de Assistência ao Excepcional - ABAE -, em Barbacena. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica denominada Escola Estadual de Educação Especial Dr. 

Rubens Crespo a escola estadual que funciona junto ao Centro de 
Recuperação Neurológica da Associação Barbacenense de Assistência ao 
Excepcional - ABAE -, em Barbacena. 

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.614/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n' 1.614/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
dá denominação a unidade da rede estadual de ensino situada no Município 
de Guanhães, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o proteto 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' 1.614/2001 
Dá denominação à escola estadual situada no povoado de Taquaral, 

Municfpio de Guanhães. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica denominada Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo a 

escola estadual situada no povoado de Taquaral, Município de Guanhães. 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

· Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE A EMENDA N' 1 E OS SUBSTITUTIVOS N' S 1 E 2, 
APRESENTADOS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 

1739/2001 
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De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe 
"consolida as normas que disciplinam a remuneração dos membros da 
Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas 
indenizatórias. 

Publicada em 5/9/2001, a matéria recebeu parecer pela sua aprovação, no 
primeiro turno, na forma original. Durante a discussão, em Plenário, foram 
apresentados os Substitutivos n.• s 1 e 2 e a Emenda n.• 1, sobre os quais, 
nos termos regimentais, emitimos o presente parecer. 

Fundamentação 
Pretende-se, por meio do projeto de resolução em exame, consolidar as 

normas que disciplinam a remuneração dos parlamentares estaduais e 
regulamentar o pagamento de parcelas indenizatórias, que visam o custeio 
de despesas decorrentes do exercício do mandato parlamentar. 

Por um lado, a consolidação das normas que regem a remuneração dos 
deputados estaduais, com a fixação de valores claramente definidos, 
obedecidos os percentuais previstos na Constituição da República, 
representa um avanço no processo de transparência das ações do Poder 
Legislativo. Não se trata, no caso, de fixação de novos parâmetros para a 
remuneração dos deputados, pois, na ausência da definição legal do valor do 
subsidio a ser pago em parcela única, previsto no art. 39, § 4 • da 
Constituição Federal, não se pode ainda legislar sobre a matéria, de acordo 
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, nada obsta, no 
presente momento, que uma resolução venha consolidar o tratamento legal 
que tem sido dado à questão. 

Por outro lado, a questão das parcelas indenizatórias merece especial 
atenção. Segundo o Paulo Modesto, professor de Direito Administrativo da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ex-Assessor Especial do Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado, em seu artigo "Teto 
Constitucional de Remuneração dos Agentes Públicos - uma crônica de 
mutações e emendas constitucionais": 

"As indenizações são valores ou vantagens pecuniárias que apresentam as 
seguintes características definitórias: 

a) são eventuais (não são necessárias, ou inerentes, ao exercício do cargo 
público, mas decorrentes de fatos ou acontecimentos especiais previstos na 
norma); 

b) são isoladas, não se incorporando ou integrando aos vencimentos, 
subsídios ou proventos para qualquer fim; 

c) são compensatórias, pois estão sempre relacionadas a acontecimentos, 
atividades ou despesas extraordinárias feitas pelo servidor ou agente pelo 



exercício da função; 
d) são referenciadas a fatos e não à pessoa do servidor." 
(texto disponível em http:/lwww.bidding.com.br/doutrina5.htm). 
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A Constituição da República, nos arts. 51, IV e 52, XIII, respectivamente, 
inclui entre as competências privativas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal a regulamentação do seu funcionamento interno, fato que, 
certamente, inclui o processamento de despesas a ele inerentes. A Carta 
mineira, no art. 62, 111, confere tratamento semelhante à matéria, que, 
portanto, pode e deve ser objeto de resolução. 

Essas considerações acima apresentadas são necessárias para o correto 
entendimento do posicionamento deste relator acerca das proposições 
exame. 

A Emenda n• 1, apresentada pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, ao 
alterar o § 4° do Art. 3°, cria procedimento desnecessário e até mesmo 
redundante, pois à Mesa da Assembléia compete, em última instância, definir 
limites e competência para ordenar despesas e orientar os serviços 
administrativos da Casa, nos termos dos incisos IV e V do art. 79 do 
Regimento Interno. Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 

O Substitutivo n• 1, de autoria do Deputado Miguel Martini, apresenta como 
principal inovação, em relação ao projeto original, a supressão dos 
dispositivos que tratam das parcelas indenizatórias. Servindo-nos novamente 
da doutrina do prof. Paulo Modesto, voltamos a enfatizar o fato de que as 
parcelas indenizatórias são "decorrentes de fatos ou acontecimentos 
especiais previstos na norma". Assim, e em nome do principio da 
transparência, opinamos pela rejeição do substitutivo. 

O Substitutivo n• 2, de autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores, 
adota procedimento simetricamente oposto ao do substitutivo anteriormente 
citado. Nesse caso, procura-se excluir do projeto de resolução os dispositivos 
relativos à remuneração dos parlamentares, mantendo-se apenas os que se 
referem às parcelas indenizatórias. Conforme já mencionamos, e com 
fundamento em posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não se 
pretende, aqui, fixar nova remuneração para os deputados mineiros. Trata-se 
apenas de promover a consolidação das normas já existentes, que são as 
resoluções em vigor. O tratamento da questão deverá merecer a forma de lei 
- no sentido formal e material - assim que for definido por lei federal o 
subsidio em espécie dos agentes políticos federais. Até que se tenha essa 
definição preliminar, não nos parece ser necessária nem adequada a 
dissociação, em duas fontes normativas distintas, no tratamento dado à 
matéria. 

Finalmente, para aprimorar a proposição, dela expurgando dispositivos que 
são de natureza infra-legal e que podem ser melhor regulamentados em 
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deliberação e adequar a verba indenizatória aos custos dos elementos de 
sua despesa, apresentamos as Emendas n°s 2 e 3, redigidas ao final deste 
parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1 e dos 

Substitutivos n° s 1 e 2, apresentados em Plenário ao Projeto de Resolução 
n° 1. 739/2001, e pela aprovação das Emendas n°s 2 e 3, que apresentamos. 

EMENDAW2 
Dê-se aos arts. 3° e 4° a seguinte redação: 
"Art. 3° - A Assembléia Legislativa indenizará os seus membros com: 
I - pagamento de parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 

extraordinárias; 
11 - recursos no valor de até R$8.219,00 (oito mil duzentos e dezenove 

reais) para a cobertura de desepsas com atividades inerentes ao exercício do 
mandato parlamentar, mensalmente; 

§ 1° - A parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias será calculada em razão do subsídio fixo e do subsídio 
variável, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2° - São limitadas a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

§ 3°- Os recursos referidos no inciso li do "caput" deste artigo destinam-se, 
de acordo com a necessidade de cada parlamentar, ao custeio de gastos 
com: 

I - aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de representação 
político-parlamentar situado fora das instalações da Assembléia; 

11 - despesas ordinárias de condomínio, água, telefone, material de 
consumo, energia elétrica, limpeza, conservação e higienização relativas ao 
escritório a que se refere o inciso I; 

111 - combustível, manutenção geral e locação de veículos utilizados no 
exercício do mandato parlamentar; 

IV - contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar. 

Art. 4°- A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" do art. 3° será 
feita por solicitação do deputado à Controladoria da Assembléia por meio de 
requerimento-padrão em que constará o atestado de que as despesas foram 
realizadas em razão do exercício da atividade parlamentar." 

EMENDA N°3 
Acrescente-se onde convier. 
Art ..... - O valor da verba indenizatória de apoio de gabinete terá seu valor 

real preservado e, será recomposto, nos mesmos índices e periodicidade, 
sempre que forem reajustados os valores relativos aos custos dos elementos 
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de despesa previstos no§ 3° do art. 3° desta resolução. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho- Ivo 

José- Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 20/9/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Sebastião 

Lair Paixão, ocorrido em 17/9/2001, em Araçuaí. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Filomena 

Tomázia, ocorrido em 12/9/2001, em João Monlevade. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Leopoldina 

Romano Giffoni, ocorrido em 19/9/2001, em Liberdade.(- Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA PROFESSORA MARIA 

APARECIDA CARVALHAIS DE OLIVEIRA PARA INTEGRAR O CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

As quinze horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
Dalmo Ribeiro Silva e Mauro Lobo, 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 Mauro Lobo, 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 proceder a argüição pública da 
Sra. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira, indicada para integrar o 
Conselho Estadual de Educação, e, se possível, apreciar o parecer do 
relator. A Deputada Maria José Haueisen convida a Sra. Maria Aparecida 
Carvalhais de Oliveira a tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a 
argüição pública se faz necessária conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", 
da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à 
Constituição n• 26. Devido à ausência do relator anteriormente designado, 
Deputado Edson Rezende, a Deputada Maria José Haueisen redistribui a 
matéria ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente passa a palavra à 
Sra. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira, para suas considerações 
iniciais, e, em seguida, aos Deputados e ao relator, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que procedem à argüição da indicada, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Neste momento, o Presidente agradece a presença da 
convidada e suspende a reunião por 5 minutos, para os cumprimentos 
formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao relator se está em 
condições de emitir seu parecer. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, então, 
conclui pela aprovação do nome da Sra. Maria Aparecida Carvalhais de 
Oliveira para Conselheira do Conselho Estadual de Educação. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os 
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda à 
leitura da ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
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Maria José Haueisen, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Mauro Lobo. 
ATA DA 71• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDIÕNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
As dez horas do dia onze de setembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, 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 reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente infonma que a reunião se destina a ouvir o Sr. Roberto Horta, 
Assessor Jurídico da CDL- BH, que irá discutir o Projeto de Lei n• 
1.460/2001, do Deputado Pastor George, que estabelece medida disciplinar 
no processo de automação nas empresas do sistema produtivo, financeiro e 
comercial do Estado. A seguir, o Presidente distribui os Projetos de Lei n•s 
1.609, 1.662 e 1.660/2001, respectivamente, aos Deputados João Leite, Luiz 
Menezes e Adelino de Carvalho. Ato continuo, procede à leitura de 
requerimentos do Deputado Pastor George, em que solicita seja realizada 
audiência pública para dar continuidade à discussão do Projeto de Lei n• 
1.460/2001; do Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizada reunião 
conjunta da Comissão com as Comissões de Administração Pública e de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, para discutir o afastamento 
preliminar de servidores e aposentadorias que estão sendo revogadas em 
prejuízo do servidor, devido à morosidade da administração pública; do 
Deputado Márcio Kangussu em que soslicita seja realizada reunião para 
debater as razões do atraso no cadastramento de crianças, que está 
impedindo a implantação definitiva do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil -PETI- em Minas Gerais; do Deputado Rogério Correia em que solicita 
seja realizada audiência pública para debater o art. 66 do Código Brasileiro 
de Trânsito. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Deputado Pastor George, autor do requerimento que deu 
origem à reunião, tece suas considerações iniciais. Após, passa-se a palavra 
ao Sr. Roberto Horta, que faz comentários sobre o assunto em tela. Passa-se 
à fase de debates, confonme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e do convidado e convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, detenmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes- João Leite. 

ATA DA 79• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
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JUSTIÇA 

Às dez horas e doze minutos do dia dezoito de setembro 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 da Deputada Maria Olivia. 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 da pauta e comunica o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n•s 1.709/2001, (Deputado Geraldo Rezende); 1.703, 
1.705, 1.715, 1.717, 1.730, 1.731, 1.734, 1.738 e 1.743/2001, (Deputado 
Dilzon Melo); 1.704, 1.720, 1.724, 1.732 e 1.733/2001, (Deputado Agostinho 
Silveira); 1.707, 1.714, 1.719, 1.736 e 1.745/2001, (Deputado Márcio 
Kangussu); 1.711, 1.716, 1.735, 1.737, 1.740 e 1.741/2001, (Deputado 
Eduardo Hermeto); 1.710, 1.713, 1.718, 1.726, 1.728 e 1.742/2001, 
(Deputado Ermano Batista); 1.706, 1.712, 1.721, 1.722, 1.723, 1.725 e 
1.729/2001, (Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 1" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente comunica o 
recebimento de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, em que solicita 
seja retirado de pauta o Projeto de Lei n• 1.183/2000, do Governador do 
Estado. O Deputado Márcio Kangussu, por sua vez, apresenta requerimento 
em que solicita sejam os Projetos de Lei n•s 1.688 e 1.585/2001 apreciados 
em primeiro e em segundo lugar dentro da ordem da pauta, respectivamente. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade 
dos Projetos de Lei n•s 1.688 e 1.585/2001, ambos na forma de substitutivos 
que receberam o n• 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.634/2001, com 
as Emendas n•s 1 a 3 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.213/2000, com a 
Emenda n• 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.583/2001 (relator: 
Deputado Dilzon Melo), com voto contrário do Deputado Sávio Souza Cruz e 
Projeto de Lei Complementar n• 42/2001, com as Emendas n•s 1 e 2 (relator: 
Deputado Ermano Batista). Neste momento, registra-se a presença do 
Deputado Sebastião Costa, substituindo o Deputado Eduardo Hermeto. O 
Deputado Ermano Batista apresenta parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.554/2001. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Sávio Souza Cruz 
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apresenta parecer mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n° 1.680/2001. Na fase de discussão, é concedida vista da 
proposição ao Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Agostinho Silveira e 
apresenta requerimento solicitando realização de reunião conjunta da 
Comissão com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
17/99, com a finalidade de debater, com os ccnvidados que menciona, a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Agostinho Silveira devolve a direção dos 
trabalhos ao Deputado Geraldo Rezende, que, por sua vez, determina, nos 
termos regimentais, o encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.554/2001 ao 
Plenário da Assembléia, para a inclusão do parecer pela 
inconstitucionalidade em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto 

Ermano Batista- Dilzon Melo- Agostinho Silveira- Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 608 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Paulo Piau. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Informa, ainda, o recebimento da seguinte 
correspondência: oficios dos Srs. José Menezes Neto, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, e Aliator 
Silveira, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal. A 
seguir, comunica o recebimento da seguinte proposição, bem ccmo o relator 
a que foi distribuída: Projeto de Lei n° 694/99 (relator: Deputado Rogério 
Correia). Passa- se à 1• Fase da Ordem do Dia, ccmpreendendo a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. É retirado de pauta, após aprovação de 
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requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 1.123/2000, 
e o Projeto de Lei n° 1.422/2001 é convertido em diligência à Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, por determinação do 
Presidente da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.327/2000 na 
forma do vencido no 1° turno e com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta 
(relator: Deputado Rêmolo Aloise) e, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 
1.258/2000 e 1.478/2001, ambos na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça; 1 .491/2001 na forma do Substitutivo n° 2, da 
Comissão de Direitos Humanos; 1.566/2001 com a Emenda n° 1 que 
apresenta (relator: Deputado Luiz Femando Faria); 1.482/2001 com a 
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.618/2001 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Subemenda n° 1 à Emenda n°1 e 
as Emendas n°s 4 e 5, apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 3 (relator: 
Deputado Dilzon Melo). Ato continuo, o Deputado Mauro Lobo emite parecer 
pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.683/2001, com as 
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas. Na fase de discussão, é concedida vista 
do parecer ao Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se à 3' Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Mauro 
Lobo, em que solicita seja convidado o Secretario de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral para debater a Lei n° 13.270, de 27/7/99, 
e Rêmolo Aloise e Rogério Correia , em que solicitam, dos órgãos que 
mencionam, relatório da aplicação de recursos de investimentos referente 
aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, até a presente data. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
detenmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise- lvair Nogueira- Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.602/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.602/2001, de autoria do Deputado Aílton Vilela, que 

declara de utilidade pública o Centro Profissionalizante Tricordiano - CEPETE 
-, do Município de Três Corações, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo cem o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.602/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Profissionalizante Tricordiano -

CEPETE -, cem sede no Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Profissionalizante 

Tricordiano- CEPETE -, com sede no Município de Três Corações. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- Márcio Cunha, relator- Gil Pereira. 
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Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 
ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Durval Ângelo - Palavras do Sr. Inocêncio Duarte de 
Oliveira - Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do Padre lsmar 
Dias de Matos- Palavras de Dom Emanoel Messias de Oliveira - Palavras de 
Dom Serafim Fernandes de Araújo - Entrega de livro -Apresentação musical 
- Entrega de placa. 

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

Revmos. Srs. Dom Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal Arcebispo 
Metropolitano de Belo Horizonte; Dom Emanoel Messias de Oliveira, Bispo 
Diocesano de Guanhães e Administrador Apostólico de Governador 
Valadares; Padre lsmar Dias de Matos, Postulado da Causa de Beatificação 
do Cônego Lafayette; e Padre Luiz Barroso, Pároco de Santa Maria do 
Suaçuí; e os Exmo. Srs. Inocêncio Duarte de Oliveira, membro da Comissão 
Histórica da Causa de Beatificação do Cônego Lafayette; Desembargador 
Bernardino Godinh0, representando o Tribunal de Justiça do Estado; Ten.-
Capelão Alvaro Fernando, representando o Comandante do CIAAR, Cei.-
Aviador Francisco José da Silva Lobo; Rodolfo Lima, Prefeito Municipal de 
Santa Maria do Suaçuí, representando nesta Mesa os Prefeitos presentes; e 
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que suscitou a realização 
desta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à homenagem ao 

Cônego Lafayette da Costa Coelho por ocasião do 40° aniversário de seu 
falecimento e da abertura do processo de sua canonização. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a execução do Hino 

Nacional, que será interpretado pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a 
regência de Roseane de Souza Reis Almeida. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - Os recentes acontecimentos que abalaram o mundo, 
com o terrorismo fazendo milhares de vitimas, levou-nos à convicção de que 
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este planeta nunca mais será o mesmo. Além disso, a tragédia mostrou-
nos que o preceito cristáo do amor ao próximo está sendo substituído pelo 
rancor e pela falta de entendimento. O que torna a situação mais grave, por 
outro lado, é que o ato criminoso se concretizou, aparentemente, pelas mãos 
de elementos guiados pelo fanatismo religioso. 

Proximamente, assistiremos a um processo de retaliação ao qual se deve 
impor limites. Afinal, ódio contra ódio só pode levar à destruição. É preciso 
que todos os homens se conscientizem de que o entendimento e a boa-
vontade são os caminhos a seguir. Nesse aspecto, devemo-nos mirar no 
exemplo daqueles que dedicaram sua existência a servir seus semelhantes. 
Monsenhor Lafayette, cuja memória estamos homenageando nesta 
solenidade, é protótipo desses homens cuja santidade e virtude nos poderão 
ajudar. 

Faz agora 40 anos que o Cônego Lafayette da Costa Coelho nos deixou. 
Sua presença entre nós, entretanto, continua viva, não só para os que com 
ele conviveram, mas para os que apelam à sua fama de santidade para obter 
graças. Não é por outro motivo que a Igreja dá inicio ao projeto de sua 
canonização. 

Podemos dizer que Santa Maria do Suaçui é uma cidade privilegiada. Foi 
ali que nosso homenageado desenvolveu o apostolado, e é dali que, ainda 
hoje, irradia-se a devoção a seu nome. O pároco que colaborou com a 
Diocese de Guanhães durante tantos anos continua, mesmo longe deste 
mundo, a inspirar a população mineira no exercício do bem. Assim sendo, a 
iniciativa do colega Deputado Durval Angelo, ao propor esta reunião, é 
oportuna e grandemente motivadora para todos nós. 

Falar sobre a vida de Monsenhor Lafayette será desnecessário. 
Desejamos, apenas, reiterar o que dissemos no principio: vamo-nos inspirar 
em seu exemplo, procurando a compreensão e a solidariedade. Vamos 
relembrar os atos e fatos, revestidos de santidade, que caracterizaram a 
passagem desse homem privilegiado pela terra. Vamos, finalmente, unir 
nossas orações para que, por intermédio do Cônego Lafayette da Costa 
Coelho, o Todo-Poderoso ilumine os homens para superar o difícil momento 
presente. 

Grandemente emocionados, promovemos a abertura desta reunião, em 
nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Estamos certos de que, de onde se encontra, nosso homenageado 
escutará nossas palavras e acolherá com simpatia a nossa manifestação. 
Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Durval Ângelo 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Olinto Godinho; Emmo. e Revmo. Cardeal 

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte D. Serafim Fernandes de Araújo; 
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Exmo. e Revmo. Bispo Diocesano D. Emanoel Messias de Oliveira; 
Revmo. Pe. lsmar Dias de Matos; Exmo. Sr. Inocêncio Duarte de Oliveira; 
Revmo. Pe. Luiz Barroso; Exmo. Sr. Des. Bernardino Godinho; Exmo. Sr. 
Tenente-Capelão Álvaro Fernando; Prefeitos dos Municípios de Santa Maria 
do Suaçuí, José Raydan, São José da Safira, São Pedro do Suaçuí, São 
João Evangelista e Água Boa; amigo e Secretário de Saúde de Guanhães, 
representando o Prefeito José Geraldo, minhas senhoras, meus senhores, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venho hoje à tribuna desta Assembléia 
Legislativa para prestar uma devida homenagem aos amigos do Centro-
Nordeste mineiro, especificamente aos cidadãos que residem na Diocese de 
Guanhães, região que abrange 15.047km' de nosso Estado. Saibam todos 
aqui presentes que, no próximo dia 21 de setembro, na Paróquia de Santa 
Maria do Suaçuí, toda a população, motivada pela fé e pelo mais nobre dos 
sentimentos, a gratidão, vai manifestar sua admiração e seu respeito ao 
inesquecível líder religioso, o virtuoso servo de Deus, Lafayette da Costa 
Coelho, nosso Cônego Lafayette, em comemoração ao 40° aniversário de 
seu falecimento. E valho-me da oportunidade para estender meus 
cumprimentos, na pessoa do caríssimo Bispo Diocesano de Guanhães, D. 
Emanoel Messias de Oliveira, a todas as pessoas das 30 cidades de sua 
Diocese, aos cidadãos de Santa Maria do Suaçui e aos romeiros que já estão 
naquela cidade. 

A história do Brasil foi marcada, desde o primeiro momento, pela presença 
e ação dos missionários da Igreja Católica. O trabalho que desenvolveram, 
ao longo desses cinco séculos, foi voltado para todo o amplo universo das 
tarefas propriamente religiosas, inclusive as obras sociais, nas áreas de 
educação, saúde, preservação e difusão de nossa cultura. Do mesmo modo, 
em todos os fatos marcantes que construíram a história da cidade de Santa 
Maria do Suaçuí e da Diocese de Guanhães, está presente a atuação do 
Cônego Lafayette, agora invocado como servo de Deus. 

Nascido no dia 10/11/86, na cidade de Serro, em nossas Minas que, como 
bem o disse o poeta, "são muitas e também gerais", o Cônego Lafayette era 
filho de José da Costa Coelho e Júlia Felisbina de Jesus. Estudou no 
Seminário Arquidiocesano de Diamantina, sendo ordenado presbítero no dia 
15/4/17, por Dom Joaquim Silvério de Souza. A vocação religiosa sempre foi 
uma constante na família, sendo dois de seus irmãos consagrados à Igreja: 
Monsenhor José da Costa Coelho, do clero diamantinense, e Irmã Apoline 
Coelho, Filha da Caridade de São Vicente. 

Em abril de 1917, o servo de Deus foi enviado por Dom Joaquim para a 
Paróquia de Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, 
onde trabalhou durante 44 anos, sempre pregando com o exemplo e com a 
santidade de vida, aplicando com rigor as palavras de exortação da Primeira 
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Carta de Paulo a Timóteo, capítulo VI, versículo IX: "Segue a justiça, a 
piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. 

Seu ministério sacerdotal foi fortemente voltado para a evangelização. 
Promoveu diversas missões populares em sua imensa paróquia e foi um 
exímio colaborador para que esses ofícios também se realizassem em outras 
paróquias. Era, ainda, um incansável promotor das vocações sacerdotais. 
Criou e incentivou obras pias, tendo sido Cónego Catedrático do Cabido de 
Diamantina, Vigário Forãneo na Arquidiocese e Inspetor Escolar em Santa 
Maria do Suaçuí. 

Mesmo com tantos afazeres e responsabilidades, sempre pautou sua vida 
na simplicidade e no amor ao próximo, no extremo afã de cumprir os 
aconselhamentos do Mestre, em Mateus, capítulo X, versículos VIII a X: 
"Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os 
demónios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, 
nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, 
nem sandálias, nem cajado: pois o operário é digno de seu sustento. 

Homem de intensos jejuns, orações e sacrifícios, atraía os fiéis pela 
piedade. E isso pode explicar o fato de sua fama ter ultrapassado os limites 
paroquiais. Diariamente, era procurado em sua residência, e até mesmo 
através de correspondências, para dar a bênção da saúde às pessoas, 
sinceramente agradecidas e comovidas com as graças alcançadas. 

O servo de Deus faleceu em Santa Maria do Suaçuí, no dia 21/9/61. A 
data, feriado municipal, é celebrada anualmente na paróquia e conta com a 
presença de dezenas de milhares de pessoas que visitam o seu túmulo, não 
somente pela devoção, mas principalmente por reconhecerem nesse ilustre 
religioso um ser humano inigualável, que, já no seu tempo, lutou para fazer 
prevalecer a justiça, a igualdade e a paz social. Como não poderia deixar de 
ser, suas pregações e exemplos eram finmemente inspirados nos 
ensinamentos da Sagrada Escritura, que prega o amor e a solidariedade 
entre todos os povos, entre todas as nações, entre todos os irmãos, para a 
existência da paz, da tão sonhada paz entre os homens. 

No dia 13/11/2000, com grande alegria para todos nós, o Bispo Diocesano 
de Guanhães, D. Emanoel Messias de Oliveira, recebeu a autorização da 
Sagrada Congregação para as Causas dos Santos, a fim de que fosse 
iniciado o processo de canonização do servo de Deus Lafayette da Costa 
Coelho, com a análise de inúmeros milagres que lhe foram atribuídos. Esse é 
um ato de profundo reconhecimento de sua dedicação e fé na humanidade e 
em Cristo, sendo o defensor dessa justa causa o teólogo Pe. lsmar Dias, 
nosso amigo, a quem muito respeitamos. 

Esta sessão especial, por nós solicitada através de requerimento, mais do 
que uma homenagem, é a nossa manifestação de admiração e irrestrito 
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respeito ao Cônego Lafayette, que hoje nos serve, e a todos os seus 
devotos, como um paradigma de ética e, com toda a certeza, como nosso 
intercessor junto ao Pai. 

Para abrilhantar esta festa, além da presença de paroquianos de Santa 
Maria e de cidades vizinhas, temos também a Orquestra Jovem de 
Contagem, mostrando que a arte e a fé são duas inmãs siamesas, ou melhor, 
é por meio da arte que nos comunicamos de fonma mais transparente com 
Deus. 

O Poder Legislativo mineiro se alegra de ser o eco do pcvo de Santa Maria 
do Suaçuí, de toda a diocese e também de outras terras mineiras, ao prestar 
essa homenagem àquele cuja passagem pela Terra pode ser resumida por 
uma única frase: assumiu a causa, o amor e a paixão pelo Reino. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Inocêncio Duarte de Oliveira 
Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Deputado Olinto Godínho, 3° Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa, representando o Presidente desta 
Casa, Deputado Antônio Júlio, na pessoa de quem cumprimento os seus 
demais colegas e todas as autoridades presentes. Ao povo de Santa Maria 
Maior e aos demais presentes, nossas saudações. 

Em nome do povo fiel, vamos tentar expressar o que representa para nós o 
servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. 

Seria muito melhor representado se um dos seus parentes ou 
contemporâneos aqui estivesse, mas não nos esquivamos, porquanto 
diamantinense, membro da Comissão Histórica Diocesana e, até há poucos 
dias, Defensor Público na comarca que fora sua paróquia, também sou como 
um seu neto, já que meu pai, órfão de pai aos 9 anos de idade, teve dele 
grande ajuda educacional e para a própria subsistência. 

Minha mãe, grande amiga, assistiu-{) na hora da morte, enquanto ele me 
abençoava ainda no ventre dela. 

Peço vênia para, extrapolando a incumbência, falar em nome de todos os 
moradores dos antigos locais visitados, em seus mínimos rincões, pelo 
saudoso Pe. Lafayette, pois foi por esses esforços que nasceu o Santo 
Cônego. 

Como definir o Santo Cônego, hoje servo de Deus, Lafayette da Costa 
Coelho, nosso homenageado? 

É uma tarefa hercúlea. Sozinho, impcsslvel. 
Para ser fiel à história e à cronologia, não poderia deixar de lembrar os 

esforços de Pe. Euler nos anos 70 - pós-80 de Pe. lsmar - e, atualmente, do 
nosso Bispc Diocesano, D. Emanoel Messias de Oliveira, que abraçou a 
causa, levando-a a Roma no ano passado, bem como de nosso pároco, Pe. 
Luiz Barroso, Presidente da Comissão Histórica, e dos demais membros do 
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Tribunal Eclesiástico. 

Por isso, em louvor à incontida alegria de todo o povo da Diocese de 
Guanhães, que se sente vangloriada, tomarei emprestadas letras do seu 
primeiro Bispo, D. Antônio Felippe da Cunha: " cheguei à conclusão de que 
ele é um santo. Santo, porque fiel à Igreja, fiel aos seus compromissos de 
padre para com o povo de Santa Maria do Suaçui. Parece-me que Cônego 
Lafayette, que não tive a honra de conhecer em vida, era um homem todo de 
Deus e do povo. Sinto que, o dia todo, punha-se a serviço de Deus, de 
maneira plena e de forma incondicional. Era um homem paciente e alegre, 
sempre voltado para o interesse de todos". 

Não era, pois, sem tempo o reconhecimento necessário do povo mineiro, 
pelo que agradecemos a homenagem, na pessoa do Exmo. Sr. Presidente 
desta Mesa. 

Agradecemos também os esforços e pedidos do Exmo. Sr. Deputado 
Durval Ângelo, subscritor do requerimento primevo. Esta Casa Legislativa 
ganha espaço estadual, nacional e internacional ao promover tão justa 
homenagem. 

Tenham certeza de que os valores que o Cônego Lafayette defendia -
simplicidade, obediência, humildade, santidade, dedicação, serviço fraterno, 
visita familiar, entre outros -, com temperança e fortaleza, transporão nossas 
fronteiras. 

A notícia do "Santo" Cônego, levada pelos migrantes e seus descendentes, 
já chegou a vários Estados, e não há uma família sequer nas localidades 
pelas quais passou que não tenha recebido uma grande graça sua. 

Mas quem é Lafayette da Costa Coelho? Foi no dia 10/11/1886 que a Vila 
do Príncipe, atual Serro, viu nascer o sexto filho, entre oito, do Sr. José da 
Costa Coelho (Juca Paraguaio) e D. Júlia Felisbina de Jesus. 

De família simples, marcada pela oração, pelo serviço e pela vocação que 
fizeram dois Padres e uma freira, entre os irmãos, a etimologia de Lafayette 
já denunciava a fraca condição pessoal de saúde e o bastião forte interior. 

Os seus primeiros estudos foram feitos no Serro, e, apesar de ter tido dois 
namoros "de janela", com Maria Gabriela e Maria Nazaré, o professor 
primário Lafayette foi chamado pela porta por uma terceira Maria, a padroeira 
paroquial e mineira, Maria Maior, tendo ingressado no Seminário 
Diamantinense no ano de 1908, aos 22 anos de idade, levando dos parentes 
o apelido de "Frade". 

Desempenhava-se melhor nas disciplinas Teologia Moral, Direito Canônico 
e História da Igreja, pilares de sua fé e de seu futuro trabalho, chegando ao 
diaconato em 8/4/15 e, dois anos depois, em 15/4/17, ao presbiterato, dia em 
que, segundo o jornal "Estrela Polar", recebeu do aluno Francisco Silva a 
seguinte saudação profética do que seria a sua vida, entre outras palavras: 
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"Sois padre. Ides espalhar entre os ricos e os pobres, entre os 

orgulhosos e os humildes, a doutrina santa do Evangelho e trazer ao seio da 
religião e da Igreja as ovelhas desgarradas. Sois aquele que entrará no mais 
rico palácio como na mais humilde choça. Tereis lenitivos para as dores e as 
misérias dos indigentes". ("Estrela Polar" de 22/4117.) 

Foi determinada pelo Bispo sua ida, no mesmo mês de abril, para auxiliar 
seu conterrãneo, Pe. Josê Maria dos Reis, na então Paróquia de Santa Maria 
do São Fêlix, que abrangia quase 2.000km2

, inóspita, sem estradas ou 
recursos, região carente atê hoje. 

Pe. Josê Maria dos Reis, baluarte mineiro na luta pela escola pública, 
mesmo doente e fraco, foi um burilador do neo-sacerdote, seu auxiliar por 
quase dois anos. 

Lafayette assume integralmente a Paróquia após 1214119 e continua sua 
obra. Desde então começamos a ver as graças oriundas das suas mãos, que 
hoje estendem-se da Diocese de Guanhães a todo o povo mineiro, quiçá ao 
Brasil. 

Pe. Lafayette não tinha nenhum apego material, ficando apenas no resíduo 
mínimo para a sobrevivência; mesmo assim, ajudou na formaçáo de vários 
paroquianos, quatro dos quais se ordenaram Padres, um deles o meu tio, Pe. 
Jaime. 

Conduzia-se por três regras de vida muito simples. A primeira, servir ao 
próximo, a quem se dedicava com esmero. 

A segunda, não deixar para depois, seja dia ou noite, chuva ou sol. As 
canseiras, cravos nos pés, hérnias, úlceras, trabalho quase solitário, longas 
distâncias percorridas, trilhos de animais e chapadas, matas e vales, 
montaria em lombo de burro ou, ás vezes, quando havia estrada, em jipe de 
terceiros, nada era empecilho ao socorro ao irmão. "Descansar, só lá no céu", 
dizia, acolhendo em si as palavras de D. Joaquim Silvêrio de Souza, seu 
Bispo ordenante, e não deixando o sol encontrá-lo na cama. 

A terceira regra era um espinho na sua vida. Doia-lhe deixar a Paróquia 
para atender a chamados episcopais. Atendia sem se importar nem com o 
próprio estado de saúde, sob ordens médicas de permanência. Era o teste de 
sua obediência. 

Em 2517147, foi o Pe. Lafayette nomeado Cônego, por D. Serafim, 
Arcebispo de Diamantina. Tamanho foi o reconhecimento popular que o título 
substituiu o nome e, pelos anos 50, foi considerado um verdadeiro santo por 
todos os que o conheciam, enquanto ele preferia fazer-se um humilde 
operário, sem deixar de ser pastor. Revelou-se o taumaturgo na expressão 
popular "Santo Cônego". 

Atê 2119/61, foram 44 anos de trabalhos só na Paróquia, dedicados ao 
povo, a quem ia, e ao que vinha de longe, para os ofícios e para as bênçãos 
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do seu pastor. Cumpriu-se a ordem direta de Jesus: ide, ensinai e 
celebrai. 

Lafayette não foi um apático, mas ativo, inteligente e incentivador das obras 
pias e das causas públicas. 

Na direção paroquial, teve também oportunidade de aproximar-se desta 
Casa mineira e de acontecimentos de cunho político, mesmo sem ser 
partidário. A esse respeito, destacamos o trabalho de emancipação política 
dos Municípios de Santa Maria do Suaçuí e São Sebastião do Maranhão, a 
oficialização de escolas públicas, a criação e instalação de casas bancárias e 
da comarca, a eleição de seu afilhado de batismo, Prefeito e, depois, 
Deputado, Nacip Raydan Coutinho, médico e destacado políticc cujos 
projetos até hoje prosperam e produzem frutos no Centro-Nordeste mineiro. 

Assim, através deste afilhado Deputado, manteve estreito relacionamento 
com a Casa Legislativa, nela deixando algumas de suas idéias de 
aproximação dos anseios populares, de respeito ao indigente, da 
necessidade de se votarem leis para o povo e do papel do político de estar a 
serviço da causa pública. 

Se falasse aqui, por vários dias, sobre a obra e a vida do Cônego Lafayette, 
sobraria muito mais para ser falado. Abstenho-me, dizendo que o "Santo 
Cônego" cativou o povo, cativou a "loucura de Deus". Fê-la produtiva, forte e 
vibrante, dentro dos corações de seus fiéis, dando-lhes apenas um lembrete, 
através do qual incentivou crianças e adultos no trabalho eclesial individual e 
ccletivo: "Sejam zelosos filhos do Coração de Jesus e de Maria". Falei do 
"santo", cujos milagres ele ccntinua fazendo a todo instante, a qualquer hora 
do dia ou da noite, para quem pede cem fé. 

Encerrando, não poderia deixar de erguer um brado á Diocese de 
Guanhães e de convidar todos para se unirem a Santa Maria do Suaçuí, na 
oração e no trabalho pró-beatificação, pois essa é a nossa causa mineira, 
bem como para visitarem seu túmulo, especialmente, ás segundas-feiras, nos 
dias 21/9 e 10/11, quando as manifestações populares tomam gosto original. 

Esse é o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, a quem rendemos 
nossas homenagens. Ele, para nós, será sempre o "Santo Cônego". Muito 
obrigado. Tenho dito. 

Palavras do Deputado Márcio Cunha 
Cumprimento, em primeiro lugar, o Deputado Olinto Godinho, filho de Santa 

Maria do Suaçuí, que, neste momento, representa o nosso Presidente, 
Deputado Antônio Júlio; o Revmo. Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, D. 
Serafim; o Revmo. Bispo D. Emanoel Messias de Oliveira, o Revmo. Pe. 
lsmar Dias de Matos, o Revmo. Pe. Luís Barroso, o limo. Sr. Inocêncio 
Duarte de Oliveira, o Prefeito de Santa Maria, Rodolfo Lima; o 
Desembargador Bernardino Godinho, o Cel.-Av. Francisco José da Silva 
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Lobo; o Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, na pessoa de quem gostaria 
de agradecer à Casa, porque foi quem iniciou esta homenagem, teve a 
gentileza de apresentar o requerimento aprovado por todos. Portanto, quero 
lhe agradecer, bem como ao Deputado Olinto Godinho, por me darem esta 
oportunidade de falar em nome do nosso Prefeito, que me solicitou que aqui 
fizesse as honras da Casa de Santa Maria do Suaçuí. Agradeço 
penhoradamente aos Deputados Durval Ângelo e Olinto Godinho. Com igual 
honra, agradeço a presença dos Vereadores Enílton Lopes da Serra, 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Suaçui, Lauro Garcia, 
Geraldo Francisco dos Anjos, Valdeir Jardim, João Felipe Meira e João dos 
Prazeres Godinho; do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Juliano 
Godinho Pinto; dos Prefeitos Roberto Augusto, de São Sebastião do 
Maranhão; Paulo Peixoto Amaral, de José Raydan; do Vereador José Afrânio 
Peixoto, do Presidente da Câmara Municipal de José Raydan. Quero, enfim, 
agradecer a presença de todos. 

Mas, meus amigos, voltamos à tribuna para homenagear a figura de um 
grande mineiro e servo de Deus, como aqui colocado, o Cônego Lafayette da 
Costa Coelho. Fazemos isso mesmo sabendo que o Cônego Lafayette .não 
gostava de publicidade, mas não podemos permitir, como fizeram os 
oradores que me antecederam, que seja esquecida tão importante data para 
a população de Santa Maria do Suaçui e região. Não poderíamos deixar que 
isso passasse despercebido do Legislativo mineiro. O Cônego Lafayette, 
como é carinhosamente chamado pelo povo, nasceu na cidade do Serro, em 
1886, e foi ordenado sacerdote em Diamantina, em 1917. Durante 44 anos, 
exerceu seu ministério em Santa Maria do Suaçuí, onde faleceu em 21/9/61. 
Homem de intensa oração e de freqüentes jejuns, o Cônego Lafayette cativou 
o povo com sua fé, simplicidade e exemplo constante de humildade. Seu 
carisma pastoral era, sobretudo, a bênção da saúde. Milhares de pessoas de 
Minas e do Espírito Santo visitam anualmente seu túmulo, em Santa Maria do 
Suaçuí, principalmente no dia do aniversário de seu falecimento. 

Como disse no início de minha fala, o Cônego Lafayette não gostava de 
publicidade. Nem sobre sua pessoa nem sobre seus atos. Foi sempre o 
sacerdote simples, ciente de sua missão missionária. 

Mas a modéstia que insistia em aconselhar em relação à sua pessoa não 
impede que o povo o admire nem interrompe as visitações de milhares de 
pessoas vindas das mais diversas localidades de Minas e de outros Estados 
brasileiros. Essa é uma prova do respeito e do amor transmitidos ao longo da 
brilhante e santificada carreira sacerdotal do Cônego Lafayette. Essa 
devoção leva os fiéis a reunirem-se na cidade de Santa Maria do Suaçuí, em 
frente à Capelinha do Cemitério, onde repousam seus restos mortais. São 
pessoas de todas as classes sociais à procura de maior conforto espiritual e 
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que levam consigo, gravada em seus corações, a lembrança inesquecível 
desse servo de Deus. 

Apesar de ter adquirido uma úlcera no estômago ainda nos tempos de 
seminarista, Cônego Lafayette percorreu a cavalo, incontáveis vezes, as 
estradas de sua imensa paróquia, sempre levando a palavra de Deus e 
conforto espiritual aos fiéis da região. Devido á saúde frágil, cavalgar era-lhe 
um constante suplício, mas suas orações davam-lhe forças para cumprir a 
sua missão na terra. 

Somente três anos antes de morrer é que foi convencido por seu afilhado e 
médico, o Deputado Estadual Dr. Nacip Raydan, a deixar-se operar. No dia 
em que o Cônego Lafayette estava para viajar, Dr. Nacip foi dizer-lhe que 
conseguiria um aviãozinho para levá-lo até Diamantina, onde queria ser 
operado. Porém, agradeceu delicadamente e viajou de jipe com outro amigo. 
Em Diamantina, foi operado no Hospital Nossa Senhora da Saúde. Mas o mal 
era crônico. 

Para a população de Santa Maria do Suaçui, foi emocionante o retorno do 
Cônego Lafayette. O povo foi para as ruas e praças da cidade, enfeitadas 
com bar.deirolas, ramos de palmas, flores e motivos religiosos. Infelizmente, 
a operação fora apenas um lenitivo para esse grande homem. 

Os que conhecem a trajetória de vida do Cônego Lafayette apaixonam-se 
por sua religiosidade e fé, por sua condição de humanista, por seu imenso 
amor ao próximo e por seu desprendimento e estoicismo diante de sua 
saúde. 

Todos os que conhecem a história desse religioso vão transmitindo e 
fixando as palavras que ouviram e guardaram com amor no coração. Quem 
nunca ouviu falar dele pode perguntar: "Quem foi o Cônego Lafayette? O que 
fez, onde nasceu, onde viveu?". É por isso que devemos manter vivas em 
nossas memórias as figuras de pessoas ilustres como foi o Cônego 
Lafayette. 

Em Santa Maria do Suaçui, permanentemente, fiéis de todas as idades 
visitam a sua sepultura. É impressionante o carinho que essas pessoas 
cultivam por Cônego Lafayette. São inúmeros os relatos de graças atendidas, 
o que só aumenta a fé em tomo da figura do Cônego Lafayette. A prova disso 
é que, em cada casa de Santa Maria e de cidades da região, existe um 
retrato do Cônego Lafayette, numa demonstração do carinho e da fé da 
pcpulação. 

Como bem disse o Pe. Geraldo Fernandes Guabiroba, muito amigo da 
Paróquia de Santa Maria do Suaçui, numa cerimônia religiosa realizada em 
1975: "Eu me lembro agora daquelas palavras da Escritura Sagrada: A 
lembrança do justo dura eternamente. Não se apaga das almas que o 
conheceram"_ Acreditamos que, neste momento, estejamos aqui reunidos 
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para rememorar o justo, o santo, aquele que em toda a sua vida foi um 
servo de Deus. Este discurso tão-somente manifesta nosso desejo de que 
não se apague da memória dos mais jovens a figura do Cônego Lafayette, 
além, é claro, de prestar esta honrosa homenagem ao grande homem que 
ele foi. 

Parabéns, ilustre Deputado Durval Ângelo. Nossos agradecimentos em 
meu nome e em nome do Prefeito e de toda a comunidade, assim como ao 
Deputado Olinto Godinho. Muito obrigado. 

Palavras do Pe. lsmar de Matos 
Sr. Presidente desta Mesa, Srs. Deputados, autoridades, senhoras e 

senhores, inicio agradecendo à Mesa desta Casa, que acolheu o 
requerimento do Deputado Durval Ângelo pedindo que fosse prestada esta 
homenagem. Na pessoa do Deputado Olinto Godinho, 3°-Vice-Presidente, 
saúdo a todos os parlamentares desta instituição. 

Meu agradecimento especial ao ilustre Deputado Durval Ângelo e a todos 
os membros de seu gabinete, que não mediram esforços para a efetivação 
deste evento. 

Sabemos que nosso Estado e nossa Pátria vivem no constante desejo de 
encontrar referenciais éticos para construirmos a tão sonhada humanidade 
do terceiro milênio. Parece ser essa a nossa grande procura. E hoje esta 
Casa Legislativa homenageia um homem que já é esse referencial por várias 
gerações: Cônego Lafayette da Costa Coelho, mineiro, nascido no Serro, em 
1886, acostumado às alturas da serra do Espinhaço e que, tendo passado 
pela Arquidiocese de Diamantina, ensinou-nos a elevar o espírito para 
amarmos as pessoas e construirmos, assim, nossa morada junto de Deus. 

Homem de profunda fé e de intenso amor aos pobres, Cônego Lafayette foi 
um missionário incansável, que andou milhares de quilômetros para estar 
com as pessoas e levar-lhes o conforto da religião. Homem preocupado com 
a questão social, juntamente com outros homens de ideal, deu início, em 
Santa Maria do Suaçui, à Santa Casa de Saúde, mantida pela Irmandade da 
Providência, que mais tarde se transformou no hospital que a região do vale 
do Suaçuí conhece. lncentivador das vocações sacerdotais e religiosas, viu 
vários rapazes e moças de sua paróquia se consagrarem ao serviço de Deus 
como sacerdotes e religiosas . 

Senhoras e senhores, milhares de pessoas têm o Cônego Lafayette, nosso 
homenageado, como santo. E o que é o santo? - podemos perguntar. Sem 
maiores comentários, podemos dizer que santo é aquele ou aquela que, 
confirmado pelo "sensus fidei" e, depois, pela autoridade da Igreja, deu a 
todos provas de ter vivido com heroísmo as virtudes do Evangelho de Jesus 
Cristo. Todos nós, indistintamente, diante da santidade, somos chamados a 
viver os valores morais, os valores éticos alicerçados no Evangelho. 



918 
Milhares de pessoas estarão, amanhã e depois, visitando o túmulo de 

Cônego Lafayette, em Santa Maria do Suaçuí. Embora falecido há 40 anos 
(21/9/61 ), está vivo na memória e nos corações do povo mais que qualquer 
um de nós e é invocado como santo, pois, segundo o "sensus fidelium", 
continua a interceder por todos aqueles que o invocam com fé, e podemos 
testemunhar que muitas são as graças alcançadas de Deus por seu 
intermédio. Basta ouvir este povo que ora superlota as galerias desta 
Assembléia para que minhas palavras sejam imediatamente confirmadas. 

Infelizmente, a sociedade modema que construímos tende, a cada dia, 
para rumos que o servo de Deus Lafayette não sonhou para o seu rebanho. 
Vemos, pelos meios de comunicação social, a tendência para a 
mercantilização crescente da vida e a burocratização de suas ações. Vemos, 
também, as ações das pessoas serem coordenadas pela ganância do 
dinheiro e pela fome de poder, o que faz com que a economia se eleja como 
soberana e, juntamente com a administração, tome o lugar da religião na 
organização da vida coletiva. A religião se torna, cada vez mais, uma escolha 
de cada um, assim como a ética. Cada um tem a sua. As ações humanas 
passam a ser potencializadas pela ciência e pela técnica, elevadas á 
categoria de deusas da modernidade e da chamada pós-modernidade. No 
entanto, se persistir essa tendência, se não mudarmos o rumo de nossa 
história humana, poderemos assistir, em breve, a um colapso social e 
ecológico. 

Vimos, nos últimos dias, ruir, juntamente com as torres do World Trade 
Center, em Nova Iorque, a ilusão de que o dinheiro e a prepotência garantem 
a felicidade do ser humano. 

Srs. Deputados, senhoras e senhores, nunca uma ética universal foi tão 
necessária como agora, no momento em que só se fala em globalização. 
Mas, paradoxalmente, nunca uma ética universal foi considerada tão 
impossível como agora. 

Que grande contra-senso! Basta pensar um pouquinho para ver quão 
estranho é o fato de estarmos inseridos na grande globalização, sobretudo a 
econômica, e de se proclamar por toda parte a impossibilidade teórica de 
uma ética universal. Isso é estranho, muito estranho, porque a situação atual, 
em pleno século XXI, se considerada em nível mundial, está marcada, 
fundamentalmente, por quatro vergonhas político-morais que afetam 
gravemente a nossa existência e clamam por atitudes urgentes: a fome e a 
miséria, que conduzem á inanição e á morte de um número cada vez maior 
de seres humanos e de nações; a tortura e a contínua violação da dignidade 
humana, sobretudo em Estados despóticos; o crescente desemprego e a 
disparidade na distribuição de renda e riqueza e a ameaça de destruição da 
humanidade pelo perigo - ainda não totalmente superado - de uma guerra 
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nuclear e pelo desequilíbrio ecclógico. Tudo isso exige de nós, mais do 
que nunca, uma resposta solidária, para que nos tomemos capazes de nos 
responsabilizar pelas conseqüências de nossas ações em nível local, 
estadual, nacional e planetário. 

Senhoras e senhores, pela primeira vez na história do gênero humano, os 
homens e mulheres se encontram diante do desafio de enfrentar, em escala 
mundial, a responsabilidade dos efeitos de suas ações: escassez dos 
recursos da natureza, devastação do meio ambiente, manipulação genética, 
etc. Surge, repito, a urgente necessidade de uma ética da responsabilidade 
solidária, pois só uma ética capaz de fundamentar uma responsabilidade 
universal e solidária poderá enfrentar esse imenso desafio. Nada 
conseguiremos se continuarmos ancorados na falsa ética individual e 
intimista. 

Somos os únicos seres éticcs do planeta. Somos os úniccs seres capazes 
de nos indignar diante das ações de nossos semelhantes, e nossa 
indignação ética nasce porque somos capazes de imaginar uma situação 
além da realidade cruel que vemos, ou seja, antevemos um horizonte de 
esperança em uma vida melhor e mais solidária, Sabemos que é necessário 
haver o reconhecimento mútuo do sujeito pelo seu semelhante, o que 
significa que não podemos nos reccnhecer como pessoas e como cidadãos e 
cidadãs sem reccnhecer no outro os mesmos direitos. 

Que o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, nosso homenageado 
desta tarde, ccnsiga de Deus as melhores luzes para que possamos ccnstruir 
um mundo mais frat(!mo e mais ético e, assim, mais justo. Muito obrigado. 

Palavras de Dom Emanoel Messias de Oliveira 
Exmo. Sr. 3°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, Deputado Olinto Godinho; ilustríssimo autor do requerimento 
que deu origem a esta reunião, Deputado Durval Ângelo; Ema. Revma. Sr. 
Cardeal D. Serafim Fernandes de Araújo, nas pessoas de quem gostaria de 
cumprimentar todos os membros da Mesa; autoridades presentes, civis e 
militares; querido povo de Deus, devotos do servo de Deus Lafayette da 
Costa Coelho, Manhattan, Maranatha, Pentágono ... irmãos e irmãs, sinto-me 
no dever, neste momento criticc do cenário mundial, em que a insegurança 
abala um dos países mais fortes do mundo e se aninha no ccração das 
pessoas, e neste momento privilegiado de homenagem a um homem frágil, 
cuja única força e segurança é a intimidade com Deus, sinto-me no dever de 
ccnjugar essas três palavras de extrema atualidade: Manhattan, Maranatha, 
Pentágono . 

Manhattan: ccração econõmicc dos Estados Unidos, com as torres gêmeas 
do World Trade Center, centro do comércio mundial. As torres gêmeas 
trazem-me à memória a torre de Babel de Gênesis 11, simbolizando o 
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orgulho do ser humano, querendo ocupar o espaço de Deus. As torres 
gêmeas representam um dos centros onde se poderia erguer uma estátua ao 
deus capital. 

Pentágono: sediado em Washington, centro militar da maior potência 
mundial, expressão simbólica da máxima segurança americana. 

Entre Manhattan e o Pentágono, apresentaríamos a expressão aramaica 
"Maranatha" ("Vem, Senhor"), curiosamente quase as mesmas letras de 
Manhattan. Aqui a palavra é composta de "Man", que significa homem. A 
expressão bíblica é composta da "Marana", que significa Senhor, com 
referência a Jesus. "Vem, Senhor Jesus!". E a penúltima frase do último 
capítulo do livro do Apocalipse (Ap 22,20), desejando a rápida intervenção de 
Deus da vida na história humana diante da opressão dos grandes sobre os 
pequenos, dos poderosos sobre os humildes. A conservação da fórmula 
aramaica, num texto escrito em grego, mostra que se trata da mais antiga 
prece litúrgica da Igreja, aliás, tão urgente nos dias de hoje. 

Como estão latentes hoje as palavras de Jesus em Lc 12, 15: "Precavei-
vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a 
vida do homem não é assegurada por seus bens". Ou, um pouco mais à 
frente, nos versos 33 e 34: "Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas 
que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não 
chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o 
VOSSO COração". 

A raiz de toda a violência é a falta de solidariedade e partilha. Alguma coisa 
grave está por trás dos gestos de terror. 

Afinal, onde viceja a vida? No coração da economia, no centro de poder e 
de decisões humanas ou no coração de Deus? Se o deus capital insiste em 
reinar, se a economia substitui a dignidade humana, temos à frente fumaça, 
fogo, sangue humano, destruição e caos. Embora aparentemente saudável, 
sereno e tranqüilo, o mundo econômico gestava um càncer no interior do seu 
organismo antes desse acontecimento fatídico. 

Onze de setembro: impacto geral. O que estava oculto se tomou manifesto. 
O mundo amanheceu horrorizado, olhos estatelados na TV. O World Trade 
Center, centro econômico da América do Norte, quiçá do mundo, e o 
Pentágono, símbolo da fortaleza militar americana, mostram sua 
vulnerabilidade, sua fragilidade. Atingidos por aviões seqüestrados em 
Boston, transformam-se em fumaça, um inferno de fogo, uma mistura de 
poeira e sangue humano desmoronando-se sobre sí mesmos, numa implosão 
catastrófico-apocalíptica. 

Milhares de vitimas inocentes. Os horrores da ficção expressão máxima da 
imaginação e a apoteose da violência virtual do coração humano- de repente 
tomam-se realidade. Holocausto? Apocalipse? Terceira guerra mundial? Fim 
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do mundo? Confusão na mente humana, perplexidade, angústia, horror, 
trevas. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos experimentam a 
fragilidade das suas fortalezas. Desnuda-se sua insegurança. O inexpugnável 
vulnerabilizou-se. Insegurança e indecisão afligiram o coração de todos 
aqueles que buscavam sua segurança no poder e na força. Os bandidos 
terroristas praticaram um gesto absolutamente criminoso e injustificado, mas, 
nesse crime hediondo, conseguiram mostrar a todos a insatisfação que reina 
no planeta diante desta nova ordem econômica mundial, que privilegia um 
pequeno grupo em detrimento da maioria miserável e faminta, cujo sangue 
está sendo bebido tranqüila e impiedosamente pelos grandes e poderosos. 

Desaprovamos radicalmente qualquer ação terrorista, mas esta 
globalização da economia e este neoliberalismo sanguessuga e excludente 
precisam ser repensados. Será que vai valer para o Grupo dos 8 e para cada 
um de nós essa trágica e deplorável lição? Por que estou usando a palavra 
lição? É porque Jesus nos adverte sobre os sinais dos tempos. E preciso 
refletir sobre os fatos da vida e buscar-lhes a razão de fundo à luz da palavra 
de Deus. O que motivou o atentado do dia 11 não foi um simples ódio aos 
Estados Unidos. Por trás, certamente, está o descontentamento com uma 
ordem mundial que desconsidera o evangelho e a dignidade dos filhos de 
Deus. O gesto foi simbólico, fatidicamente simbólico, para chamar a atenção 
do mundo, sobretudo das superpotências. 

"Maranatha" - reza o final do livro sagrado do Apocalipse: "Vem, Senhor 
Jesus". Não tardes mais. Transforma o coração do homem. Derruba-lhe o 
orgulho e a prepotência. Mostra-lhe o teu reino. Abre-lhe os olhos para 
enxergar o caminho. Coloca mais uma vez diante de fariseus, escribas e 
donos do poder, a criança, o simples, o pequeno, como exemplo, como 
modelo, como sinal do reino. A segurança dos grandes e de todo o planeta 
está no respeito pela dignidade e no direito de viver dos pequenos. Mas o 
homem desprezou o humilde profeta de Nazaré. Arvorou-se em Deus, 
inchou-se de orgulho, enclausurou-se no egoísmo, fundamento de todo 
crime, pecado, vício e destruição. O homem transformou-se em fortaleza 
para si mesmo. Priorizou os poderosos e excluiu os humildes; empanturrou-
se de dólares e negou migalha aos famintos; criou os ídolos do poder e da 
força e gerou multidões de revoltados, marginalizando 2/3 do planeta. Ilusão 
das ilusões, tudo é ilusão, diz o Cohelet, na abertura do seu livro bíblico 
também chamado de Eclesiastes (Ecl 1,2). A palavra traduzida por "ilusão", 
em hebraico, "bebei", significa também fumaça, sopro, hálito, bolha de sabão, 
para lembrar a ·fugacidade, a precariedade e a beleza ilusória das coisas 
deste mundo. O World Trade Center, centro do comércio mundial e cartão 
postal de Manhattan virou fumaça e pó. Desabou o Pentágono, a fortaleza da 
maior potência militar do imundo. É bom lembrar que até o Templo de 
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Jerusalém ruiu por terra, por ter-se transformado em centro ideológico, 
financeiro e político da Palestina, por ter trocado suas funções e começado a 
alimentar a vaidade e o orgulho do povo judeu e sobretudo dos homens do 
poder. Trocar Deus pelo dinheiro, pelo poder, pela auto-onipotência eis a raiz 
de todo o mal. Talvez seja isso o "background" dos últimos acontecimentos. 

Meus irmãos e irmãs, diante deste cãncer que está corroendo o coração do 
planeta, diante deste abismo brutal entre poderosos e miseráveis, que está 
gerando terrorismo e violência, superando a ficção científica, diante das 
assustadoras promessas de vingança a todo custo, diante do sangue 
inocente derramado e da perspectiva de mais derramamento de sangue 
ainda, pelo juramento de retaliação, qual é a solução que a Igreja apresenta? 
A solução da Igreja não poderia ser outra senão na linha evangélica, na linha 
do diálogo, da misericórdia e da busca de santidade, do respeito e 
valorização da vida. Um dia depois do trágico acontecimento em Manhattan e 
Washington, o Papa João Paulo 11, depois de mostrar sua profunda dor e 
sentimento de pesar pelas vitimas do atentado, reafirma, com vigor, que 
jamais a violência conduz á verdadeira solução dos problemas da 
humanidade. Em seg4ida, o Santo Padre diz que a palavra de Cristo é a 
única que pode dar uma resposta ás interrogações que se agitam dentro de 
nós. O Papa termina implorando ao Senhor para que não prevaleça a espiral 
de ódio e violência. 

"Maranatha" ("Vem, Senhor Jesus") mostra para a humanidade que 
idolatrar a riqueza e o poder gera violência, ódio e vingança. Mostra-nos que 
o coração humano é santuário de Deus. No centro do coração humano 
devem reinar a mansidão e a paz. Mostra para todos nós que a riqueza deve 
ser partilhada, e a fortaleza e segurança do homem residem na partilha, na 
solidariedade, na fraternidade e na paz. Declina para todos nós, mais uma 
vez, as parábolas da misericórdia registradas em Lucas, 15. Vem, Senhor 
Jesus, abre os olhos da humanidade nesta hora difícil, para enxergar os 
exemplos que deixaste de heróis na fé, como Francisco de Assis, Tereza de 
Calcutá, João XXIII. E como este que ora homenageamos - homem simples e 
ainda pouco conhecido, oriundo do interior das Minas Gerais, o servo de 
Deus Lafayette da Costa Coelho. 

Por que os meios de comunicação não noticiam casos exemplares de 
virtudes, de amor e caridade, mas apraz-lhes divulgar infortúnios e 
catástofres? Por que os governos não se reúnem para o diálogo em busca de 
soluções novas para os angustiantes problemas mundiais da miséria e da 
fome? Por que o G-8 só se encontra para aumentar seus celeiros? Por que 
os homens do poder não decidem em favor das multidões famintas de tantas 
nações subdesenvolvidas, mas apenas para multiplicar seus próprios 
dividendos? É preciso que nos centros de decisões haja lugar para o 
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evangelho. É preciso que as bem-aventuranças proclamadas há 2 mil 
anos e o evangelho do perdão e da paz substituam o código de Hamurábi 
olho por olho, dente por dente - de 4 mil anos atrás, mas cuja atualidade 
ainda presenciamos neste início de terceiro milênio. 

Solução para este mundo caótico ê a boa-nova da solidariedade e da 
partilha no lugar da exploração e do egoísmo; do diálogo e do respeito, em 
vez da guerra e do terrorismo; do perdão e da busca de paz, no lugar do ódio 
e da revanche. Eis o princípio de solução: levar o evangelho para os centros 
de decisão. 

Parabenizo a feliz decisão dos coordenadores deste evento de trazer para 
este centro de poder e decisões a figura evangélica do servo de Deus 
Lafayette da Costa Coelho. Gestos como este precisam ser repetidos, 
louvados e parabenizados. Parabéns, Presidente; parabéns, Deputado 
Durval Ângelo; parabéns a todos os que aceitaram este requerimento e a 
todos os que ajudaram a organizar este evento. 

Prezados irmãos e irmãs na fé, o mundo precisa dos exemplos paradoxais 
dos discípulos de Jesus, que veio para servir, e não para ser servido, que dá 
a sua vida para o resgate de todos e que nos ensina: "Quem se humilha será 
exaltado, quem se exalta será humilhado". Jesus, que salvou o mundo 
através do aparente fracasso da cruz, Jesus, que ao ser assassinado 
perdoava seus assassinos. Isso é um paradoxo para a sociedade atual, 
curvada diante dos ídolos modernos do ter, do poder e do prazer. É por isso 
que o Santo Padre investiu fundo na canonização de centenas de novos 
santos no final do milênio que passou e neste início de novo milênio. E é por 
isso que levamos até Roma, em outubro passado, o pedido de introdução da 
causa de beatificação do Cônego Lafayette da Costa Coelho. A Congregação 
para a Causa dos Santos, reconhecendo a importância dos santos exemplos 
para os dias de hoje, apreciou em tempo recorde o pedido e o aprovou. Hoje 
já podemos dizer servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. 

Quem foi Lafayette da Costa Coelho? Meus queridos irmãos e irmãs, minha 
fala termina praticamente com esta pergunta, à qual outros oradores já deram 
resposta mais aprofundada. Darei apenas um rápido perfil de sua 
personalidade. Gostaria simplesmente de afirmar que o mundo precisa dos 
rastros luminosos dos discípulos de Jesus, de pontos fulgurantes de luz 
capazes de clarear os caminhos, de homens divinizados pela graça como 
setas apontando para o alto. Quais são os feitos extraordinários desse santo 
homem de Deus? Talvez não haja cenas para o "Fantástico". Foi um homem 
justo, como o velho Simeão; carregava um coração de criança, como o de 
Santa Terezinha do Menino Jesus; foi sacerdote exemplar e cumpridor do 
dever, como o Cura d'Ars; um homem de paz como São Francisco; 
distribuidor da caridade de Deus, como Tereza de Calcutá; alegre e íntimo 
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com Deus, como João XXIII. É a sua simplicidade que é luz, e sua 
intimidade com Deus, que brilha como luzeiro no firmamento, é o fiel 
cumprimento do dever na humildade de uma criança, que o torna grande no 
Reino; é o serviço pastoral desempenhado com ternura e ccmpaixão, que o 
faz se parecer com Jesus. Falava pouco e transmitia um sorriso cativante, 
mas revelava, na simplicidade, a eficácia de um verdadeiro líder, a exemplo 
do Mestre. 

Suas palavras e gestos mais apreciados eram ligados a bênçãos. Quantas 
vezes, cem a delicadeza de uma alma pura cheia de Deus, disse e garantia: 
"Deus te abençoe". E, quando ao doente dizia: "Deus te abençoe, pode ir, 
isso não é nada", era tudo o que o doente queria, e a doença desaparecia. 
Meus irmãos e irmãs, que Deus seja louvado no seu servo Lafayette da 
Costa Coelho. Que este mundo inseguro e violento experimente a firmeza, a 
mansidão e a ternura deste incansável administrador das bênçãos de Deus. 
Paradoxalmente, enquanto aviões e helicópteros cruzam os ares 
transportando grandes homens de negócio, diplomatas e ministros, enquanto 
assistimos pela TV grandes líderes do esporte em carros de fórmula 1, 
dirigindo a uma velocidade superior a 300km/h, estamos aqui para prestar 
homenagem a um herói da fé, que passou parte de sua vida montado num 
cavalinho manso e vagaroso, subindo e descendo ladeiras, absorto com as 
coisas de Deus, no mais profundo e fiel cumprimento de suas obrigações 
pastorais. Eis o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, resposta para os 
tempos atuais. Muito obrigado. 

Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo 
Sr. Presidente, Deputado Olinto Godinho, permita-me que, saudando seu 

nome, cumprimente todos os que aqui estão, desde o mais importante até o 
mais simples. 

Sinto-me, neste momento, alegre, feliz e ccnfortado. Dificilmente assisto da 
bondade de Deus uma resposta tão forte e tão profunda às minhas 
preocupações de cidadão e pastor, como a que acabo de receber e cclocar 
no coração, nesta reunião tão bonita e de profundas lições. 

Depois das palavras do meu irmão, o Episccpado D. Emanoel, quase seria 
lógicc que eu dissesse um "amém", um "assim seja", pela profundidade da 
sua análise. Ouvindo, desde o princípio, esta homenagem ao Côn. Lafayette, 
refleti sobre aquilo que nos propôs, ou seja, que este fosse um momento de 
respostas, de lições, de esperanças. Foi isso que tivemos aqui. 

Apôs os accntecimentos do dia 11, perguntei-me: que valor tem a vida 
humana quando é pisada e transformada em mercadoria de troca, de ódio, 
de vingança, principalmente por meio de inocentes? Hoje, a contemplação de 
uma vida humana faz-nos vestir novamente essa humanidade, que, há 
pouccs dias, de certa maneira, entristeceu-nos. Por que sou homem, por que 
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sou mulher neste mundo de hoje? - interrogávamos de todos os lados. 
Mas hoje temos a resposta de que vale a pena acreditar no ser humano, 
principalmente quando cumpre aquilo para o que foi criado, ou seja, para ser 
feliz, conhecer a Deus como Deus e senhor e amar ao próximo como a nós 
mesmos. Esse é o resumo da vida do Côn. Lafayette. 

Permitam-me descer á simplicidade que me trouxe a lição da alegria de ser 
mineiro. Perguntaram-me como aprendi a ser Bispo. Respondi que aprendi 
com o povo, esse povo simples, que não somente nos ensina, mas também 
nos carrega na missão que nos foi confiada por Deus. Conheci o Côn. 
Lafayette, porque fazia parte do querido clero da Arquidiocese de 
Diamantina. Estivemos juntos em diversos retiros espirituais. A cidade de 
Santa Maria do Suaçuí não fica longe do meu coração, pois tenho ali diversos 
parentes: duas irmãs da minha avó ali viveram e morreram. 

Santo lrineu disse que o maior louvor a Deus é a vida humana. Viver e 
acender com essa vida uma tocha para Deus é o maior louvor a Ele. Não 
existe nada de mais profundo do que levar a vida em direção Àquele que nos 
deu essa mesma vida. 

Essas liçôes são muito pertinentes e muito oportunas. Há pouco, 
conversava com o Presidente, que me perguntou se eu acreditava em guerra. 
Eu lhe disse que não. Temos duas vertentes, e uma é a do bem, a de um 
mundo irmão, fraterno. 

Talvez não tenha acontecido, nos últimos séculos, um fato tão importante 
quanto essa lição que traz humildade a todos. Bastaria uma postura política 
de ética, de bem comum; bastaria o mundo ter um pouquinho de bom-senso, 
e começaríamos a construir o mundo que Deus quer para nós. Esse mundo, 
que teve seu impacto, quase um esbarrão, no dia 11, não é o mundo que 
Deus está querendo. 

Há poucos dias, a ONU divulgou uma pesquisa triste, muito triste, que vou 
repetir: os 200 homens mais ricos do mundo têm o mesmo patrimônio que os 
2 bilhôes mais pobres. Não são 200 mil, são 200, mesmo. Duzentas pessoas 
têm o mesmo patrimônio que tem 1/3 da humanidade. 

E há a outra vertente - D. Emanoel lembrou que o Papa falou sobre ela na 
terça-feira passada -, que é a espiral da violência. Pio XII dizia que, com paz, 
tudo se ganha, e, com guerra, tudo se perde. 

É preciso que cada um de nós coloque no coração o que o Papa disse 
aqui, em Belo Horizonte, no dia 1°/7/80, para aquela multidão de jovens: só o 
amor constrói, e não há outro jeito. 

E que só o amor pode construir é o exemplo desse grande servo de Deus, 
humilde, pobre, dedicado a seu povo, consagrado, quase a dizer, cada dia, 
na sua missa, que, naquele corpo de Cristo que ele consagrava, estava 
também seu corpo sofredor, doador de bens a um povo que amava 
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ternamente. 

Termino dizendo que agradeço a Deus este momento. Parabéns à 
Assembléia, aos nossos Deputados, parabéns ao povo que ainda é capaz de 
acreditar. O Côn. Lafayette não é só um intercessor, é muito mais: é um 
caminho de vida e de conduta para todos e para cada um de nós. Parabéns 
ao povo mineiro e, principalmente, à querida Santa Maria do Suaçuí. 
Obrigado. 

Entrega de Livro 
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Durval Ângelo a 

proceder à entrega do livro "Fé e Política. Fome e Sede de Justiça" aos 
componentes da Mesa, o qual foi organizado por aquele parlamentar. 

- Procede-se à entrega do livro. 
Apresentação Musical 

O Sr. Presidente -A Presidência convida todos a ouvir a Orquestra Jovem 
de Contagem, que, sob a regência de Roseane de Souza Reis Almeida, 
apresentará as músicas "Aquarela do Brasil", "Amigos para Sempre" e "Salvo 
pelos Prados de Campinas". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar a D. Emanoel 
Messias de Oliveira uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: (- Lê:) 

"Lembrança da homenagem prestada pela Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, a requerimento do Deputado Durval Ângelo, por 
ocasião do 40° aniversário de falecimento do Servo de Deus Lafayette da 
Costa Coelho - Cônego Lafayette, no ano de abertura do processo de sua 
canonização. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2001. Deputado Antônio 
Júlio, Presidente. Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e dos demais convidados. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.392/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n• 1.392/2001 
declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a divisa 
com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Aprovada no 1 • turno, com a Emenda n• 1, a proposição retorna a esta 
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Ao declarar o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a 
divisa com o Estado da Bahia, patrimônio cultural, paisagístico e turístico do 
Estado, a proposição em tela visa a contribuir para a proteção dos sítios 
arqueológicos, paleontológicos e paleológicos, preservar a diversidade 
biológica, estimular o turismo ecológico e a pesca desportiva, bem como 
promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida 
da população daquela região. 

A situação de degradação ambiental do rio, provocada pela supressão 
generalizada das matas protetoras, pela diluição indiscriminada de esgotos 
urbanos e industriais, pelo garimpo e pela mineração predatória, entre outros 
fatores, demonstra a necessidade de se adotarem mecanismos mais 
eficientes para a recuperação e a proteção dos ecossistemas ribeirinhos. 
Caso medidas de proteção como as preconizadas no projeto - e mesmo 
outras que assegurem a revitalização do rio - não sejam adotadas, o 
i mensurável potencial turístico da região estará seriamente comprometido. 

Esses aspectos foram convenientemente abordados por esta Comissão e 
pela de Turismo, Indústria e Comércio, na discussão da matéria no 1° turno. 
A Emenda n° 1, apresentada por essa Comissão, acrescentou a questão 
cultural ao projeto, o que consideramos bastante apropriado. É inegável a 
contribuição do "Velho Chico" para a identificação e a integração cultural da 
população ribeirinha, traduzidas pelos hábitos e costumes próprios do 
barranqueiro do São Francisco. 

Chamamos a atenção, ainda, para o fato de, durante a tramitação da 
matéria nesta Casa, ter-se iniciado um movimento nacional para transformar 
o rio São Francisco em patrimônio cultural da humanidade. A reivindicação já 
foi apresentada à UNESCO, órgão das Nações Unidas que cuida dos 
assuntos ligados à educação e à cultura em todo o mundo, e, se atendida, 
contribuirá certamente para a preservação do "rio da integração nacional". 

Assim, acreditamos que a aprovação do projeto em análise representará 
um fator relevante para a consecução daquele processo, já que a porção 
mineira do São Francisco apresenta características bastante representativas 
daquela bacia hidrográfica, contemplando aspectos paisagísticos, turísticos e 
culturais extremamente significativos. 

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

1.392/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente e relator- Maria José Haueisen- Fábio Avelar. 
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Declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a divisa 
com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado patrimônio cultural, paisagístico e turístico do 

Estado de Minas Gerais o trecho do rio São Francisco que banha o território 
mineiro, de sua nascente até a divisa com o Estado da Bahia. 

Parágrafo único - Integram o patrimônio de que trata o "caput" deste artigo 
as unidades de conservação adjacentes ao trecho mineiro do rio São 
Francisco. 

Art. 2° - São objetivos desta lei: 
I - proteger os sítios de valor turístico, paisagfstico e cultural; 
11 - estimular o turismo ecológico, a pesca desportiva e a educação 

ambiental; 
111 -preservar a diversidade biológica; 
IV- promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 

vida da população ribeirinha. 
Art. 3° -O Poder Executivo promoverá, por meio de comissão integrada por 

representantes de instituições públicas federais e estaduais, dos municípios 
ribeirinhos e de organizações da sociedade civil com atuação na porção 
mineira da bacia hidrográfica do São Francisco, os estudos necessários à 
implementação dos planos existentes sobre a revitalização do rio, conforme 
dispuser o regulamento desta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.73912001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe 
consolida as normas que disciplinam a remuneração dos membros da 
Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas 
indenizatórias. Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 2 e 3, a 
proposição retoma agora à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 
189, ele o art. 79, VIII, do Regimento Interno, receber parecer para o 2° tumo. 
Em anexo segue a redação do vencido no 1° turno, que é parte deste 
parecer. 
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Fundamentação 

Como já se ressaltou no parecer para o 1• turno, a proposição em exame, 
ao regulamentar de forma clara e transparente o processo de remuneração 
dos Deputados Estaduais, representa um significativo avanço na legislação 
em vigor. A definição de parcelas remuneratórias e indenizatórias, com os 
respectivos valores, de forma clara e expllcita, obedecidos os parámetros 
constitucionais, permitirá ao cidadão o aprimoramento do exercício do poder 
de controle direto da administração, que lhe é conferido pela Constituição 
Estadual. 

A previsão legal para a concessão de parcelas indenizatórias, além 
daquelas de natureza remuneratória, não pode ser entendida como sendo 
inconstitucional, dado que o STF não considera auto-aplicáveis os 
dispositivos constitucionais que regulamentam o subsidio em parcela única. A 
legislação atualmente em vigor, no Estado de Minas Gerais, em 
conformidade com a orientação da mais alta Corte de Justiça do País, prevê 
a concessão dessas parcelas indenizatórias a membros do Poder Judiciário e 
do Ministério Público. A sua concessão, ao contrário do que se tem dito nos 
meios de comunicação, portanto, não pode ser considerada prerrogativa 
exclusiva do Poder Legislativo. A definição, pela União, do teto previsto no 
art. 39 da Constituição Federal e, conseqüentemente, do subsídio em parcela 
única, com validade nacional, implicará necessariamente a revisão da forma 
de remuneração de todos os agentes políticos, no momento oportuno. 

Para exemplificar o que acima se afirma, podemos citar a Lei 
Complementar n• 59, de 18/1/2001, que contém a organização e divisão 
judiciária do Estado de Minas Gerais, a qual, no art. 112, ao dispor sobre os 
subsídios dos magistrados, estabelece que eles "serão fixados nos termos da 
Constituição da República" e, no art. 114, ao dispor sobre "indenizações e 
outros pagamentos", confere aos magistrados o direito a: 

"I -diárias e pagamento de transporte; 
li - reembolso das despesas de transporte e mudança; 
111 - pagamento por aula proferida na Escola Judicial Desembargador 

Edésio Fernandes; 
IV- subsidio especial de Natal; 
V- adicional de um terço dos subsidies quando em férias; 
VI - auxili~oença; · 
VIl -auxilio-moradia". 
Podemos citar também a Lei Complementar n• 34, de 12/9/94, alterada 

pela Lei Complementar n• 61, de 12/7/2001, que dispõe sobre a organização 
do Ministério Público do Estado e dá outras providências. No capítulo em que 
se regulamenta a remuneração do membro do Ministério Público, define-se, 
como principio, no art. 112: "Os vencimentos dos membros do Ministério 



930 
Público serão fixados por proposta do Procurador-Geral de Justiça, em 
nível condizente com a relevância da função e de forma a compensar todas 
as vedações e incompatibilidades especificas que lhes são impostas". Além 
do vencimento, que deve seguir os parâmetros definidos na Constituição 
Federal, a lei confere ao membro do Ministério Público, no art. 119, as 
seguintes vantagens: 

"I -ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 
11 - auxílio-moradia; 
111 -auxilio-funeral; 
IV - auxilio-doença; 
V- salário-família; 
VI -diárias; 
VIl - verba de representação de Ministério Público equivalente ao 

vencimento básico; 
VIII -gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral; 
IX- gratificação adicional por tempo de serviço; 
X - gratificação, correspondente a 10% {dez por cento) do vencimento 

básico, pelo exercício em comarca de difícil provimento; 
XI - gratificação de magistério por aula proferida em cursos oficiais 

promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, cujo valor 
será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvida a Cãmara de 
Procuradores de Justiça; 

XII- gratificação adicional de 10% (dez por cento), após 30 (trinta) anos de 
efetivo exercício, incidente sobre os vencimentos e vantagens; 

XIII - gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo 
exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração 
igual ou superior a 15 (quinze) dias; 

XIV- gratificação de férias não inferior a 1/3 (um terço) dos vencimentos, 
após 1 (um) ano de exercício na carreira". 

Em síntese, podemos concluir que a Assembléia Legislativa, ao definir de 
forma clara, inclusive no que se refere à fixação dos valores em espécie da 
remuneração dos Deputados e das parcelas indenizatórias, além de 
contribuir para a maior transparência das suas ações, apresenta um modelo 
de legislação que poderá servir para orientar o aprimoramento do conjunto de 
normas da mesma natureza em vigor no Estado, no qual se pretende fixar a 
justa retribuição devida a todos os agentes públicos. 

Dado que o projeto recebeu no 1 • tu mo algumas emendas, e considerando-
se que propostas válidas ainda podem ser incorporadas à matéria, sugerimos 
a sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1, que apresentamos ao final 
deste parecer. A apresentação de um substitutivo, além de obedecer à 
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técnica legislativa, permite uma fácil visualização e compreensão da 
proposta apresentada, estando, portanto, conforme à intenção que sempre 
norteou a apresentação e tramitação do projeto, qual seja, a de contribuir 
para a maior clareza nas ações do Poder Legislativo. 

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

1. 739/2001 no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Estabelece normas que disciplinam a remuneração dos Deputados 
Estaduais e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas indenizatórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Esta resolução estabelece normas que disciplinam a remuneração 

dos Deputados Estaduais e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas 
indenizatórias. 

Art. 2°- A remuneração mensal dos Deputados Estaduais constitui-se de: 
I - subsídio fixo, no valor de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais); 
11 - subsídio variável, no valor de até R$3.750,00 (três mil setecentos e 

cinqüenta reais); 
111- auxílio-moradia, no valor de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais). 
§ 1° - O Deputado Estadual fará jus a ajuda de custo, correspondente a 

duas parcelas no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), pagas no início e no 
final de cada sessão)egislativa. 

§ 2° - No mês de dezembro, ao Deputado Estadual é devida a importância 
correspondente ao subsídio fixo acrescido do subsídio variável, em valor 
proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar no ano. 

Art. 3° - A Assembléia Legislativa indenizará os Deputados Estaduais com 
o pagamento de: 

I - parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões extraordinárias; 
11 - despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do 

mandato parlamentar, com a verba indenizatória no valor de até R$8.219,00 
(oito mil duzentos e dezenove reais). 

§ 1° - A parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias será calculada na razão de 1/30 do valor do subsídio fixo e do 
subsídio variável, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2° - São limitadas· a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

§ 3° - O limite da verba indenizatória a que se refere o inciso 11 do "caput" 
deste artigo é mensal, permitida a sua acumulação, desde que o saldo 
remanescente seja utilizado dentro do mesmo exercício financeiro . 
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§ 4° - A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" deste artigo 

visa a reembolsar o Deputado pelas seguintes despesas: 
I - aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de representação 

político-parlamentar situado fora das instalações da Assembléia; 
11 - despesas ordinárias de condomínio, água, telefone, material de 

censumo, energia elétrica, limpeza, censervação e higienização relativas ao 
escritório a que se refere o inciso I deste parágrafo; 

111 - combustível, manutenção geral e locação de veículos utilizados no 
exercício do mandato parlamentar; 

IV - contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar; 

V- divulgação da atividade parlamentar, exceto nos noventa dias anteriores 
a data de eleições, desde que não caracterize gasto com campanhas 
eleitorais. 

Art. 4° - A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" do art. 3° está 
condicionada ao atendimento simultâneo dos seguintes requisitos: 

I - solicitação do Deputado por meio de requerimento-padrão, em que 
constanà atestado de que a despesa foi realizada em razão do exercício de 
atividades inerentes ao mandato parlamentar; 

11 - comprovação das despesas cem apresentação de nota fiscal ou 
documento equivalente de quitação: 

a) original, em primeira via; 
b) isento de rasura, acréscimo, emenda ou entrelinha; 
c) emitido em nome do Deputado; 
d) datado e discriminado por item de serviço prestado ou material 

fornecido; 
e) com o nome, o endereço completo, o número do CPF do beneficiário do 

pagamento, em caso de recibo. 
§ 1° - Somente será admitido recibo para a cemprovação de despesa 

quando o centratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota fiscal 
ou cupom fiscal. 

§ 2° - Para a cemprovação de despesa com contratação de profissional 
autônomo, será exigido Recibo de Pagamento a Autônomo- RPA. 

§ 3° - Não serão objeto de indenização as despesas efetuadas cem 
aquisição de material permanente, assim censiderado o de vida útil superior a 
dois anos. 

§ 4° - A cemprovação das despesas senà processada pela Controladoria da 
Secretaria da Assembléia, e o seu reembolso mensal será efetuado após a 
aprovação do Presidente e do 1°- Secretário. 

§ 5°- Para o reembolso mensal das despesas a que se refere o § 4° do art. 
3°, os seus comprovantes deverão ser apresentados à Controladoria da 



" õ 

933 
Secretaria da Assembléia até o dia 1 O de cada mês. 

§ 6° - Compete ao Corregedor da Assembléia Legislativa a fiscalização do 
pagamento de indenização a Deputado pela realização das despesas a que 
se refere o § 4° do art. 3°. 

Art. 5°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de setembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José - Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 
Consolida as normas que disciplinam a remuneração dos membros da 

Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento, a eles, de parcelas 
indenizatórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Esta resolução consolida as nomnas que disciplinam a 

remuneração dos membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o 
pagamento, a eles, de parcelas indenizatórias. 

Art. 2° - A remuneração mensal dos membros da Assembléia Legislativa 
constitui-se de: 

I - subsidio fixo, no valor de R$2.250,00 {dois mil duzentos e cinqüenta 
reais); 

11 - subsidio variável, no valor de R$3.750,00 {três mil setecentos e 
cinqüenta reais); 

111 - auxílio-moradia, no valor de R$2.250,00 {dois mil duzentos e cinqüenta 
reais); 

IV - ajuda de custo, correspondente a duas parcelas no valor de 
R$6.000,00 {seis mil reais), pagas no início e no final de cada sessão 
legislativa. 

Parágrafo único - No mês de dezembro, ao membro da Assembléia 
Legislativa, é devida a importância correspondente ao subsidio fixo acrescido 
do subsidio variável, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato 
parlamentar no ano. 

Art. 3°- A Assembléia Legislativa indenizará os seus membros com: 
I - pagamento de parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 

extraordinárias; 
11 - recursos no valor de até R$8.219,00 {oito mil duzentos e dezenove 

reais) para a cobertura de despesas com atividades inerentes ao exercício do 
mandato parlamentar, mensalmente; · 

§ 1° - A parcela pelo comparecimento do Deputado a reuniões 
extraordinárias será calculada em razão do subsídio fixo e do subsídio 
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variável, acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2° - São limitadas a oito por mês as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

§ 3°- Os recursos referidos no inciso 11 do "capuf deste artigo destinam-se, 
de acordo com a necessidade de cada parlamentar, ao custeio de gastos 
com: 

I - aluguel de imóvel destinado á instalação de escritório de representação 
político-parlamentar situado fora das instalações da Assembléia; 

11 - despesas ordinárias de condomínio, água, telefone, material de 
consumo, energia elétrica, limpeza, conservação e higienização relativas ao 
escritório a que se refere o inciso I; 

111 - combustível, manutenção geral e locação de veículos utilizados no 
exercício do mandato parlamentar; 

IV - contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar. 

Art. 4° -A indenização a que se refere o inciso 11 do "caput" do art. 3° será 
feita por solicitação do Deputado á Controladoria da Assembléia por meio de 
requerimento-padrão em que constará o atestado de que as despesas foram 
realizadas em razão do exercício da atividade parlamentar. 

Art. 5° - O valor da verba indenizatória de apoio de gabinete terá seu valor 
real preservado e será recomposto, nos mesmos índices e periodicidade, 
sempre que forem reajustados os valores relativos aos custos dos elementos 
de despesa previstos no§ 3° do art. 3° desta resolução. 

Art. 6°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 285" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/9/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José e Olinto Godinho 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagem n° 225/2001(encaminha Projeto de Lei n° 
1.783/2001), do Governador do Estado - Oficios - 2" Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.784 a 
1.792/2001 - Requerimentos n°s 2.601 a 2.611/2001 - Requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau (2), Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen, 
Dinis Pinheiro (3), Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Pinto Coelho e outros, Chico 
Rafael e Arlen Santiago e da Comissão de Educação - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Educação e dos Deputados Miguel Martini, 
Wanderley A vila (2), Mauri Torres, Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva e 
Alberto Pinto Coelho -Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José 
Haueisen e dos Deputados Wande~ey A vila, Pastor George e Durval Ângelo 
- Questão de ordem - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de 
Inscrições- Palavras do Sr. Presidente- Questão de Ordem- Palavras do Sr. 
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questão de Ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, Dinis Pinheiro (3), Chico Rafael, 
Dalmo Ribeiro Silva, Arlen Santiago e Maria José Haueisen; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Educação; 
aprovação - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; 
discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite- Requerimento do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior; deferimento; discurso do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior- Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão- Agostinho Silveira - Ailton Vilela -Alberto Bejani -Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro- Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz- Doutor Viana -
Durval Ãngelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio- lrani Barbosa - lvair Nogueira-

~----------------------------------__j 
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João Batista de Oliveira -João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado 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 À vila, 2°-Secretário, nas funções de 1•-secretário, 
lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N° 225/2001 * 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei incluso, 
que revoga a Lei n• 13.162, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a 
composição da frota oficial de veículos do Estado e estabelece incentivo 
fiscal. 

Façc anexar à mensagem, para conhecimento dessa Casa, exposição de 
motivos do Secretário de Estado da Fazenda, justificando a adoção do 
projeto. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e 
distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, em 10 de setembro de 2001. 
Excelentissimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto 

de lei que trata da revogação da Lei n' 13.162, de 20 de janeiro de 1999, que 
detenmina a exclusividade de aquisição de veículo da frota oficial do Estado 
às unidades movidas a combustível de fonte renovável, e a substituição de 
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toda frota atual por veículos com a mesma característica, em prazo a ser 
estabelecido em decreto do Poder Executivo. Além disso limita a concessão 
de quaisquer benefícios fiscais ou subvenção econômica às operações com 
esses veículos, quando destinados à pessoa física. 

Ocorre que, em que pese às tentativas de retomada do incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico do carro a álcool e do incremento à atividade 
agroindustrial sucroalcooleira, forçoso é reconhecer que, enquanto não se 
concretizar, no ãmbito federal, uma política que culmine na fixação de 
obrigatoriedade de cotas de fabricação de carro a álcool, a aplicabilidade 
dessa lei fica prejudicada, além do que, vem limitando a atuação do Poder 
Público, posto que a oferta de veiculo nas condições exigidas é limitada. 

Pelas mesmas razões, a revogação proposta procura atender demanda da 
classe dos motoristas profissionais, em razão da assinatura do Convênio 
ICMS 38/2001, que aprovou a isenção do ICMS nas saídas internas e 
interestaduais promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou dos seus 
revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros, para 
utilização como táxi. 

Há que se reconhecer que a Lei 13.162/99 restringe o acesso à aquisição 
de veículos com o benefício da isenção, considerada a limitada oferta de 
modelos do gênero. 

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e 
consideração. 

José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda. 
PROJETO DE LEI N° 1. 783/2001 

Revoga a Lei n° 13. 162, de 20 de janeiro de 1999. 
Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 13.162, de 20 de janeiro de 1999, que 

dispõe sobre a composição da frota oficial de veículos do Estado e 
estabelece incentivo fiscal. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFICIOS 

Do Sr. Ulisses Tenório, Presidente da Assembléia Legislativa de 
Pernambuco, solicitando o envio de cópia da legislação estadual referente à 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, comunicando 
que o Projeto de Lei n° 1.595/2001 foi encaminhado ao exame da Secretaria 
de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.595/2001.) 
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Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Turismo, encaminhando a 

programação de oficinas de trabalho para organização dos circuitos turísticos 
dos entornos de Oliveira e Governador Valadares. (- À Comissão de 
Turismo.) 

Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, 
encaminhando esclarecimentos do IEPHA-MG, em atenção ao Oficio n• 
1.671/2001/SGM, que encaminhou pedido de diligência da Comissão de 
Justiça referente ao Projeto de Lei n• 1.667/2001. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei n• 1.667/2001.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, 
informando, em atenção ao Requerimento n• 2.359/2001, da Deputada Maria 
José Haueisen (celebração de convênio entre o Governo do Estado e o 
Banco KFW para implantação do Projeto PROMOTA), que o assunto foi 
encaminhado ao exame da Secretaria de Meio Ambiente. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral, prestando informações relativas ao Requerimento n• 
2.155/2001, da Comissão de Justiça. 

Do Sr. Jaime Tonello, Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
SC, comunicando que essa Casa Legislativa aprovou requerimento do 
Vereador Aloisio Acácio Piazza em que solicita o envio de oficio a diversas 
autoridades com manifestação contrária a aprovação do projeto de lei do 
Senador Geraldo Althof, que propõe a privatização de 25% dos leitos e de 
toda a capacidade assistencial dos hospitais universitários do Brasil. (- À 
Comissão de Saúde.) 

Da Sra. Haraive Betsabá Zaidan Simões, Vereadora à Câmara Municipal 
de Perdões, solicitando o empenho desta Casa na criação do Comitê de 
Bacia Hidrográfica- GD2. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA, comunicando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.440/2001, da Comissão de Política 
Agropecuária (plano de renovação de cafezais), que o assunto foi 
encaminhado ao Conselho Executivo do Programa Mineiro de Certificação de 
Origem e Qualidade do Café. 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG (2), 
prestando informações relativas ao Requerimento n• 2.244/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos (denúncias contra o Soldado Carlos Ribeiro 
da Fonseca) e ao Requerimento n• 2.020/2001, da Comissão de Transporte 
(fiscalização de empresas de transporte rodoviário de produtos perigosos no 
Estado). 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios 
da Fundação Nacional de Saúde, em atenção a pedido da Secretaria da 
Saúde, encaminhando cópia do 3" Termo Aditivo Simplificado de 
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Remanejamento de Recursos ao Convênio n° 243/99, bem como cópia da 
publicação do extrato desse documento no "Diário Oficial da União". (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da OCEMG/SESCOOP-MG, pedindo a 
derrubada do veto á Proposição de Lei n° 14.819. (-Anexe-se ao Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.819.) 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, encaminhando informações 
relativas a esse parlamento e solicitando o envio de dados e publicações 
desta Assembléia Legislativa. 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, comunicando a 
liberação de recursos referentes a convênio com a Associação dos Ruralistas 
do Alto Paranaíba. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.784/2001 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança a área 
de terreno que especifica. 

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

Esperança parte correspondente a 1.100 m2 (mil e cem metros quadrados) 
do imóvel localizado na zona rural, região denominada Barro Preto, com as 
seguintes confrontações: frente de 20,0m na Rua João Batista de Almeida, 
fundos de 20,0m na Rua Antônio Cândido Almeida, à direita 55,0m na Rua 
João Batista de Almeida, à esquerda 55,0m na lateral da Escola Estadual do 
Barro Preto. 

Art. 2° - O imóvel objeto de doação destina-se a regularizar a situação da 
área pertencente à Escola Estadual do Barro Preto, no próprio município 
onde foi construída benfeitoria em prol da comunidade . 

Parágrafo único - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo 
de três anos contados da escritura pública da doação não lhe for dada a 
destinação pública prevista no "caput" deste artigo. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Dilzon Melo 
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Justificação: Visa este projeto a doação de imóvel ao Município de Boa 

Esperança, para regularizar a situação da área pertencente à Escola 
Estadual do Barro Preto, na qual, em 1989, foi construída benfeitoria para 
atender as necessidades da comunidade. 

A entidade está em pleno funcionamento e presta relevantes serviços nas 
áreas social, educativa, de saúde e lazer. 

Ressaltamos que a doação em questão não causará ônus para o erário 
público. 

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa para a 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.785/2001 
Altera dispositivos da Lei n• 13.457, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe 

sobre pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos 
ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito- CBGC. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 1° da Lei n• 13.457, de 12 de janeiro de 2000, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
" Art. 1 • - A pensão por morte de contribuinte de pensão mencionado nas 

leis da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC -, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, nos 
termos da Lei n• 11.406, de janeiro de 1994, é devida aos beneficiários em 
100% (cem por cento) da remuneração do servidor â época de seu 
falecimento 

Parágrafo único - Tem direito à pensão estabelecida no "caput" deste 
artigo o beneficiário de contribuinte obrigatório cujos descontos em favor da 
CBGC tenham sido iniciados pelo menos doze meses antes da vigência da 
Lei n• 11.406, de 28 de janeiro de 1994.". 

Art. 2• - O art. go da Lei n• 13.457, de 12 de janeiro de 2000, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° - A pensão será devida e paga ao beneficiário a partir da data do 
óbito do contribuinte da CBGC, desde que requerida até sessenta dias da 
data do falecimento.". 

Art. 3° - Os benefícios desta lei se estendem às viúvas que recebem a 
pensão de que trata a Lei n• 13.457, de 12 de janeiro de 2000. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2001. 
Dimas Rodrigues 
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Justificação: No decorrer do ano 2000, o IPSEMG conseguiu a 

aprovação de lei favorável á transmissão de 1 00% da remuneração de 
contribuintes mortos a suas viúvas, e, recentemente, o IPSM viu aprovada lei 
que concede o mesmo beneficio aos seus dependentes de beneficio de 
pensão. 

Dessa forma, estamos buscando alcançar para as viúvas dos ex-Guardas 
Civis e Fiscais de Trãnsito os mesmos direitos, uma vez que são todas do 
Estado de Minas Gerais, não podendo ter tratamento desigual, pois tanto a 
Carta Magna quanto a Carta Estadual, em seu art. 36, §5°, consagram o 
mesmo princípio, estabelecendo que "o valor da pensão será o mesmo que 
percebia em vida o falecido". 

Há casos de servidores que foram Guardas Civis ou Fiscais de Trãnsito, 
optando por função burocrática, e ainda assim não tendo sido absorvidos 
pelo IPSEMG, continuando a fazer sua contribuição á CBGC, segundo a 
Resolução n• 3a, alguns já falecidos, não deixando pensão alguma, tendo a 
viúva a necessidade de recorrer aos tribunais para conseguir seu direito. 

Dessa forma, conclui-se que o número de viúvas é bem reduzido, cerca de 
1.300 pensionistas, com natural tendência à redução, já que as corporações 
foram extintas em 1970. 

A questão, portanto, é fazer justiça para com as famílias daqueles que 
deram a sua parcela de contribuição ao Estado, pelo que conto com o 
parecer favorável dos nobres pares à aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 1aa. ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1. 7a6/2001 
Altera dispositivos da Lei n• 12.919, de 29 de julho de 199a, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O§ 3° do art. a• passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o 

referido artigo acrescido dos seguintes§§ 6°, 7° e a•: 
~rt~- .......................................... . 
§ 3° - Os candidatos poderão inscrever-se em uma ou mais das cinco 

especialidades em concurso, a saber: Registro Civil das Pessoas Naturais, 
Registro de Imóveis, Registro de Titules e Documentos e Civil das Pessoas 
Jurídicas, Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Titules. 

§ 6° - Havendo concurso para mais de uma serventia na comarca, a 
classificação final será única e geral, obedecendo ao somatório das notas 
obtidas pelos candidatos nas provas de conhecimento e na prova de titules, 
cabendo ao candidato optar por apenas uma serventia. 

§ 7° - O concurso será efetuado, de forma agrupada, por especialidade de 
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serviço e abrangerá apenas as vagas constantes do edital. 

§ 8° - A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção poderá ser 
única para todas as especialidades, ou por especialidade, devendo, nesta 
hipótese, ser realizadas em dias diferentes.". 

Art. 2°- Dê-se ao§ 3° do art. 16 a seguinte redação: 
"Art. 16- ................................................. . 
§ 3° - Cada uma das provas de conhecimento valerá 100 (cem) pontos, e 

será eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova, no mínimo, 50 
(cinqüenta) pontos.". 

Art. 3° - O "caput" do art. 17, o inciso I e o § 3° passam a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido do seguinte § 4°: 

"Art. 17- O candidato não eliminado nas provas de conhecimento poderá 
apresentar títulos, aos quais serão conferidos os seguintes valores: 

1- tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente 
em serviço notarial ou de registro: 

a) cada período de 4 (quatro) anos ou fração superior a 24 (vinte e quatro) 
meses de exercício como titular, interino ou substituto de serviço ex1rajudicial: 
1 (um) ponto; 

b) cada período de 5 (cinco) anos ou fração superior a 30 (trinta) meses de 
exercício como escrevente de serviço ex1rajudicial: 1 (um) ponto. 

§ 3° - A prova de títulos será feita em reunião pública da Comissão 
Examinadora, facultado seu acompanhamento pelos candidatos aprovados 
nas provas de conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de títulos, nos termos 
do edital, pontuação de 20 (vinte) do total dos pontos distribuídos no 
concurso. 

§ 4° - Ao título relacionado no item I, será dada pontuação valorada em 1 
(um) ponto para cada 2 (dois) anos completos de serviço, para aqueles que 
forem bacharéis em Direito, a contar da data da diplomação, sem prejuízo da 
pontuação atribuída, conforme as alíneas "a" e "b", observado o limite 
máximo de 8 (oito) pontos.". 

Art. 4° - Dê-se ao "caput" do art. 19 a seguinte redação, ficando o artigo 
acrescido dos seguintes§§ 1° e 2°: 

"Art. 19 -A classificação final dos candidatos será feita por especialidade e 
definida pelo total geral de pontos obtidas nas provas de conhecimento e de 
títulos. 

§ 1° - Publicado o resultado do concurso no diário oficial da Justiça, os 
candidatos serão convocados pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
para escolher, em cada especialidade, pela ordem de classificação, as 
serventias constantes do edital. 

§ 2° - Havendo empate na classificação, a decisão se dará pelos seguintes 
critérios: 



z 
õ 

I -o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro; 
11 -o que tiver obtido maior nota nas provas de conhecimento; 
111 -o que for mais idoso. 

943 

Art. 5" - Dê-se ao "capur do art. 24 a seguinte redação e acrescente-se o 
seguinte parágrafo único: 

"Art. 24- No concurso de remoção, somente serão admitidos os titulares de 
serviçcs notariais e de registro que, por nomeação, exerçam a atividade por 
mais de 2 {dois) anos. 

Parágrafo único- O candidato poderá se inscrever no concurso de remoção 
para comarca de qualquer entrãncia no Estado, respeitada a natureza do 
serviço exercida pelo notário ou registrador.". 

Art. 6"- Dê-se ao parágrafo único do art. 29 a seguinte redação: 
"Art. 29- ........................... . 
Parágrafo único - Observado o disposto no "capuf deste artigo, os 

concursos serão realizados de acordo com o estabelecido no art 7" desta lei, 
desde que não haja número significativo de serventias vagas, ficando, neste 
caso, autorizada a realização de concurso geral, nos moldes do primeiro, na 
Comarca de Belo Horizonte, a critério do Tribunal de Justiça.". 

Art. 7"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O Constituinte Federal optou pela modalidade de delegação 

para o exercício pril(ado de funções notariais e de registro. lnobstante esta 
opção possa suscitar questionamento (se tal atividade seria ou não delegável 
pela natureza), condicionou que ela observasse concurso público. 

O art. 236 da Carta Magna foi disciplinado pela Lei Federal n• 8.935, de 
1994, e restou para o Estado membro disciplinar o concurso de ingresso e 
remoção, atendidas as condições já manifestas na legislação citada. 

Como ato da administração, deve o concurso, em todas as fases, observar 
fielmente o principio da legalidade, ou seja, o império da lei. 

Outro principio, não afastando os demais, que deve ser priorizado é o da 
eficiência, que deve objetivar o atendimento ao maior número possível de 
vagas, de candidatos e classificar os mais capazes no critério geral. 

O Estado de Minas Gerais, após jejum de décadas, promoveu, por meio do 
Poder Judiciário, concurso público para provimento de serviços notariais e de 
registro. O número de serventias que ainda permanece vaga é gritante. 

Quantidade maior dessas vagas é destinada ao concurso para remoção, 
que, por norma criada em resolução, obstou inúmeros inscritos e feriu os 
princípios da legalidade e da eficiência. 

Destaca-se a notícia veiculada no Informativo n• 54, de setembro de 2001, 



944 
da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais: 
"Com altos índices de reprovação e de desistência, o concurso para 
provimento de vagas nos cartórios mineiros deixa um saldo negativo: das 
1.144 vagas em aberto, 744 não foram ocupadas por falta de inscrição ou 
aprovação, ou seja, 65% dos cartórios que foram a concurso de ingresso 
continuarão sem titulares, deixando nas mãos do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais a tarefa de convocar um novo concurso".( ... ) "O resultado da 1• 
etapa do concurso para provimento e remoção em serviços notariais e de 
registro de todo o Estado foi o seguinte: do total de 6 mil inscritos, somente 
1.262 candidatos foram aprovados e seguem na disputa por, 
aproximadamente, 400 vagas em cartórios. Os demais foram reprovados por 
não conseguir 50% da pontuação nas provas. Apenas 17 se inscreveram 
para remoção e somente dois foram aprovados." 

Outros concursos deverão vir com maior assiduidade, visto já existirem 
inúmeras serventias vagas no Estado. Os princípios constitucionais deverão 
estar em todos integralmente cumpridos. 

No âmbito do Estado, a Lei n° 12.919, de 1998, teceu normas que devem, 
para aprimc.ramento, ser revistas. Este ê o propósito deste projeto. 

O franco e aberto debate sobre o tema deverá contribuir para esse "serviço 
público delegado". 

Registramos, ao lado dessas razões, que permanece como letra morta a 
lei n° 12.920, de 1998, que criou inúmeras serventias no Estado, não foi 
minimamente cumprida. A sua constitucionalidade já foi referendada Poder 
Judiciário, resta o seu integral cumprimento. 

A obrigatoriedade anterior, de somente poder o candidato se inscrever para 
uma única vaga retira das pessoas o direito de participação no concurso para 
mais de uma especialidade. Isto priva a sociedade de ter os melhores 
profissionais a seu serviço, pois possibilita que os candidatos menos 
preparados assumam os serviços notariais e registrais vagos, excluindo-se 
do certame aqueles que obtiveram melhores notas, mas não foram 
aprovados para a opção eleita. 

A aprovação deverá obedecer aos mesmos critérios dos demais concursos, 
ou seja, haverá uma classificação geral, e após serão chamados os 
candidatos por ordem de classificação, para que seja feita a escolha da vaga 
a ser preenchida, obedecendo, apenas, à especialidade escolhida pelo 
candidato no ato de inscrição. 

Existe impropriedade num dispositivo da lei em vigor, pois, ao se fixar o 
mínimo de 50 pontos, que representam 50% de acerto, necessariamente o 
valor total da prova terá que ser 100 pontos. 

O dispositivo anterior deixava a critério do edital a fixação do percentual a 
ser atribuído aos títulos, apenas limitando ao máximo de 20%, o que poderia 
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acarretar critérios diferentes para os concursos. Desta forma, fixa-se, por 
lei, o percentual de pontos a ser atribuído aos títulos. 

O edital do concurso privilegiou os advogados em detrimento dos bacharéis 
em Direito que já estão em atividade nos serviços notariais e de registro, pois 
deu àqueles um ponto por cada dois anos de exercício da advocacia, e um 
ponto para cada cinco anos para aqueles que estão em exercício na 
atividade notarial e registra!, não levando em consideração se este é bacharel 
ou não. 

A Lei Federal n• 8.935, de 1994, veda aos titulares e seus prepostos o 
exercício da advocacia. Desta forma, apesar de bacharéis, não podem 
exercer a advocacia, dedicando-se exclusivamente aos serviços notariais ou 
de registro. Prevendo a Lei n• 8.935, de 1994, que os notários e registradores 
são profissionais do Direito, não se pode dar pontuação diferente ao 
advogado em detrimento do bacharel em Direito que já exerce as atividades 
em serviço de notas ou registro. Seria privilegiar aquele que está fora da 
carreira em detrimento daquele que já se encontra na carreira. 

Há de se ressaltar, ainda, que a pontuação que se propõe com a inclusão 
do§ 4° no art. 17 é uma forma de estimulo ao aprimoramer.to da classe, visto 
ser de conhecimento geral que são inúmeros os titulares em exercício que 
não possuem graduação em Direito. 

É oportuno trazer à colação o lema de um ilustre notário paulista, o Dr. 
Antônio Albergaria Pereira, que nos lega verdadeiras lições: "Lutar com 
lealdade, estudar com perseverança e trabalhar com honestidade. Quando 
todos os integrantes da classe notarial e registra! brasileira assim agirem, os 
serviços que realizam serão respeitados por todos, autoridades e membros 
da coletividade". 

A convocação dos candidatos dar-se-á pelo 2"-Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça, respeitada a ordem de classificação, para que seja feita a escolha 
da vaga a ser preenchida, obedecendo, apenas, ao tipo de serventia 
escolhido pelo candidato (Registro Civil, Tabelionato, Registro de Imóveis, 
etc.). 

É desta forma que têm sido efetuados todos os concursos realizados nos 
outros Estados brasileiros, sendo a mais razoável, já que é a única forma de, 
realmente, aproveitar os melhores candidatos do concurso para 
preenchimento das serventias vagas. 

Prevê o inciso 11 do art. 19 da Lei n• 12.919 como critério de desempate "o 
mais antigo no serviço público". A alteração que se propõe visa a selecionar o 
candidato mais preparado e que obteve melhor nota nas provas de 
conhecimento. 

Não há restrição na Lei Federal n• 8.935, de 1994, com referência à 
remoção apenas para a mesma entrãncia. Esta proposição também tem por 



. 

946 
finalidade possibilitar aos notários e registradores radicados no interior a 
oportunidade de se transferir para outras cidades e, até mesmo, para a 
Capital, visto não ser de carreira o cargo exercido pelo notário ou registrador. 

O critério adotado pelo § 5° do art. a• da Resolução n• 350/99, do Tribunal 
de Justiça, inovou a Lei n• 12.919, fixando somente a possibilidade de 
remoção para comarcas da mesma entrância. Isto levou à total inviabilidade 
do concurso para remoção, pois não houve candidatos que preenchessem os 
requisitos da resolução, ou que se interessassem pela remoção. Não pode 
haver pretensão de o candidato de uma comarca de 1" entrãncia transferir-se 
para comarca de igual classificação, nem mesmo aquele que está na Capital 
pretender remoção para outro serviço, mudando apenas o endereço. O 
concurso, portanto, que tem como finalidade prover as serventias vagas, não 
irá atingir o objetivo de fazer prevalecer o critério atualmente adotado. 

O não-provimento das vagas disponibilizadas nos termos do Edital n• 1/99, 
do egrégio Tribunal de Justiça, e a existência de vagas após a sua 
publicação demandará novo concurso de imediato, em atendimento ao 
disposto no art. 236 da Constituição Federal. Na tentativa de minimizar os 
erros ocorridos no primeiro e para melhor atingir o objetivo proposto, os 
próximos concursos também deverão ser feitos sob o comando do 2°-Vice-
Presidente do Tribunal e realizados na Comarca de Belo Horizonte, nos 
moldes do primeiro, observado o número significativo de vagas, 
possibilitando a participação de um maior número de candidatos. 

A renovação da categoria é esperada pela sociedade, que anseia por 
melhores serviços prestados, devendo o egrégio Tribunal de Justiça dar 
seguimento aos concursos, com as alterações que se propõe. 

Contamos com o apoio indispensável dos nobres pares desta Casa 
Legislativa à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N• 1. 787/2001 
Dispõe sobre a utilização de coletes à prova de balas e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O colete à prova de balas deverá integrar o uniforme dos vigilantes 

contratados por empresas especializadas em prestação de serviços de 
vigilãncia ou de transporte de valores, bem como de empresas que possuam 
setores próprios para o exercício dessas atividades. 

Parágrafo único - As despesas decorrentes da aquisição dos referidos 
coletes deverão ser custeadas pelas empresas. 

Art. 2• - Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para 
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o exercício de atividades que impeçam ou inibam a atividade criminosa. 

Art. 3°- As empresas mencionadas no art. 1° terão o prazo de sessenta 
dias, a contar da data de sua publicação, para se adaptarem às exigências 
desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: O fornecimento de coletes à prova de balas aos vigilantes é 

mais que uma obrigação: é um dever para com esses trabalhadores, que 
diariamente expõem suas vidas na defesa das empresas e dos cidadãos. 

É comum os meios de comunicação anunciarem acidentes com morte e 
invalidez desses trabalhadores em serviço. O que pretendemos com este 
projeto é garantir maior proteção no exercício dessa profissão de alto risco. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.788/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Serro - AASER -, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do 

Serro- AASER -, entidade civil sem fins lucrativos ou político-partidários, com 
prazo de duração indeterminado e sede em Belo Horizonte, constituída nos 
termos do estatuto aprovado em 23 de julho de 1999 e registrado em 3 de 
setembro do mesmo ano no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
da Capital, sob o n° 102.192, no livro A. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Associação dos Amigos do Serro - AASER -é uma entidade 

civil, sem fins lucrativos ou político-partidários, com prazo de duração 
indeterminado e sede em Belo Horizonte. Foi constituída nos termos de seu 
estatuto, aprovado em 23/7/99 e registrado em 3/7/99 no Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital. 

A Associação destina-se a cumprir amplos objetivos sociais, conforme 
dispõe o art. 2° de seu estatuto, que a seguir é transcrito: 

"Art. 2°- A Associação dos Amigos do Serro- AASER- tem por finalidade 
apoiar a comunidade serrana, com vistas ao desenvolvimento integrado do 
município, com atuação nas áreas de cultura, meio ambiente, educação e 
turismo, saúde, desenvolvimento e assistência social e de promoção de 
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eventos sociais e de integração, mediante iniciativas, programas, projetos 
ou atividades dirigidas: I - à propulsão de melhoria das condições de vida 
local; 11 - a) ao resgate da memória ccletiva e ao cultivo de valores e modos 
de vida da comunidade e fortalecimento dos laços de pertinência dos 
serranos à comunidade; b) à preservação e valorização do município, de seu 
patrimônio histórico, arquitetõnico, artístico e paisagístico; c) à defesa, ao 
incremento e à produção de cultura, arte, pesquisa e estudos de interesse 
para o município; d) à integração comunitária e à promoção de eventos 
sociais; e) ao apoio ao turismo cultural e ecológico sustentável; f) à 
catalização de esforços e solidariedade de pessoas e instituições 
identificadas com a causa da Associação para captação de recursos 
financeiros, técnicos e materiais necessários ao cumprimento dos objetivos a 
que se propõe. 

Parágrafo únicc - As atividades da Associação não terão caráter politico-
partidário e serão desenvolvidas mediante iniciativas próprias ou por ela 
incorporadas, direta ou indiretamente, ou em apoio a iniciativas de terceiros, 
assim considerados associações, entidades ou órgãos afins, públiccs ou 
privados, nacionais ou estrangeiros, ou por meio de iniciativas conjuntas com 
terceiros que se enquadrem nessas ccndições, em especial aquelas oriundas 
da prõpria comunidade serrana"_ 

A AASER congrega cerca de 150 sócios voltados para o ideal cem um de 
resgate da importãncia do Serro no cenário regional, estadual e nacional, 
como centro histórico, cultural, social e políticc_ 

A sua estrutura ccmpõe-se dos seguintes órgãos: Conselho Deliberativo, 
Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, cujos membros, afeiçoados a causa 
coletiva, vêm-se dedicando ao cumprimento dos objetivos sociais juntamente 
com os demais filiados_ Além desses órgãos, funcionam quatro núcleos 
temáticcs sob a coordenação dos respectivos Diretores, a saber: Núcleo de 
Cultura, Meio Ambiente, Educação e Turismo; Núcleo de Desenvolvimento e 
Assistência Sociais; Núcleo de Saúde; Núcleo de Integração Comunitária e 
Promoção de Eventos Sociais_ 

Seu órgão de direção, o Conselho Deliberativo, é ccmposto por um 
Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e quatro 
Diretores temáticos: de Cultura, Meio Ambiente, Educação e Turismo; de 
Saúde; de Desenvolvimento e Assistência Sociais e de Promoção e Eventos 
Sociais, escolhidos entre sócios fundadores ou efetivos e eleitos para 
mandato de 2 anos pela Assembléia Geral. 

Motivados pelo sentimento de solidariedade, pelo ideal de defesa da causa 
serrana e fiéis à previsão estatutária, os Conselheiros e Diretores vêm 
emprestando seus esforços, seu entusiasmo e sua dedicação aos objetivos 
da entidade sem que pelo trabalho percebam renda ou vantagem financeira 
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de qualquer natureza. 

A entidade vem-se mantendo com as contribuições de seus sócios. Desde 
a sua instalação, em 23f7/99, encontra-se em pleno funcionamento, na Rua 
Turquesa, 242, Prado, em Belo Horizonte. Dedica-se à elaboração de seus 
planos de ação já aprovados pelo Conselho, à estruturação de sua base 
administrativa, à organização de seu sistema financeiro, a par da atuação por 
meio de pequenos projetos compatíveis com a fase de sua consolidação, 
sem prejuízo das ações desenvolvidas pelos sócios, convergentes para as 
mesmas finalidades. 

A AASER atende a todas as exigências legais para que seja reconhecida 
sua utilidade pública, sendo certo que a declaração de tal condição 
possibilitará à entidade dinamizar as suas atividades e habilitar-se, por meio 
de projetos, às subvenções sociais concedidas por instituições oficiais. 

A seriedade de propósitos da entidade e a credibilidade dos elementos que 
a compõem, em momento de fortalecimento e consolidação da filosofia de 
co-responsabilidade da sociedade civil e da esfera governamental na 
construção de novos padrões de vivência e convivência, aliadas ao 
cumprimento das condições objetivas impostas legalmente para sua 
declaração de utilidade pública, são fatores que sustentam o projeto ora 
apresentado, para o qual invoca-se o indispensável apoio dos ilustres pares. 

A AASER, com sede em Belo Horizonte e imediatamente voltada para o 
Município do Serro, transcende o interesse local, tendo em vista a 
importãncia do município no cenário do Estado e da União. 

Centro histórico e cultural quase tricentenário, o Serro encontra-se 
vinculado à história do Estado e do Pais, tendo representado um verdadeiro 
celeiro de homens públicos, que pontificaram na política regional e nacional e 
elevaram as letras jurídicas do País. Serro é também o berço de grandes 
nomes da literatura e da cultura. Serranos da estirpe de João Pinheiro, 
Teófilo Ottoni, Edmundo Lins, Pedro Lessa, Oswaldo França Júnior, entre 
outros, mostram a importáncia do município no campo político, na seara 

·jurídica e no plano cultural. 
Por outro lado, o seu conjunto arquitetõnico, de características especiais e 

enfaticamente importantes como referência de identidade cultural do Estado 
e da Nação, é reconhecido como património nacional, sendo o primeiro a ter 
sido tombado pelo IPHAN. 

As belezas e peculiaridades de seu património natural, concentradas 
especialmente nos Distritos de Milho Verde e São Gonçalo e nos povoados, 
têm chamado a atenção de olhares sensíveis do mundo turístico, o que 
requer uma nova abordagem por parte daqueles que pretendem a verdadeira 
redescoberta do Serro, com toda a potencialidade de seus valores históricos, 
culturais, urbanísticos e paisagísticos . 

~----------------~------------_J 
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A riqueza de sua cultura popular, significativamente representada pelo 

folclore e pelas festas religiosas, coloca o município em patamar elevado no 
contexto da cultura do Estado. 

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

PROJETO DE LEI W 1.789/2001 
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Maria de Nazaré, sediado no 

Município de Gurinhatã. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Maria de 

Nazaré, com sede no Município de Gurinhatã. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Geraldo Rezende 
Justificação: O Clube de Mães Maria de Nazaré, com sede no Município de 

Gurinhatã, foi fundado em 1 979. É uma entidade sem fins lucrativos, que não 
oferece remuneração ou vantagens a seus diretores, sócios, conselheiros, 
instituidores, benfeitores ou equivalentes. 

O objetivo maior do referido Clube é manter assistência especializada a 
gestantes e a crianças, estimulando a integração social das famílias 
desprovidas de recursos, através da educação para o trabalho e do estimulo 
do desenvolvimento das aptidões artesanais. 

A referida entidade presta seNiços de grande relevãncia social ao 
Município de Gurínhatã, sendo imperativa a aprovação deste projeto pelos 
nossos ilustres pares. 

- 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. 790/2001 
Declara de utilidade pública a Ação Social Reverendo José Barbosa da 

Silva, com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Reverendo José 

Barbosa da Silva, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2°- Estalei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2001. 
Ivo José 
Justificação: A Ação Social Reverendo José Barbosa da Silva é uma 
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entidade civil sem fins lucrativos que se propõe a atuar através da prática 
do ensino evangélico e da assistência social, em todas as suas formas de 
expressão, dentro de suas possibilidades e seus recursos, dando também 
atenção às necessidades espirituais do indivíduo. 

Diante disso, julgamos que a Casa deva acolher a justa reivindicação da 
Ação Social Reverendo José Barbosa da Silva e declará-la como entidade de 
utilidade pública. 

- 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° 1.791/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Estadual de Cooperação 

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

Cooperação Agrícola de Minas Gerais - AESCA -, 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, 3 de setembro de 2001. 
Rogério Correia 
Justificação: A Associação Estadual de Cooperação Agrícola de Minas 

Gerais é uma sociedade civil sem fins lucrativos com sede em Belo 
Horizonte. São seus objetivos estatutários, entre outros: 

- congregar instituições e pessoas interessadas em melhorar as condições 
socioeconõmicas das comunidades; 

- promover a busca de recursos materiais e humanos para execução de 
atividade de interesse comunitário; 

- promover eventos sociais, culturais e recreativos; 
- celebrar convênios com universidades, faculdades e escolas secundárias 

e outras entidades e contribuir para a formação técnica e humana dos 
trabalhadores rurais; 

-criar escolas próprias com fins educacionais. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

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

PROJETO DE LEI N° 1.792/2001 
Declara de utilidade pública o Projeto Criança Arte e Educação - CRIARTE 

-, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública o Projeto Criança Arte e 
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Educação- CRIARTE -, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
Wanderley A vila 
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Justificação: O projeto Criança Arte e Educação - CRIARTE -, foi fundado 
em 8/4/95, é uma instituição civil religiosa, de caráter beneficente e sem fins 
lucrativos. Sua principal finalidade é amparar a criança carente, além de 
incentivar atividades artísticas e culturais, com o objetivo de evitar seu 
envolvimento com drogas ou pessoas que possam levá-la a viver 
marginalizada pela sociedade. 

A entidade preenche os requisitos para ser declarada de utilidade pública, o 
que se comprova pela documentação que apresentou. Tal título possibilitará 
que realize parcerias importantes com o Estado para a continuidade do seu 
trabalho assistencial. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.60112001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado com vistas ao exame da possibilidade de se 
promover a integração, no quadro que contém a carreira de Atividade 
Fazendária, dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda provenientes 
da carreira de Analista de Administração que exercem a função de Atividade 
Fazendária.(- A Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.602/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário Executivo do PROCON Estadual com vistas a que os 
PROCONs Estaduais e Municipais intensifiquem a fiscalização do 
cumprimento do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. (-A Comissão 
de Defesa do Consumidor.) 

N" 2.60312001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Universidade de ltaúna 
pela inauguração do complexo administrativo onde funcionará a Reitoria, da 
Biblioteca e do Grande Teatro. (-A Comissão de Educação.) 

N" 2.604/2001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado apelo 
aos Diretores-Gerais do DNER e do DER-MG com vistas à realização de 
recapeamento ou obra similar no trecho da BR-040 que liga os Municípios de 
Belo Horizonte a Felixlândia e no trecho da BR-135 entre o trevo de Curvelo 
e o Município de Montes Claros.(- A Comissão de Transporte.) 

N° 2.605/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo ao Departamento de Aviação Civil do Ministério da 
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Aeronáutica com vistas a que sejam criados nos aeroportos brasileiros 
espaços destinados à divulgação da imagem e dos inventos de Santos 
Dumont. (-À Comissão de Educação.) 

N° 2.606/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à apuração de denúncias sobre a 
pesca do tucunaré no Município de Tupaciguara. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

NO 2.607/2001, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Governador do Estado com a indicação do nome do Sr. Michel Elias 
Temer Lulia para receber o título de Cidadão Honorário do Estado. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.608/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Justiça com vistas a que preste informações 
sobre o cargo em comissão ocupado pelo Sr. Sérgio Pimenta José Alvim na 
Penitenciária Francisco Floriano de Paula. 

N° 2.609/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
formulado apelo aos dirigentes do BDMG, da CEMIG, da EMATER-MG, da 
MGS, da COMIG, da EPAMIG, da TURMINAS, da PRODEMGE, da 
COPASA-MG, do IEF e da Rádio Inconfidência com vistas a que 
encaminhem relatórios da aplicação de seus recursos de investimento 
referentes aos anos de 1999 a 2001. 

N° 2.610/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a 
que preste as informações que menciona. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.611/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais pela realização e pelo financiamento da Mostra de 
Trabalhos Ciência para o Desenvolvimento. 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando a realização de fórum técnico, em 5 e 
6/11/2001, para discutir e propor soluções relativas a instituições de pesquisa 
científica e tecnológica do Estado. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando as informações que menciona, a fim 
de que possa esclarecer os parlamentares da Câmara Municipal de Uberaba 
sobre as notícias veiculadas na imprensa sobre os salários dos Deputados. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando sejam tomadas as 
providências necessárias a fim de se assegurar o pagamento de salários a 
todos os servidores desta Casa, inclusive os aposentados, até o 5° dia útil do 
mês subseqüente.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Maria 
José Haueisen e dos Deputados Dinis Pinheiro (3), Dalmo Ribeiro Silva, 
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Alberto Pinto Coelho e outros, Chico Rafael e Arlen Santiago e da 
Comissão de Educação. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Educação e dos Deputados Miguel Martini, Wanderley Ávila (2), Mauri Torres, 
Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Pinto Coelho. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores e senhoras presentes nas galerias, telespectadores que nos 
escutam, antes de iniciar meu pronunciamento propriamente dito, quero ler 
para os senhores uma carta que estou endereçando ao Presidente do PT, 
Deputado Federal José Dirceu. Quero que os senhores prestem muita 
atenção, porque depois falarei sobre o assunto abordado. (-Lê:) 

"Sr. Presidente, deve ser do conhecimento de V. Exa. que os recentes 
episódios veiculados pela mídia regional e nacional, referentes ao salário dos 
Deputados Estaduais mineiros, resultaram na apresentação, pela Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de um projeto 
de resolução dispondo sobre a remuneração dos membros da Assembléia 
Legislativa e sobre o pagamento de parcelas indenizatórias pelo exercício da 
atividade parlamentar. 

No entanto, considero inoportuno e inconstitucional que o tema 'salário de 
Deputado' esteja disciplinado em resolução, pois não é essa a determinação 
constitucional. O legislador constituinte foi claro ao definir, nos arts. 27 e 28 
da Constituição Federal: "Os subsídios dos Deputados Estaduais, do 
Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados 
por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa."(CF, arts. 27, § 2•, e 28, § 2•). 
Apesar da clareza de tais dispositivos, insistem os Deputados Estaduais 
mineiros em fixar o valor de seus salários por meio de resolução. 

Não bastasse o erro formal, lamento ainda que, ao optar por disciplinar o 
tema 'salário de Deputados' por meio de resolução, e não por meio de lei, o 
legislador mineiro deixe de revogar a Lei Estadual n• 13.200, de 1999, que 
permite aos membros dos Poderes estaduais mineiros converter em salário, 
na forma de indenização, o que aquela lei classificou de 'serviços não 
prestados pela respectiva administração' (Lei n• 13.200, de 1999, art. 2•). 

A referida lei é a principal norma jurídica que permitiu a elevação dos 
salários dos Deputados Estaduais mineiros aos níveis recentemente 
divulgados pela imprensa, sendo utilizada ainda, à luz de informações que 
tenho recebido, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. 

Não posso aceitar que a Constituição Federal seja desrespeitada e, mais 
ainda, que sejam mantidas 'brechas' legais que permitam a existência de 
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altos salários no Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público 
mineiros e, por este motivo, não vejo outra alternativa que não recorrer a V_ 
Exa. para solicitar seja proposta, pelo PT, a competente ação direta de 
inconstitucionalidade, na forma do disposto no art. 103, VIII, c/c o art. 102, I, 
"a", ambos da Constituição Federal, para que o salário dos Deputados 
Estaduais mineiros seja disciplinado por lei, e não por resolução. 

Estou certa de que o requerimento que encaminho a V_ Exa., além de ter 
como princípio orientador a necessidade de respeito às normas 
constitucionais, deixará claro, perante toda a sociedade brasileira, que o 
verdadeiro compromisso do PT é com a transparência e a moralidade 
administrativas. 

Atenciosamente, Deputada Maria José Haueisen Freire". 
Não resta a menor dúvida de que todos desejamos construir uma nova 

Assembléia Legislativa. Não é possível que os Deputados deste mandato, 
tendo a possibilidade de mudar todo um tempo eivado de vícios, de 
penduricalhos em nossos salários e de temas que comprometem o nosso 
trabalho, não aproveitem esse momento histórico para fazer a mudança que 
nos interessa. É preciso que aproveitemos esse tempo para construir uma 
história nova, em que nós, deste mandato, sejamos lembrados não como 
pessoas coniventes que encobriram o errado, mas como Deputados que, 
reconhecendo o seu erro, tiveram a coragem de fazer a mudança, ou seja, o 
salto de qualidade que tanto interessa a todos. Se esse passado na 
Assembléia Legislativa, com salários altíssimos e abusivos, nos constrange, 
está na hora de fazermos uma revisão. É preciso que tenhamos coragem 
para mudar realmente, e não apenas para fazer de conta que desejamos 
essas mudanças. 

Hoje, foi votada, em 2° turno, rapidamente, a resolução que aborda a 
questão dos salários dos Deputados. Essa resolução foi votada tão 
rapidamente que não deu tempo de apurarmos o que de fato estava 
acontecendo. Não pudemos discutir com mais seriedade e com mais clareza 
sobre o que aconteceu quando o projeto de resolução foi votado em 1° turno. 

Estamos aprendendo muito. Sabemos muito bem que um projeto de 
resolução não altera e não revoga uma lei aprovada nesta Casa. Refiro-me à 
Lei n° 13.200, de 1999, que garante todo esse salário abusivo que caiu em 
nossas contas. Essa lei permitiu todos os penduricalhos que vieram a partir 
de um tempo que desconheço, mas que foram legalmente aceitos por ela. 
Nós, do PT, apresentamos um projeto de lei, para que uma lei possa revogar 
a outra, e não tivemos chance de discutir e de votar esse projeto. Mas esse 
projeto de resolução foi aprovado em um vapt-vupt 

Desejamos mudar essa situação, apresentando uma lei, a fim de que o 
abuso, que ocorre sobretudo no art. 2° da Lei n° 13.200, não perdure por 
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mais tempo nesta Casa. Esse artigo foi apresentado de maneira confusa 
e com as orações em ordem inversa justamente para que muitos não 
entendessem o que estava escrito, passando batido para a sociedade e até 
mesmo para nós, Deputados. 

O art. 2° diz: "Ficam mantidos os serviços assegurados na data desta lei 
aos membros dos Poderes e os valores indenizatórios dos serviços não 
prestados pela respectiva administração, necessários ao desempenho da 
representação, segundo sua natureza e abrangência". Será que com uma 
leitura apenas dá para entender? Confesso que tive de ler mais de uma vez 
para entender. 

Chegaram à conclusão de que esse art. 2° propõe que sejamos 
indenizados por tarefas e trabalhos que não prestamos. Significa que o 
dinheiro que sobrar, que é do orçamento do Poder Legislativo, será rateado 
entre os Deputados. E isso é um absurdo, é gravíssimo entre nós. E, mais 
ainda, esta Lei n• 13.200 dá respaldo aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e ao Tribunal de Contas. Não foi revogada e nunca será por uma 
resolução. É por isso que o PT já apresentou um projeto de lei que consegue 
revogar a Lei n• 13.200. Permanecer aper.as com a resolução aprovada aqui 
hoje é fazer de conta que daqui para a frente vai tudo bem. Sabemos que 
não é assim. Há em nós todos muita humanidade e, na primeira brecha, há 
de aparecer quem queira ajeitar as coisas aqui e ali, para que os salários 
sejam novamente engordados, como o foram ao longo da história. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Ilustre Deputada, no 
discur.so de V. Exa. a situação é colocada como se o seu partido, durante 
quase 20 anos com representação nesta Casa, tivesse sido surpreendido. 
Parece que todo o mundo aqui é bobo, que a imprensa é boba, que a 
sociedade é boba. O PT sempre botou a mão nesse dinheiro e se calou. 
Agora, a senhora chega aqui como se o PT fosse a limpeza desta Casa. 
Nenhum Deputado recebeu esse valor mencionado como salário, mas como 
custeio de mandato, que também pode ficar a zero, a dois, a três. Se for fazer 
algo correto, o que entendo que já vem sendo feito, não tente tirar os 
parlamentares do PT, que eram os primeiros a receber, com um discurso 
hipócrita, falso, querendo enganar a sociedade. Todos sabem que a senhora 
recebeu, os Deputados do PT receberam. E não foi jogado dinheiro na conta 
de ninguém, porque, quando entrou aqui, assinou um documento dizendo 
que poderia receber um salário mínimo ou quanto lhe coubesse de direito. 
Aliás, quando chegamos nesta Casa, recebemos aquilo que era de direito. 

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado, fale mais baixo, aqui não 
tem ninguém surdo. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) -A senhora está com medo 
da verdade? Será que a verdade a incomoda tanto assim? Quando 
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assumimos o nosso mandato, o PT sempre foi o primeiro a receber. 
Ninguém obrigava os Deputados do PT a receberem. Recebiam porque 
assinaram o documento. Poderiam ter chegado à Presidência e ter dito que 
não queriam receber esse valor absurdo para custeio de mandato. Poderiam 
ter feito isso, mas receberam, caladinhos, durante quase 20 anos, e agora 
vêm dizer que é errado? E agora vêm dizer os outros Deputados, como se o 
pessoal do PT fosse ingênuo. Ora, isso aqui não é teatro, Deputada. 
Ninguém agiu desonestamente. O que recebemos aqui foi colocado pelo 
Departamento Jurídico e pela Presidência como direito do Deputado. Isso 
não foi recebido como salário. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada pela sua intervenção, 
Deputado. Quero dizer a V. Exa. que não estou aqui posando de vestal nem 
fazendo referência ao PT como dono da verdade. V. Exa. é pastor e deve 
conhecer o evangelho muito bem. Lá está escrito: "A verdade vos libertará". 
Há coisas que me incomodam e incomodam outros Deputados, e há muitos 
honestos que não estão no PT. Essa verdade que está sendo posta aqui vai 
nos libertar, está nos libertando. Nesta semana, o evangelho foi aquele do 
administrador infiel, que V. Exa. conhece muito bem. Quando o administrador 
se viu em apuros, acertou suas contas, porque queria ficar de bem com o 
Senhor. Escutei a homilia que o sacerdote fez esta semana. Caiu como 
carapuça em mim. Entendi muito bem que a maneira como empregamos 
nosso salário - que foi considerado salário, uma vez que não havia separação 
entre salário e verba para custeio de ação parlamentar - nos alivia. Senti-me 
aliviada porque também soube fazer bom uso do salário que recebemos. 
Nunca neguei que tivesse recebido esse salário. Não é verdade que há 20 
anos o PT recebe esses salários, porque o primeiro Deputado do PT chegou 
a esta Casa em 1983. Em 1991, já o estávamos questionando. Temos um 
boletim mostrando 29 ações da Bancada do PT, ao longo de dez anos, que 
queria mudar a situação, mas não conseguimos. Foi preciso que a imprensa 
tomasse conta do assunto, que nos ajudasse. Esta também já tinha essas 
informações desde 1994. Em momento nenhum quis colocar o PT como o 
partido do bem e os outros como do mal. Não sou maniqueísta, Deputado 
Adelino de Carvalho. V. Exa., quando precisar falar, não precisa gritar tanto. 
Quando gritamos muito parece que estamos sem argumento. Quero dizer 
mais: Vamos continuar esta luta. Precisamos demais do apoio de bons 
parlamentares, de parlamentares sérios - tenho certeza de que estão entre 
nós, em outros partidos -, para que façamos desta Casa o exemplo da 
moralidade, do respeito, da responsabilidade e da ética. "Se a vida ensina, 
sou aprendiz", diz a música popular. Estou aprendendo coisas boas nesta 
Casa. Aprendi muita coisa boa nesta Casa, mas aprendi que também temos 
de ter a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Não estou 
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citando a Bíblia para mostrar conhecimento, porque tenho pouco 
conhecimento, mas porque sei que V. Exa. é assíduo leitor desse livro, é 
pastor. E na Bíblia também procuro me inspirar. Nesta Casa, sei que, a cada 
dia, devemos ter a simplicidade das pombas e a pnudência das serpentes, 
para não sermos engolidos por alguns que oonseguem fazer as coisas 
rapidamente. As vezes, de maneira ingênua, as aceitamos, sem perceber o 
perigo que estamos correndo. Vou continuar. Tenho certeza de que vou ter 
respaldo da minha bancada, de todos os Deputados que têm juízo e bom-
senso nesta Casa. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- Deputada Maria José Haueisen, 
quero parabenizar V. Exa. por trazer novamente esse tema a Plenário, 
alertando-nos para algo que é fundamental ser mudado, já que hoje, por 
unanimidade, a Assembléia Legislativa votou nova resolução, que diz 
respeito a salário e verba indenizatória, expressando o acordo feito oom o 
Ministério Público. É preciso que, além disso, avancemos no sentido de 
revogar aquilo que era do passado. 

É exatamente isso que V. Exa. está dizendo, ou seja, revogar uma lei que 
não pode ser revogada por esse projeto de resolução, porque somente uma 
lei pode revogar outra lei. 

Por isso, a Bancada do PT entrou com um projeto de lei que avança em 
relação ao que aprovamos hoje, repito, por unanimidade, e que está correto. 
Mas é preciso revogar a lei anterior, a fim de evitar dubiedade sobre essa 
questão. É isso o que a Deputada Maria José Haueisen disse. Está mais do 
que correto. É necessário que isso seja feito. Esperamos ter, como tivemos 
hoje, unanimidade 'entre os Deputados, para a votação deste projeto de lei. 
Palavras e gritos não nos farão recuar da intenção de estabelecer em lei o 
que é salário, a fim de revogar as leis anteriores que permitiram aquilo que 
hoje está sendo denunciado. Parabenizo V. Exa. por expressar o oonteúdo 
do que precisa ser feito nesta Casa. 

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada, Deputado Rogério Correia. É 
isso mesmo. Precisamos revogar a Lei n• 13.200, em regime de urgência, 
para que não fiquemos empurrando com a barriga, até o próximo ano, algo 
que precisa ser mudado urgentemente. O nosso projeto já está em 
tramitação, e vamos batalhar por ele. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Agradeço-lhe esta 
oportunidade, Deputada Maria José Haueisen. A fala de V. Exa. é a fala de 
todos nós, do PT. Reconhecemos, diante do aoontecido em um passado 
recente, que, apesar de todos os esforços, de todas as proposições, 
encontramo-nos envolvidos em práticas que precisam ser superadas. Nesse 
sentido, apresentamos as nossas reflexões, olhando para o futuro, desejando 
e lutando por um futuro diferente e melhor. Entendemos claramente que esse 
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futuro não pode estar ameaçado por uma lei perversa, absurda, pelo 
modo como está constituída. 

Por isso, é decisão da Bancada do PT, que defende a aprovação de uma 
lei que revoga a Lei n• 13.200, disciplinando o salário dos parlamentares e 
dos agentes do Estado - caso essa lei não seja revogada, caso não haja 
vontade política deste Plenário -, usar de todos os instrumentos, inclusive a 
obstrução, para que a lei seja revogada. 

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada. É somente isso o que 
desejamos, ou seja, a revogação da Lei n• 13.200, porque o resto que está 
no projeto de lei regulamentando o salário dos Deputados vamos referendar, 
já que está previsto pelo projeto de resolução. Diz o ditado popular que os 
brasileiros só fecham a porta depois que a casa foi arrombada. Esta 
Assembléia Legislativa, se continuar com a Lei n• 13.200, terá suas portas 
escancaradas para novos rombos. Não aceitaremos essa situação. 
Queremos mudá-la. Nada mais do que isso. Erramos e reconhecemos o erro. 
Vamos começar vida nova. Vamos dar um salto de qualidade, sem fazer de 
conta que desejamos mudar e deixando tudo do mesmo jeito. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila -Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito antes de ingressar na carreira 
pública, ainda quando menino pescador, o rio São Francisco e seu principal 
afluente, o rio das Velhas, lá na minha querida Várzea da Palma, já exerciam 
um papel importante na minha vida. Barranqueiro amante do Velho Chico, 
meu olhar sobre o rio adquiriu um misto de tristeza e preocupação com o 
passar dos anos, ao vê-lo poluir-se com o avanço da industrialização, e, 
devido á ganância e ao desejo do lucro fácil, suas águas caudalosas 
perderem forças enquanto rumam ao Nordeste. 

A transposição das águas do rio São Francisco para o Nordeste 
setentrional, orçada em R$3.000.000.000,00, não vai acontecer, pelo menos 
no momento, graças a Deus. Por que, então, não usar parte desses recursos 
para revitalizar a bacia hidrográfica do rio São Francisco? Antes, porém, é 
preciso que se questione o Governo Federal sobre as origens desses 
recursos. De onde e como seriam retirados R$1.200.000.000,00 para investir, 
nos próximos dez anos, na recuperação efetiva do rio? Na legislatura 
passada, tive a oportunidade de ouvir o Presidente da República dizer, em 
pronunciamento feito na nascente do rio, na serra da Canastra, que não 
mediria esforços para recuperá-lo. No orçamento da União para 2001, dos 
R$300.000.000,00 que seriam destinados á transposição, R$70.000.000,00 
seriam para a revitalização do São Francisco. Entretanto, já estamos 
entrando no mês de outubro, e nem essa pequena verba, pouco 
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representativa no projeto de recuperação, foi utilizada. O pior é que esse 
valor cai para R$15.000.000,00 na proposta orçamentária de 2002, 
demonstrando a falta de determinação e de vontade dos nossos governantes 
em promover essa recuperação. Nosso temor é que esses pequenos 
recursos, oriundos do Tesouro Nacional, sejam utilizados - se é que vão 
chegar a ser utilizados - apenas como paliativos para um mal que precisa, 
com urgência, ser erradicado, antes de conseqüências que podem ser 
catastróficas e irreversíveis. 

As obras de desassoreamento e de perenização dos seus afluentes são 
importantíssimas, porque vão devolver ao São Francisco a sua capacidade 
de atuar como hidrovia. Já tive a oportunidade de apresentar, aqui desta 
tribuna, as vantagens do transporte hidroviário, pelo que ele oferece em 
segurança e baixos custos. A hidrovia do São Francisco, no passado, 
funcionou ligando Pirapora, em Minas, a Juazeiro, na Bahia. Hoje, 
infelizmente, a navegação de passageiros entre as duas cidades está 
desativada. Para que isso volte a acontecer, o volume de águas deve ser 
elevado, o que só será possível com um controle permanente das margens 
do rio, atualmente degradadas por bancos de areia e pelo desmatamento 
desenfreado. 

Tenho ainda outra preocupação. Com o início das chuvas, o rio tem seu 
volume de águas aumentado. Essa aparente normalidade representa um 
sério perigo, na medida em que a visão das barragens cheias pode 
esmorecer os já frouxos ânimos das autoridades, apressadas em acreditar 
que os problemas do rio terminaram. Se isso acontecer, todo o nosso esforçc 
terá sido em vão, e só nos restará o tímido recomeço na próxima seca e a 
esperança de que o Velho Chico resista mais uma vez. 

O Deputado José Braga -V. Exa. me permite? 
O Deputado Wanderley Ávila - Com muito prazer, Deputado José Braga, 

pois V. Exa. também é um barranqueiro. No entanto, gostaria de concluir. 
Tão logo o faça, passo a palavra a V. Exa. 

Como coordenador da CIPE-São Francisco, tive a oportunidade de 
conhecer pormenorizadamente todos os fatores adversos que atingem o rio e 
provocam sua deterioração ao longo do tempo. Esses problemas foram 
discutidos exaustivamente em nossas reuniões da CIPE, sem que uma ação 
concreta tivesse início, já que estamos sempre esbarrando na insensibilidade 
daqueles que detêm o poder de destinar verbas para evitar a degradação das 
águas do rio e promover um intenso e ininterrupto trabalho para recuperação 
das matas ciliares, para contenção dos desbarrancamentos e para tornar 
perenes alguns dos afluentes do rio. 

Agora, que a visualização dessas verbas está se tornando possível, é 
chegada a hora de lutar para que os recursos saiam do papel e sejam 
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aplicados urgentemente. 

Na semana passada, denunciei o lamentável incidente ocorrido na Semana 
da Pátria, em Várzea da Palma: toneladas de peixes mortos desceram pelo 
rio das Velhas, e suas águas exalavam um mau cheiro insuportável, fazendo 
com que a população da cidade ficasse temerosa de consumir a água, 
mesmo sabendo que ela passa pela estação de tratamento da COPASA. 
Louvamos o trabalho desenvolvido pelo Projeto Manoelzão. Em matéria 
veiculada no "Minas Gerais", no último dia 22, o Secretário de Meio 
Ambiente, Paulino Cícero, declara que o Sistema Estadual de Meio Ambiente 
- SISEMA - vai dar início ao projeto de revitalização da bacia do rio das 
Velhas, afluente do São Francisco, que, pela sua localização, recebe grande 
carga de efluentes industriais. Essa notícia traz um alento novo à nossa luta, 
pois são feitos como esse que aproximam o sonho da realidade. 

O Deputado José Braga (em aparte)*- Em primeiro lugar, quero expressar 
minha satisfação em participar da fala de V. Exa. nesta oportunidade, uma 
vez que V. Exa. é um dos Deputados daquela região e, melhor do que nós, 
conhece os problemas do velho São Francisco. Sabemos, Deputado, que o 
rio São Francisco, cantado em verso e prosa pelos poetas e cantadores, é 
vítima não só dos crimes praticados pela sociedade como também da política 
de esquecimento do Govemo Federal. Temos participado de muitas jornadas, 
desde que chegamos a esta Casa; tivemos oportunidade de estar em outros 
Estados, com outros colegas, estudando e procurando um caminho, uma 
solução para a questão da revitalização do São Francisco. E isso tem sido 
incrementado agora, quando se fala nessa tal transposição, que - achamos -
já é uma idéia sepultada. 

Então, voltamos a afirmar, diante de V. Exa., aquilo que já dissemos em 
outras oportunidades, quando estivemos em Pirapora: é preciso que o 
Governo tenha realmente uma política clara a respeito do rio São Francisco. 
Sabemos, como sabe V. Exa., que o dinheiro que é necessário para essa 
importante obra é muito grande e, como disse V. Exa., não sabemos de onde 
pode vir e de onde há de vir esse dinheiro, já que não existem verbas 
orçamentárias. 

Nossa preocupação, Deputado, é no sentido de que uma obra como essa 
tem de ter um começo e não tem, nem nas pequenas barragens dos 
afluentes mais distantes. Não se vai revitalizar o São Francisco ou fazê-lo ser 
novamente como aquele rio da infância de V. Exa. se não cuidarmos dos 
afluentes. Como revitalizaremos o São Francisco se não temos oportunidade 
nem sequer de fazer as barragens nos pequenos e médios afluentes, como a 
barragem do Jequitaí e outros, que são importantes para a revitalização? 
Parabéns a V. Exa. pela importante preocupação. Que V. Exa. tenha sucesso 
na missão de dirigir a CIPE-São Francisco. Muito obrigado. 



962 
O Deputado Wanderley Ávila- Agradecemos a V. Exa., Deputado José 

Braga. 
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Inicialmente, quero cumprimentá-

lo pelo pronunciamento sério, vindo do homem sério que é e que mostra essa 
grande preocupação que, infelizmente, tem sensibilizado poucas pessoas, 
que é a recuperação do rio São Francisco e, de maneira genérica, da bacia 
do São Francisco. 

Por falar em bacia do São Francisco, já que o tema é escasso, gostaria de 
poder transmitir nosso sentimento com essa primeira expedição da Agência 
Nacional das Águas, que começou no dia 14, em Bocaiúva, e terminou no dia 
25, em Malhada, na Bahia, que é a expedição de recuperação do rio Verde 
Grande. 

Quero tomar a liberdade de ler uma poesia que me foi entregue na cidade 
de Jaíba e que espelha muito bem o sentimento do povo norte-mineiro com 
relação à morte gradual do rio Verde Grande, um dos principais afluentes do 
nosso São Francisco. Essa poesia, que quero encaminhar a todas as escolas 
públicas de nosso Estado, é de autoria de uma senhora que reside às 
margens do rio Verde Grande há muitos anos, que a fez em um momento de 
grande sensibilidade e iluminada por Deus: "Onde nasceste, oh! pobre rio! I 
Que destino trazes contigo? I Tu que banhas vastas terras de Minas I Tu que 
alimentas multidões vazias I Onde vais, oh! pobre rio! I Que serpenteia triste 
e solitário I Com suas águas verdes poluídas I Ainda matas a sede de quem 
te mata I Contigo levas lixo, esgoto e a vida I Porque de doenças tu sofres 
também I Silencioso tu pedes por socorro I Morrendo aos poucos, chamas 
por ninguém I Cadê o homem que te suja as águas I Por que não te socorre 
nesse momento de aflição? I Ao ver-te agonizante, pálido, quase morto I Não 
faz nada, piora a situação I Quantas lembranças guardo de ti, oh! pobre rio! I 
Quão grande eras, quantos peixes tinhas I Como eram densas as matas que 
te cobriam as margens I Que, como eu, choram de tantas saudades I 
Prometo, meu caro amigo, abraçar-te junto a mim I Colher-te toda sujeira, 
contigo voltar a sorrir I Molhar-me-ei nas tuas águas límpidas I Deleitar-me-ei 
na tua abundància I Porque tu, oh I pobre rio Verde, voltarás a ser Grande I 
Não te verei mais cortado, mesmo que te faltem chuvas I Respirarás aliviado, 
sinuoso continuarás a seguir I Porque Deus paira sobre as tuas águas I E há 
de proteger o seu porvir". 

Veja, Wanderley, o sentimento dessa cabocla, dessa mulher pobre e 
humilde, que, inconformada com o que está acontecendo com o rio Verde 
Grande, fez essa poesia, que apresentou às autoridades estaduais e 
federais. Prometi-lhe, e vou cumprir, que essa poesia chegará a cada escola 
estadual, despertando esse sentimento e, principalmente, o interesse e a 
responsabilidade das autoridades que estão deixando o rio Verde Grande, 
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esquecendo que amanhã mesmo pode se dar o mesmo com o nosso rio 
São Francisco. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos as palavras do Deputado 
Carlos Pimenta. Também tivemos a oportunidade de participar de uma 
comissão especial em que pudemos ver a covardia e as atrocidades que 
cometeram contra o rio Verde Grande. Fizeram projetos, por exemplo, 
retirando água do rio para irrigar plantação de braquiárias, e há fazendeiros 
inescrupulosos, que aterram uma vereda para fazer plantação de capim. 

Minas Gerais figura como terra de origem do São Francisco, mas a 
identidade do Rio da Integração Nacional é brasileira. Faz-se necessário, 
portanto, que o Governo Federal assuma a paternidade do Velho Chico e 
promova ações definidas e claras para resgatar sua integridade física. Essas 
ações podem e devem ser custeadas com parte dos R$3.000.000.000,00 que 
seriam destinados ao projeto de transposição, por ora adiado. t: preciso, 
portanto, que nós, mineiros, façamos chegar ao Governo da União nosso 
brado de alerta em prol do rio São Francisco, cobrando da autoridade 
máxima as promessas feitas no seu nascedouro. Os recursos existem, pois já 
foram alocados, sendo perfeitamente possível sua utilização nas obras de 
recuperação de toda a bacia do São Francisco. 

Várias vezes este Plenário foi testemunha das nossas denúncias sobre o 
descaso com o rio São Francisco. Mas vou ocupar esta tribuna quantas 
vezes se fizer necessário para mostrar a urgência de salvar o rio que, no 
próximo dia 4, comemora 500 anos de descoberta. Se a sociedade vai levar 
milênios para recuperar o que destruiu em cinco séculos, precisa começar já, 
sob pena de, dentro de poucos anos, não ter muito o que salvar. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor Gecrge• - Presidente, nobres Deputadas e Deputados, 

membros desta Casa, órgãos da imprensa, senhoras e senhores, a Rede 
Record está comemorando 10 anos de atuação em Minas Gerais. Sua 
importãncia como veiculo de comunicação se deve à sua luta incansável para 
mostrar a cultura mineira em suas programações. Sua programação tem 
realmente promovido o desenvolvimento, no que diz respeito à contribuição 
que, como veiculo de massa, pode oferecer, demonstrando qualidade 
técnica, prezando pela verdade, mostrando sempre que é isenta e imparcial. 

A TV Record, nas pessoas do seu Diretor Regional, Reinaldo Gilli, de toda 
a direção e da equipe da TV, com muita propriedade e oportunidade, tem 
afirmado que sua meta é integrar as várias Minas Gerais através de uma 
televisão de qualidade cada vez melhor. 

A Rede Record Minas tem diversos destaques na programação que 
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enaltecem e promovem a cultura e a informação precisa e verdadeira. É o 
caso de seu jornalismo, também enfatizado pelas palavras do Diretor: 
"Vamos manter nosso compromisso com um jornalismo imparcial e eficiente, 
mas pretendemos também valorizar e divulgar as diversas manifestações 
culturais que são ricas em Minas". 

É inovadora e modema a pretensão da TV Record de produzir 
programações voltadas para a comunidade, com participação e produção 
local. Segundo Pedro Luiz Gonzales, executivo da Rede em São Paulo, "A 
TV será tão mais nacional quanto mais regional for", pois acredita que é 
necessário mostrar as nossas diversas culturas e costumes. Também 
concordo que esta é eficaz maneira de nos conhecermos e informanmos 
melhor sobre nossa formação e cotidiano cultural. 

É de relevo destacar que a Rede Record tem planos de atingir 300 
municípios até o fim deste ano. Atualmente é a segunda rede latino-
americana a trabalhar com televisão de alta definição e equipamento digital 
de ponta, tendo em seus quadros funcionais equipe de alto nível técnico. Por 
isso, mais uma vez, manifesto minhas congratulações por 1 O anos de lutas e 
de conquistas. 

Não poderia ser diferente, porque a Record fez e faz parte da história da 
televisão brasileira. No seu histórico temos que ás 20 horas do dia 27/9/53 
era exibido um programa musical apresentado por Sandra Amaral e Hélio 
Ansaldo. Nessa época, só a TV Tupi estava no ar, uma grande concorrente 
que a Record enfrentou e que, na década seguinte, conseguiria superar. A 
sorte estava lançada, e a história da emissora que mais contribuiu para a 
evolução da música popular brasileira estava apenas começando. Equipada 
com a tecnologia mais avançada para a época, a chegada da TV Record 
causou impacto na imprensa. O jornal "O Estado de S. Paulo", por exemplo, 
publicou matéria de página inteira, com o titulo: "Entra no Ar em São Paulo 
Uma das Maiores Tevês do Mundo". 

No seu inicio, os programas musicais, como "Grandes Espetáculos União", 
que era apresentado por Blota Jr. e Sandra Amaral, tornaram-se lideres de 
audiência em pouco tempo. Além de "shows", a TV Record investiu em 
telejomais. Mas a programação esportiva acabou sendo um dos grandes 
trunfos da emissora. Programas como o famoso "Mesa Redonda", criado em 
1954 e apresentado por Geraldo José de Almeida e Raul Tabajara, fizeram 
escola na televisão. 

A emissora inovou ao transmitir, ao vivo, partidas de futebol, tornando-se 
pioneira na cobertura esportiva. Foi a primeira emissora a transmitir, ao vivo, 
o Grande Prêmio de Turfe do Brasil, em 1956, direto do Jóquei Clube do Rio 
de Janeiro.· 

Também no seu histórico na TV Record, o teatro e o humor conquistaram 
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espaço na emissora. Programas como "Circo do Arrelia", "Praça da 
Alegria", de Manoel da Nóbrega, e a famosa novela "Éramos Seis" fizeram 
muito sucesso na década de 60. Na linha de "shows", grandes momentos 
foram marcados pela apresentação de artistas internacionais nos palcos da 
emissora. Participaram diversas estrelas internacionais, como Louis 
Armstrong, Bi/1 Halley e seus Cometas, Charles Aznavour, entre outros. A 
partir de 1965, ocorreu a ascensão da música popular brasileira. O "Show do 
Dia 7" foi outro importante momento na programação da emissora, 
apresentando musicais, desfiles de moda, entrevistas e humor. 

A emissora estreou o primeiro programa de calouros da tevê brasileira, "A 
Hora do Chacrinha". Na linha infantil, destacou-se o "Pu/lman Jr.", 
comandado por Cidinha Campos e Durval de Souza, que ficou no ar durante 
16 anos. 

Mas o maior sucesso de audiência da Record, que aqui em Minas 
completou dez anos, marco na história da televisão brasileira, aconteceu em 
1965, com o lançamento de "O Fino da Bossa", apresentado por Elis Regina 
e Jair Rodrigues. A RECORD revelaria talentos como Chico Buarque de 
1-iolanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zimbo Trio e Maria Bethãnia, além 
dos já consagrados Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vinicius de Moraes, 
Baden Powel e Maysa. 

Depois veio "Bossaudade", apresentado por Elizete Cardoso e Ciro 
Monteiro. Roberto Carlos já aparecia como revelação quando foi convidado 
para apresentar o programa "Jovem Guarda". A Record conquistava o 
primeiro lugar em audiência e passaria a investir fortemente nos valores 
musicais. Surgiu, então, o /1 Festival da Música Popular Brasileira, dirigido por 
Solano Ribeiro. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, neste momento de apreensão e 
interrogação por que passa a humanidade, lembrar, para aqueles que viram, 
conheceram ou simplesmente tiveram notícia de como era o saudável humor 
que era transmitido pelo programa intitulado " A Família Trapo", constitui um 
grande alento. Porque foi, sem sombra de dúvida, um capítulo á parte na 
história da Record. Criado em 1967 e escrito por Carlos Alberto de Nóbrega e 
Jô Soares, foi o humorístico de maior sucesso da televisão brasileira e, 
durante três anos, liderou o horário de audiência. 

Aqui em Minas Gerais, Sr. Presidente, a Rede Record tem mostrado uma 
atuação brilhante no jornalismo, cobrindo várias áreas do esporte e da 
política, sendo um canal de grande utilidade para a população mineira. 

Naquele instante, em 1991, quando a Record iniciou-se aqui, a economia 
mineira estava em ascensão, com grandes investimentos na Capital. Novos 
centros de compras estavam sendo inaugurados, e uma nova empresa de 
comunicação de massa tinha tudo para compor esse cenário. 
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado, quero ter a 

ousadia de interrompê-lo em seu pronunciamento, porque acredito que a fala 
de V. Exa. deve ser entendida como em nome deste Poder, desta 
Assembléia. A homenagem que o Deputado Pastor George faz à Rede 
Record é das mais legitimas e justas. Quero juntar-me a V. Exa. nas suas 
palavras, no seu pronunciamento, e dizer que, além de todo esse sucesso da 
Rede Record aqui em Minas e no Brasil como um todo, com programas de 
altíssimo nível, como o "Jornal da Record" e alguns programas esportivos, 
uma das grandes virtudes desse canal de comunicação é sua preocupação 
com o social. Sou testemunha de documentários jornalísticos importantes, 
em minha região, feitos pela Record, em que foram denunciadas ao Brasil 
atrocidades cometidas contra o povo Norte-mineiro. Lembro-me do episódio 
ocorrido na pequena cidade de Verdelándia, no Norte de Minas, quando 
denunciamos o surto da fase aguda da doença de Chagas, e a Rede Record 
deu boa cobertura, filmando as casas de pau-a-pique, caindo aos pedaços, a 
captura de barbeiros, numa demonstração de que a televisão deve ter 
compromisso com a verdade e com o social. Temos, no Norte de Minas, uma 
sucursal da Rede Record, cujos repórteres amigos estão empenhados em 
mostrar o que está acontecendo. 

Deputado Pastor George, cumprimento-o pelo seu pronunciamento, faço 
suas as minhas palavras e cumprimento essa grande emissora, em meu 
nome e em nome desta Casa Legislativa, parabenizando-a pelo seu trabalho 
magnífico em nosso País e em nosso Estado, com destaque todo especial 
para o trabalho social. 

O Deputado Pastor George•- Agradeço o aparte do nobre colega. São dez 
anos contribuindo para uma Minas Gerais melhor. O jornalismo da TV Record 
tem sido sua marca registrada. Um bom exemplo disso é o jornal "Cidade 
Alerta", assim como o Boris Casoy, um dos âncoras de maior credibilidade do 
País. Por essas e outras razões, não poderíamos deixar passar em branco 
esses dez anos que a TV Record completa em Minas Gerais, lutando 
juntamente com nosso Estado, levantando sua bandeira contra a injustiça e a 
desigualdade. 

Parabenizamos a Rede Record, que, hoje, conta com cerca de 64 
emissoras, entre próprias e afiliadas, e centenas de retransmissoras 
espalhadas pelo território nacional. Que continue sua missão de informar e 
entreter com ética e cidadania. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Parabenizo V. Exa. Há 
dez anos, quando Vereador em Belo Horizonte, fizemos uma sessão solene 
na Câmara, quando do retorno da Rede Record para nossa cidade e nosso 
Estado. Também sou jornalista e entendo que a Record chegou para marcar 
espaço com uma nova dinâmica, um novo jornalismo, sério e atualizado, não 

. 
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tentando impor fatos, mas relatando a verdade dos acontecimentos. 
Parabenizo toda a direção da Rede Record, seus funcionários, lembrando 
que tevê séria se faz com jornalistas competentes. 

O Deputado Pastor George• - Agradeço o nobre Deputado Durval Ângelo, 
que nos cedeu sua vez, como sempre acontece. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Depútado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas 

senhoras e meus senhores, ontem participamos de uma audiência pública da 
Comissão de Direitos Humanos na cidade de Nova Lima. Todos sabemos do 
drama que vivem os mineiros de Nova Lima, Raposos, Rio Acima e outras 
cidades da região, com a insalubridade, tão comum na atividade mineradora 
e que, no caso de Nova Lima, se manifesta de modo mais cruel pela 
irresponsabilidade da Empresa Mina de Morro Velho. Nesse ato da Comissão 
de Direitos Humanos só houve uma ausência, a da Empresa Morro Velho. 
Mas a Comissão de Direitos Humanos recebeu uma carta muito interessante 
do Presidente da Mineração Morro Velho, Sr. Roberto Carvalho Silva. E a 
impressão que temos é de que essa carta representa um pensamento de 80 
ou 90 anos atrás, quando a Mina de Morro Velho detinha o poder político, 
econômico e cuidava da segurança dos moradores, amedrontando e agindo 
como nos velhos filmes de faroeste. A carta possui uma pérola: acusa a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia de estar reabrindo o debate 
sobre a questão relativa ao problema da silicose. E a empresa manifesta 
surpresa de uma campanha negativa, como se a Assembléia Legislativa 
pudesse estar induzindo alguma coisa ao querer ouvir cerca de 2 mil pessoas 
que estavam no Centro Cultural Morro Velho; como se não fosse função de 
uma Comissão de Direitos Humanos da Assembléia agir quando solicitada e, 
principalmente, ouvir a dor e o sofrimento da população. A carta, que dá a 
impressão de estarmos na ditadura militar, quando a Mina de Morro Velho 
comandou uma repressão contra os sindicalistas, em que um Deputado, o 
companheiro Dazinho, que era Presidente do Sindicato da Mina de Morro 
Velho, teve o seu mandato cassado aqui nesta Casa e, posteriormente, sua 
prisão e a intervenção do sindicato na cidade, diz: "repudiamos a exploração 
sensacionalista .. .". É uma grave denúncia contra um Poder, dizer que a 
Assembléia Legislativa, ao ouvir os mineiros, estaria praticando ação 
sensacionalista. É bom que se diga que, em 1990, a Deputada Sandra 
Starling reabriu a discussão da questão dos mineiros de Nova Lima. E, 
naquela época, jovens e idealistas promotores, tendo à frente o Dr. Jacques 
Campomizzi, hoje Procurador-Geral Adjunto da Justiça, entraram com ação 
para resguardar os mineiros acometidos com a silicose. E vem aqui essa 
empresa, tendo claro que estamos retomando uma ação legitima desta 
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Assembléia, dizer que estamos fazendo exploração sensacionalista. E a 
empresa se acha no direito de repudiar. 

Há outra questão gravíssima: além de a carta anunciar a ausência, a 
empresa alega ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado 
Edson Rezende: "em referência à sua solicitação para visita a uma de nossas 
minas, informamos a nossa impossibilidade de recebê-lo, em ocasião anterior 
à audiência pública, confonme o solicitado. Considerando o ambiente de 
ansiedade que normalmente antecede eventos dessa natureza, podemos 
interferir negativamente em nossas atividades. Mantemo-nos abertos a fazê-
lo em ocasião desvinculada de qualquer outro tema". 

Isso é um absurdo. Parece que a empresa Mina de Morro Velho está 
seguindo a legislação inglesa, e não a brasileira, querendo impedir a visita da 
Comissão de Direitos Humanos a um local insalubre de empresa que tirou o 
nosso ouro e levou toda a nossa riqueza para a Europa, deixando aqui os 
buracos nas montanhas e, mais do que isso, um vazio na alma e uma 
negritude enorme no pulmão de seus trabalhadores. 

A Comissão de Direitos Humanos tomou a decisão de marcar nova 
audiência, e, se a empresa se negar a receber-nos e a nossos técnicos, 
solicitaremos força policial, para visitar a Mina de Morro Velho, pois não 
podemos permitir que uma empresa aja ao arrepio da Constituição Estadual 
e do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, que determina as funções 
e atividades das nossas comissões penmanentes. 

Esse foi um fato triste. Repudiamos a carta do Sr. Roberto Carvalho Silva. 
Ficou-nos evidente o anseio dos trabalhadores das minas de Morro Velho 
pela vida, por uma aposentadoria digna e pela manutenção de seus direitos. 
Não querem ter suas reivindicações por uma aposentadoria digna subtraídas 
por decisão arbitrária de uma empresa que quer remunerar, com R$8.000,00 
e um lote no meio do mato, uma vida de dedicação e de trabalho insalubre 
que, certamente, gerou muitas riquezas para a empresa Anglo Gold, na 
Inglaterra, deixando aqui apenas esse vazio para os mineiros e para a 
economia do País. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte}*- Deputado Durval Ângelo, 
considero essa questão tão grave e urgente que gostaria de propor aqui - e 
farei solicitação fonmal ao Presidente da Comissão de Saúde - que a 
Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Ação Social se juntassem 
na defesa desses trabalhadores. 

Acompanhei, em diversos momentos, o sofrimento e a angústia dessa 
gente, que é tão desrespeitada. Esse trabalho deve ser da Assembléia como 
um todo e, neste primeiro momento, devemos somar ao trabalho da 
Comissão de Direitos Humanos os esforços das Comissões de Saúde e do 
Trabalho, em uma ação coletiva, para mostrar aos trabalhadores de Minas 
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que esta Casa está comprometida com a vida, a saúde e o direito sagrado 
deles. 

O Deputado Durval Ângelo* - A idéia é boa. Mais do que isso, estamos 
pensando em aprofundar essa discussão na Comissão de Direitos Humanos, 
criando a CPI da Mina de Morro Velho, para analisarmos a situação de 
insalubridade no trabalho de dois mil trabalhadores, que são atingidos pela 
silicose; a questão de invasão de propriedade particular, já que o trabalho da 
mina vem causando transtorno a muitas casas particulares - amanhã estarei 
com essa documentação em mãos -; e também a questão fiscal, para 
sabermos se a empresa está em dia com o Fisco. 

A questão da segurança é um drama. Já houve denúncias de que policiais 
aposentados estão garantindo a segurança na empresa. Isso é grave, porque 
o limite entre a segurança privada e pública acaba. Essa idéia das três 
comissões irem, em conjunto, na próxima semana, á Mina de Morro Velho, é 
correta. 

Trago outra pérola. Um menor, Fabrício Batista de Souza Matos, desfilou 
pelas ruas de Nova Lima com esta camisa, com os dizeres: "Sabe como ele 
ficou rico?" No verso está escrito: "Você vota, ele rouba." Em tese, essas 
palavras poderiam servir para Deputado Estadual, para Governador do 
Estado, para a política dominante no Senado e na Câmara Federal, para o 
Prefeito Vitor Penido, e para os Vereadores eleitos em Nova Lima. 

Pasmem' Esse jovem foi preso porque estava vestindo esta camisa. E a 
família teve de pagar fiança para soltá-lo. Foi condenado pelo Juiz que só dá 
sentença contra o~ trabalhadores. Já fizemos denúncia contra esse Juiz na 
Corregedoria do Tribunal de Justiça, quando era Corregedor o hoje Ministro 
Paulo Medina. Esse Juiz, Dr. Juarez Moraes de Azevedo, condenou esse 
jovem a pagar multa. A cidade denunciou que esse Juiz teria comprado uma 
casa da Mina de Morro Velho, subsidiada. Essa denúncia foi entregue ao Dr. 
Paulo Medina também. Esse Juiz não põde condenar a empresa para 
garantir o direito dos trabalhadores atingidos pela silicose, mas põde 
condenar um jovem por usar essa camisa. Nova Lima está parecendo uma 
cidade imaginária dos contos de Dias Gomes, com Paulo Gracindo fazendo o 
papel de Prefeito. Onde está o direito de liberdade de expressão? Há 
também o parecer da Promotora, que não gosta de julgar nada referente á 
questão ambiental contra a mineradora, a favor da condenação do menor que 
usou essa camisa. 

Fica um alerta para a sociedade. Hoje a liberdade de expressão e de crítica 
é crime e pode dar cadeia. Estamos diante desse absurdo oconrido na cidade 
de Nova Lima. Trouxe esse caso para ilustrar e para verem como as 
instituições estão comprometidas com o poder, com a dominação e com o 
arbítrio naquela cidade, onde os mineiros acometidos pela silicose são um 
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dos lados desse triste episódio. 

A Comissão de Direitos Humanos discutirá esse caso amanhã. 
Encaminharemos esse caso ao Procurador de Justiça, para que analise a 
atuação da Promotora, que, nesse caso, deveria defender a liberdade de 
expressão e a criança e o adolescente, e não contribuir com a sua 
condenação. Este caso será encaminhado também à Corregedoria. Já 
conversamos sobre isso com o Deputado Edson Rezende. A voz do povo 
está sendo calada até em manifestação artistica do uso de uma camisa. Esse 
verdadeiro absurdo exige um posicionamento deste Poder Legislativo e da 
sociedade mineira. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, só quero registrar uma 
questão de ordem. Gostaria que ficasse registrada nos anais desta Casa a 
mudança feita pela Presidência da Mesa, quando o Deputado Olinto Godinho 
estava presidindo os trabalhos. Este Deputado estava inscrito e, pela ordem, 
seria o sexto Deputado a pronunciar-se da tribuna. O registro que faço é que 
essa ordem não foi seguida, ou seja, o Deputado Pastor George, que era o 
primeiro e havia sido chamado, não compareceu ao Plenário no momento em 
que o Presidente chamou; então, regimentalmente, perdeu a sua vez. 
Entretanto, o Deputado Pastor George fez o seu pronunciamento depois do 
Deputado Wanderley A vila, ou seja, já no quarto lugar. Gostaria que ficasse 
registrada essa questão de ordem, para que isso não venha a acontecer 
novamente. Se estamos obedecendo a uma lista, de acordo com o 
Regimento Interno, esperamos ter oportunidade de fala. Como houve uma 
falha explícita por parte de quem estava presidindo os trabalhos, gostaria que 
ficasse registrado o nosso protesto. 

24 Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência.informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 1.779/2001, que 

altera a redação de dispositivo da Lei n° 13.825, de 24/1/2001, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2001, foi publicado no "Diário do Legislativo" de 
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22/9/2001 e distribuído aos Deputados ontem, dia 24/9/2001. A 
Presidência informa, ainda, que a contagem do prazo de 20 dias para 
apresentação de emendas ao projeto na Comissão de Fiscalização 
Financeira teve início ontem. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, é possível apresentar um 

requerimento agora, já que estamos na fase de apresentação de 
requerimentos? 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a fase 
para a apresentação de requerimentos já terminou. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que encerrou-se ontem, dia 24/9/2001, o 

prazo para apresentação de requerimentos de informação ao Poder 
Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o balançc geral do Estado relativo a 
2000. 

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

da Decisão Normativa n° 9, o Requerimento n° 2.611/2001, da Comissão de 
Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 20' 
Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 2.529/2001, do Deputado 
Djalma Diniz; 2.545/2001, da Comissão Especial do Ensino Superior; 
2.548/2001, do Deputado Ailton Vilela; e 2.562/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Miguel Martini -
informando sua filiação ao PSB (Ciente. A Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões e às lideranças.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de fazer 

uma comunicação sobre a comissão das máquinas "off-line", se V. Exa. 
permitir e o Consultor da Mesa der autorização. 

O Sr. Presidente -V. Exa., conhecedor do Regimento Interno, sabe que, na 
3' Fase, terá esse tempo. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Meu medo é que não haja quórum, 
seja pedida verificação. Gostaria de dispor de 30 segundos no momento 
apropriado. 

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

inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho e outros, em que solicitam o reexame pelo Plenário do 
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Relatório Final da CPI da Saúde, especificamente o item 6.2; nos termos 
do inciso Vil do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento lntemo, requerimentos 
do Deputado Dinis Pinheiro (2), solicitando sejam os Projetos de Lei n°s 
1.588 e 1.591/2001 encaminhados à comissão seguinte a que foram 
distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir 
seu parecer, nos termos do inciso Vil do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.487/2001; nos termos do inciso Vil do art. 
232, c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico 
Rafael, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.512/2001 encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Turismo 
perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos do inciso XVI do art. 232 
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.433/2001; nos 
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Arlen Santiago, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei n° 872/2000 (Arquive-se o projeto.); requerimento da Deputada Maria 
José Haueisen, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
1.681/2001 (Arquive-se o projeto.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação, solicitando 

seja oficiado ao Reitor da Fundação Universidade de ltaúna, Prol. Faiçal 
David Freire Chequer, para que informe a situação do universitário Fernando 
Queiroz Ribeiro Freitas e a probabilidade de sua colação d.e grau, 
independente das medidas legais cabíveis. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da tribuna, tratar de assunto 
relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador 
o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos 
acompanhado o trabalho eficaz e brilhante do Reitor da UNIMONTES, Prol. 
José Geraldo de Freitas Drumond, que se esforça pela expansão da 
Universidade na região Norte de Minas e no vale do equitinhonha. Há algum 
tempo, Prefeitos faziam nome construindo fontes luminosas. Depois, 
asfaltando ruas. Hoje estão investindo em educação superior, implantando 
ramificações das universidades em suas cidades. 

A UNIMONTES está compactuando com esse esforço. Na última sexta-
feira tivemos a alegria de levar ao Reitor José Geraldo Drumond os pedidos 
de trés cidades interessadas na expansão da UNIMONTES. Uma delas é 
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Almenara, onde já foi implantado o "campus" universitário, compromisso 
do Governador Itamar Franco e do Vice-Governador Newton Cardoso. O 
Prefeito Manoel Francisco busca, agora, ampliar a oferta de cursos. 

Também na cidade de Pedra Azul, o Prefeito Gerson Oliveira Filho está 
buscando a oportunidade de implantar cursos da UNIMONTES. Da cidade de 
Jequitinhonha estiveram, principalmente, companheiros do nosso PMDB, 
buscando a oportunidade do ensino superior. 

A UNI MONTES cumprirá melhor sua missão á medida que se tomar mais 
presente nas principais cidades da região do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha. É a universidade sertaneja, a universidade pé no chêo, é a 
grande oportunidade que tem a região de receber o crescimento do saber, a 
importãncia do ensino superior. 

Levo nosso aplauso ao Reitor José Geraldo de Freitas Drumond e à sua 
equipe técnico-administrativa, que tem atuado na direção da interiorização da 
UNIMONTES nas duas regiões às quais me referi. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos estamos acompanhando a política 
nacional. Com muita alegria, está se firmando, dentro do PMDB, a presença 
do Governador Itamar Franco como candidato a Presidente da República, a 
ser eleito nas prévias que acontecerao no mês de janeiro. 

No domingo passado, o jomal "O Globo" publicou matéria com o seguinte 
título: "Itamar É o Favorito dos Peemedebistas para Disputar a Presidência 
em 2002". E a matéria mostra que, apesar da hostilidade da cúpula do 
PMDB, o Governador Itamar Franco é o favorito dos convencionais do 
partido. Itamar, segundo a reportagem, tem a preferência de 50% dos 
corwe~::ioil<'!s ouvidos durante o encontro do PMDB, enquanto o Senador 
Pedro Simon tem 33%, e c Sovemador Jarbas Vasconcelos, 7%. Nada 
menos que 98% dos líderes do partido são favoráveis à candidatura própria, 
e 70% querem o rompimento com o Governo. Destes, 34% defendem o 
afastamento imediato, e 29% acham que isso deve ocorrer até o final do ano. 
Isso coloca Itamar Franco como opção válida dos peemedebistas para 
vencer as prévias. Minas Gerais está aguardando esse momento para dar a 
vitória à democracia, ao nacionalismo, ao respeito ao Brasil. A vitória de 
Itamar Franco nas prévias representará a sua posição como candidato a 
Presidente da República pelo PMDB. 

E isso configura ainda a candidatura de Newton Cardoso a Governador de 
Minas pelo PMDB. Especialmente em nossa regiêo, Norte de Minas e 
Jequitinhonha, as quais tenho a honra de representar nesta Casa, o nome do 
Vice-Governador Newton Cardoso tem ampla aceitação e cresce à medida 
que ele recebe Prefeitos e Deputados e faz um trabalho bem ao gosto da 
nossa classe política . 

Portanto, este é um momento fecundo, quando estamos vendo configurar-
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se a candidatura do PMDB ao Palácio do Planalto, a verdadeira oposição 
ao Governo Fernando Henrique Cardoso, que é a figura do Governador 
Itamar Franco. Temos certeza de que, com Itamar para Presidente e Newton 
Cardoso para Governador do Estado, vamos ter muita confiança na vitória 
em Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta Casa todos temos falado muito e 
muitas vezes sobre a questão das estradas federais no Estado. Minas Gerais 
tem o maior número de quilômetros de rodovias federais. No entanto, 
estamos vendo claramente que o Governo Federal está propositalmente 
deixando Minas Gerais com as estradas principais sem reforma. Tem havido 
mortes e muitos acidentes, mas o Governo Federal, por pura picardia com o 
Governador Itamar Franco, como se quisesse se vingar nos mineiros por 
qualquer diferença pessoal, menor, apequenada, com o nosso Governador 
do Estado, deixa as estradas federais que cortam Minas Gerais na situação 
em que se encontram. 

Quero contar um fato inusitado, Deputado Dalmo, que serve de exemplo 
para o Poder Judiciário de Minas Gerais. Em Alfenas, a Ora. Luziene 
Medeiros do Nascimento Barbosa, Juiza de Direito dessa Comarca, teve a 
coragem de inovar dentro da lei, absoluta e rigorosamente dentro das normas 
legais. E o Ministério Público de Minas Gerais, num momento de destemor, 
ajuizou ação civil pública para compelir a União Federal, por meio do DNER, 
a cumprir sua obrigação de conservação da BR-491, no trecho compreendido 
entre os Municípios de Areado e Paraguaçu, no Sul de Minas. Um trecho 
praticamente intransitável, onde já houve mortes e o Governo Federal não 
reforma, não recapeia, para criar uma situação política contra o Governador 
Itamar Franco. 

O Ministério Público ajuizou essa ação civil pública e ainda pediu a tutela 
antecipada "inaudita altera pars", para compelir a União a fazer a restauração 
total dessa rodovia. A Juíza, num momento de grande competência, 
destemor e grande capacidade jurídica, deferiu o pedido liminar, 
determinando à União Federal que, no prazo de 90 dias, a partir da intimação 
dessa decisão, dê inicio ao projeto de restauração total da BR-491, entre os 
Municípios de Areado e Paraguaçu, devendo, nesse prazo, ser deflagrado o 
processo licitatório, concluído, no máximo, em 60 dias após a publicação de 
edital. Para tanto, o referido edital deverá fixar o início das obras em, no 
máximo, 30 dias após a homologação do resultado da licitação. E mais: a 
Juíza determioou· que, em caso de descumprimento dessa decisão, está 
fixada multa diária no valor de R$1 00.000,00, para ser revertida em favor do 
Estado. 

Sabemos que a União tem prazo em dobro, foro privilegiado e vai recorrer. 
Mas estou trazendo essa decisão para lembrar que, se todos os Juizes de 
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Minas Gerais, nas comarcas em que trafegam veiculas em rodovias 
federais com péssimas condições, seguissem os exemplos da Dra. Luziene 
Medeiros do Nascimento Barbosa, também prolatando sentenças para 
compelir a União a cumprir sua obrigação, fixando multa diária no caso de 
descumprimento, que será revertida em favor do Estado, tenho certeza de 
que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, se não tem compaixão para com as 
milhares de vidas colocadas em risco nas estradas mineiras, por pura 
picuinha política, terá, judicialmente, o dever de fazer essa reforma. 

Desta tribuna, quero parabenizar a Juiza, nobre magistrada, e o Ministério 
Público, que fez o requerimento da ação civil pública. Por todas as estradas 
federais seria possível fazer, tranqüilamente, ações como essa, para garantir 
que o Governo Federal cumprisse com o seu dever de reformar as estradas 
mineiras, como está fazendo em outras estradas de outros Estados da 
Federação, porque, nos Estados de Goiás, Bahia e outros estão sendo feitas 
obras de recapeamento, e não há estradas em situação de penúria como 
estas que estamos vendo em Minas Gerais. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Gostaria de parabenizar V. 
Exa. e dizer que é desse assunto que quero tratar. Acabamos de chegar da 
cidade de Pouso Alegre, onde participamos de audiência pública conjunta da 
Comissão de Transporte e da Comissão Especial que vai investigar as 
rodovias federais, Comissão essa já aprovada e constituída. Lá estivemos, 
ouvindo vários segmentos do DNER. 

V. Exa. tem razão: por 2 horas aproximadamente, discutimos esse assunto 
do Sul de Minas, ou seja, as Rodovias 491 e 459. E também para isto esta 
Casa já acatou requerimento de minha autoria, constituindo uma Comissão 
Especial, de conformidade com o art 111 do Regimento Interno, de cuja 
aplicabilidade temos pleno conhecimento: ele fala até em responsabilidade 
penal, no inciso I, alínea "d". Enfim, já nos debruçamos sobre esse assunto, 
mas, lamentavelmente, não contamos com a presença anunciada do Ministro 
dos Transportes, mas de seu assessor, Dr. Sebastião dos Reis, que nos 
anunciou a possibilidade de R$20.000.000,00, em um contex1o geral de 
R$100.000.000,00, para o recapeamento da Rodovia 459, que liga Poços de 
Caldas a ltajubá. 

Assim, quero aproveitar o sentimento que V. Exa. traz a esta Casa para 
dizer que já temos uma Comissão Especial para discutir matéria dessa 
natureza. O que precisamos agora é do pulso firme de uma magistrada no 
Ministério Público, e tenho certeza de que essa Comissão irá fazer 
reivindicações e cobranças ao Governo Federal não somente quanto à 451 e 
a 459, mas também, com o mesmo sentimento, quanto a outras rodovias 
federais. V. Exa. pode ter certeza de que, no prazo de 60 dias, nossa 
Comissão estará com seu relatório cumprido, para que possa ser executado. 
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Parabéns, ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, lembrando que também a BR-135, entre Belo Horizonte e Montes 
Claros, encontra-se em péssimas condições e que devemos tomar uma 
atitude, assim como reivindicamos do Governo Federal o asfaltamento da 
rodovia entre Almenara e Salto da Divisa, que se encontra inacabada, com 
graves prejuízos à nossa comunidade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Na certeza de que o Deputado 
Sargento Rodrigues poderà aguardar mais 1 minuto para aparteà-lo, gostaria 
de falar sobre um requerimento que estamos apresentando, para que V. 
Exa., os demais presentes e todos os que nos acompanham pela TV 
Assembléia tenham idéia do absurdo que está ocorrendo. O DNER, por meio 
de publicação no diário oficial do dia 1°/6/2001, cancelou a atividade da JARI, 
que era a comissão que examinava os recursos dos que haviam sido 
multados, principalmente pelos radares nas rodovias federais. Com o fim da 
JARI, quem está julgando os recursos é o DNER e o próprio Consórcio 
Rodovida, o que quer dizer que 90% dos recursos estão sendo indeferidos. 
Isso é muito grave, porque as pessoas estão ficando sem defesa. Em outras 
palavras, com o fim da JARI, quem é responsável pela multa é que está 
fazendo o julgamento. A meu ver, isso é abusivo, covarde e é mais um dos 
atos que estamos acostumados a ver por parte do Governo Federal. 
Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar o 
Deputado Luiz Tadeu Leite por suas palavras e complementar a fala do nobre 
Deputado Alberto Bejani, que presidiu a Comissão Especial das Multas, da 
qual tivemos a honra de ser relator. Gostaria de deixar claro que, em nome 
do povo mineiro, colocamos nosso gabinete novamente à disposição e temos 
certeza de que V. Exa. agirà da mesma forma. O fato que acaba de 
mencionar é um flagrante desrespeito ao Código de Trànsito Brasileiro, que, 
por sinal, é novo e que, em seu art. 180, § 2°, prevê que a Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações -JARI -é a instância julgadora onde 
o cidadão notificado poderà ter seu recurso apreciado, e nunca, o DNER 
nem, muito menos, a empresa Consórcio Rodolucro - essa era a expressão 
que usávamos na Comissão Especial das Multas, porque visa única e 
exclusivamente assaltar o bolso do cidadão e, pior ainda, como deixamos 
claro, com a conivência do DNER, que é um órgão federal. 

Posso dei_._ claro que, se qualquer cidadão quiser se dirigir ao meu 
gabinete ou ao de V. Exa., estaremos prontos para, em nome desse povo, 
impetrar mandado de segurança para garantir direito liquido e certo 
amparado pela Constituição Federal, previsto no que diz respeito ao amplo 
direito de defesa e do contraditório. Como um cidadão pode enviar recurso ao 
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mesmo órgão que o notificou? A JARI tem que existir como Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações autônoma, independente do DNER, 
para que possa fazer um julgamento à altura. Dessa forma, por analogia, 
podemos entender que estamos vivendo o que vivemos no Govemo militar. O 
Al-5 concentrou todos os Poderes nas mãos dos Generais que presidiam o 
País. Naquela época, não existia a competência judiciária. A JARI deixa de 
existir, e eles mesmos vão fazer o julgamento dessas multas. Não podemos 
aceitar isso de forma alguma. Tivemos a oportunidade de juntos percorrer 
estradas, ouvir vários cidadãos e não podemos permitir, em hipótese alguma, 
que o DNER faça das estradas federais que cortam Minas Gerais estradas 
sem leis, que não passem por nossa fiscalização. Apesar de ser rodovia 
federal, ela cruza este Estado. Se cruza este Estado, temos que estar 
atentos. Quero parabenizar V. Exa. por seu requerimento. Estaremos atentos 
nessa empreitada junto com V. Exa., assim como estivemos no primeiro 
momento. 

Aproveitando o aparte que o nobre Deputado Luiz Tadeu Leite me 
concedeu, gostaria de destacar mais uma vez o que a violência vem fazendo 
no nosso Estado com a questão da segurança pública, que vem sendo 
colocada em xeque. Temos noticia de que o 2"-Sarg. Luiz Carlos Pereira da 
Costa, Comandante da Guarda do 2° Batalhão de Juiz de Fora, com 40 anos 
de idade, três filhos, foi barbaramente assassinado na cidade de Juiz de 
Fora, morto por uma quadrilha que o colocou dentro do porta-malas do seu 
próprio veículo e ateou fogo. 

Quero parabenizar o Delegado Rui de Paiva Leite e a equipe de detetives 
da Delegacia de Crimes contra a Pessoa de Juiz de Fora, que efetuou a 
prisão dos marginais que praticaram um crime tão bárbaro. A matéria diz que 
um dos cidadãos envolvidos na morte do Sargento disse: "Isso que está aí 
dentro é polícia, não vale nada!". Ou seja, essa é a visão que um marginal 
tem da autoridade policial. Sabendo que era policia, fez questão de frisar: 
"Isso não vale nada". Não podemos permitir que situações como essa 
venham a se repetir da forma como vêm se repetindo. 

Além da morte do Sarg. Luiz Carlos, que faço questão de deixar registrada 
nos anais desta Casa, tivemos também notícia da morte do Soldado Edimar 
Rodrigues da Silva, 36 anos, casado, pai de dois filhos, do 4" Batalhão de 
Uberaba. Tinha 15 anos de polícia. O Soldado estava em frente à sua casa, 
de folga, e foi barbaramente assassinado com nove tiros por dois indivíduos 
que conduziam bicicletas. 

Quero dar os parabéns à TV Alterosa, que trouxe grande destaque para o 
fato em matéria a que tivemos a oportunidade de assistir. Infelizmente, 
tivemos a perda de mais um companheiro. Toda vez em que isso acontecer, 
farei questão de vir a esta tribuna para registrar não só a violência, mas a 
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ameaça a pais de família que estão sendo sacrificados, defendendo a 
sociedade e o povo de Minas Gerais. Muitas vezes, esses mesmos policiais 
são vitimas também de execração pública, vitimas de linchamento moral por 
parte de pessoas que, muitas vezes, sem compreender a ação policial ou 
sem fazer apuração rigorosa dos fatos, trazem o assunto à tona, muitas 
vezes intimidando a ação da policia. Não podemos deixar que isso aconteça. 

Agradeço o aparte concedido pelo nobre companheiro Luiz Tadeu Leite 
para fazer esse registro. Mais uma vez tivemos perdas irreparáveis, como 
foram os casos do Sargento de Juiz de Fora e do Soldado Edimar, em 
Uberaba. 

Nobre companheiro Luiz Tadeu Leite, gostaria de encerrar as minhas 
palavras manifestando às famílias desses policiais militares, à família de Juiz 
de Fora e à de Uberaba os meus pêsames. Quero dizer aos companheiros 
da PMMG que, enquanto aqui estiver Deputado, estarei fazendo o registro 
desse tipo de violência. 

Não estamos aqui prontos apenas para apresentar projetos visando melhor 
segurança pública, como foi o projeto dos arquivos criminais de acesso 
comum às duas Policias. Fel'zmente, hoje, registrei, no jornal "Estado de 
Minas", a afirmação de que, se não fosse esse projeto de nossa autoria, 
sancionado pelo Governador Itamar Franco, as Policias Militar e Civil 
deixariam de receber R$23.000.000,00 do Governo Federal. Ou seja, o 
projeto que viabiliza a integração das ações e das informações dos arquivos 
criminais foi capaz de fazer com que a verba chegasse ao nosso Estado. 

Fica aqui mais uma vez registrado nos anais da Casa o nosso repúdio à 
violência e à ação de bandidos covardes, que praticaram atos tão brutais 
como nos casos de Uberaba e de Juiz de Fora. Muito obrigado a V. Exa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Agradeço ao nobre Deputado Sargento 
Rodrigues. 

Finalizando, Sr. Presidente, faço um apelo ao Ministério Público, através 
dos Promotores e Procuradores, e também ao Poder Judiciário mineiro para 
que enfrentem essa realidade. Vamos ajuizar ações civis públicas nas 
comarcas que são servidas por rodovias federais em péssimo estado de 
conservação, para compelir o Governo Federal a reformar essas estradas, 
sob pena de multa diária com foro fixado pelo Poder Judiciário. Isso vai barrar 
e empurrar o Governo Federal para cumprir sua obrigação de dar 
manutenção adequada às estradas federais que cortam o nosso Estado de 
Minas. Muito obrigado. '·· .... -···- •.• ~- . ___ _ 

• - Sem revisão do orador. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que 

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
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Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Sr. Secretário "ad 
hoc", Srs. Deputados que se encontram nos gabinetes, senhores das galerias 
que nos visitam hoje e telespectadores da TV Assembléia - que criamos há 
cinco anos, para mostrar o trabalho da Casa, dos Deputados, desta 
assessoria brilhante da Presidência e dos companheiros jornalistas que 
cobrem a Assembléia -, subo a esta tribuna como Presidente da Comissão 
Especial das Máquinas "Off-Line", que, desde abril do último ano, deixaram 
de ser legalizadas. Nessa situação, deixaram de arrecadar para os cofres 
públicos uma média de R$3.000.000,00 por mês. 

Volto a falar sobre esse assunto, já que estivemos no Estado de Goiás, 
onde há as mesmas máquinas que estão funcionando hoje, em Belo 
Horizonte e em toda Minas Gerais, sem arrecadar um centavo para o 
Governo. Lá, existe essa arrecadação. Recentemente, estivemos visitando o 
Estado do Espírito Santo, onde também se acompanhou a regulamentação 
que havia e onde as máquinas estão funcionando normalmente, arrecadando 
para os cofres públicos do Estado. Tivemos notícia de que também em 
Belém no Pará há essa arrecadação. Na próxima semana, vamos a uma 
fábrica de máquinas "off-line" interativas, em Joinville, Santa Catarina, para 
ver seu funcionamento. 

Não entendo por que, em Minas Gerais, todas as máquinas estão 
funcionando normalmente, mas sem arrecadar um centavo para os cofres 
públicos. O Estado deixa de arrecadar R$3.000.000,00 por mês, que 
poderiam ser aplicados no social. Mas isso não ê novidade. Novidade é o 
acórdão do Desembargador Orlando de Carvalho, exarado nos embargos de 
declaração impetrados por DRICA - Diversões Eletrônicas. Consta do 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado a seguinte conclusão: "Afasta-se 
de tais máquinas a pecha de jogo de azar, contravenção penal, eis que o uso 
é previsto pelas leis federal e estadual, mencionadas pelo impetrante". Este 
acórdão afirma que "Copa 98" não ê um jogo de azar, garantindo o que foi 
declarado pelo Instituto de Criminalistica de Minas Gerais, com o aval de 
mais 16 Estados da Federação. Esses equipamentos não podem ser 
recolhidos. Registro que esse acórdão obteve voto favorável dos 
Desembargadores Antônio Hélio da Silva, Garcia Leão, Pinheiro Lage, Abreu 
Leite, Paris Peixoto Ps~a. Francisco Lopes de Albuquerque, Lúcio Urbano, 
Francisco Figueiredo e Murilo Pereira, que acolheram os embargos, sem 
a!teração do rz:su:tado Co j:Jlgz~cnto. 
· Senfiórés · empresários que acreditaram na regulamentação de uma 
atividade pela Loteria do Estado, representantes de 486 firmas que 
trabalharam, pagaram seus impostos e, hoje, estão sendo colocados como 
contraventores, fabricantes ou operadores de máquinas de azar, isto é um 
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alívio para todos. Cabe à Loteria regulamentar a atividade, devolvendo 
aos 486 empresários o seu direito adquirido, retirando de Minas Gerais as 
máquinas que vieram de outros Estados, onde era legalizada a atividade. 

Hoje as máquinas estão ai. Outro dia, mesmo sem poder, fizeram a 
apreensão das 50 mil máquinas existentes em todo o Estado e, naquela 
época, regulamentadas pela Loteria. Foram para a imprensa dizer que 
apreenderam as máquinas, mas, de 50 mil, foram apreendidas apenas 120. 
Aí está a hipocrisia deste Brasil, a falta de vergonha. O Brasil proíbe o jogo, 
mas o jogo existe. Em toda Minas Gerais existem máquinas fabricadas em 
fundos de quintal, sem laudo técnico, sem serem avaliadas pelo Instituto de 
Criminalística. 

Como Presidente da comissão que está averiguando essas máquinas, faço 
apelo ao Presidente da Loteria do Estado para que volte a regulamentar 
essas máquinas, que tire do mercado as máquinas que estão fraudando os 
apostadores, que fiscalize, que cobre impostos. 

Apelo também à Dra. Heloísa Combat, que está com o processo, para que 
defina isso, porque desde o dia 1° de abril o Governo perde R$3.000.000,00 
por mês. 

Outra coisa que me deixou surpreso foram as manchetes do jornal "Estado 
de Minas": "Presidente da Loteria, Sr. Patente, acusa a Loteria e a firma 
Gtech Corporation de dar desfalque de R$500.000.000,00 na Loteria do 
Estado de Minas Gerais". "Loteria leva o calote de R$500.000.000,00 da 
firma Gtech". São manchetes de um jornal de credibilidade, que todos lemos. 

Fui à comemoração dos 79 anos da Loteria do Estado representando o 
Presidente, Deputado Antônio Júlio, e fiquei surpreso quando o atual 
Presidente da Loteria, Cel. Mauro, fez o Mestre de Cerimônias chamar as 
firmas que colaboraram e que iam receber placas da Loteria. 

A primeira foi a Totó Bola, cujo contrato foi assinado no Governo Eduardo 
Azeredo, nos mesmos termos que o da firma responsável pelas máquinas 
"off-line". A Azulzinha recebeu homenagem, e, para minha surpresa e a de 
muitos presentes, também foi convidada a empresa Gtech, que, segundo o 
Sr. Patente e o jornal "Estado de Minas", causou um prejuízo de 
R$500.000.000,00 á Loteria do Estado de Minas Gerais. O jornal "Estado de 
Minas" estampa em sua primeira página: "R$500.000.000,00 de prejuízo", e o 
Presidente atual da Loteria chama essa firma para ser homenageada. 

Irei lembrar o meu ex-companheiro de rádio, o Cafunga: "Será que, neste 
Brasil, o errado é que é certo?". Uma firma que, segundo o jornal, dá um 
prejuízo desse valor recebe do Presidente atual uma placa de homenagem. 
Como podemos entender isso? O telespectador deve estar imaginando que o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior ficou doido. O jornal e o Sr. Patente 
afirmam que a firma deu um prejuízo de R$500.000.000,00, e o Presidente 
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atual homenageia essa firma. Dá para entender? Não há como. 

Estou solicitando ao jornal a entrevista do Sr. Patente, que lerei na íntegra, 
e também uma justificativa do Presidente atual da Loteria para essa 
homenagem. 

O Sr. Antônio Francisco Patente foi aos jornais e afirmou a todos o prejuízo 
de R$500.000.000,00, para, passados alguns dias, o Presidente homenagear 
essa firma. Gostaria de entender o fato, Sr. Presidente. Esta Casa tem de se 
aprofundar no assunto, e, para tanto, trarei a documentação necessária e a 
matéria do jornal. Como se pode homenagear uma firma que deu tanto 
prejuízo? 

Fica, portanto, registrado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, feito pelo Desembargador Orlando de Carvalho. Os 
telespectadores e os Deputados que quiserem tomar conhecimento dele 
devem encaminhar-se à assessoria de nossa comissão. 

Lembro, mais uma vez, o Cafunga: "O errado é que é o certo". Prejuízo 
recebe homenagem. Colocaram o dinheiro no bolso, e o Presidente atual 
ainda homenageou a firma. Muito obrigado. 

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

quôrum para a continuação dos trabalhos e 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 de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição !'Interior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria 
Olívia e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a 
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião 
desta Comissão. O Presidente, Deputado Bené Guedes, informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o 
relator e a programar os trabalhos. A seguir, a Presidência determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas. O Presidente 
convida o Deputado lvair Nogueira para atuar como escrutinador . Apurados 
os votos, o Deputado lvair Nogueira anuncia que foram eleitos os Deputados 
Bené Guedes e Maria Olívia, respectivamente, para Presidente e Vice-
Presidente, ambos com três votos. O Presidente proclama o resultado e dá 
posse à Vice-Presidente, Deputada Maria Olívia, que, por sua vez, dá posse 
ao Presidente eleito. O Deputado Bené Guedes agradece a confiança nele 
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depositada e designa como relator o Deputado lvair Nogueira. A seguir, a 
Presidência sugere que a Comissão se reúna ordináriamente ás quartas-
feiras, ás 9h30min, o que é aceito sem restrições pelos demais membros da 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente- lvair Nogueira- Bilac Pinto- João Pinto Ribeiro. 

ATA DA 15" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Às nove horas e quinze minutos do dia treze de setembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Edson 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião 
é apreciar o relatório final dos trabalhos realizados pela Comissão. Na última 
reunião foi feita a leitura das conclusões do relatório pelo Deputado Edson 
Rezende, relator, e distribuída cópia integral aos membros da Comissão. O 
Presidente passa, então, à fase de discussão e votação do relatório final. 
Neste momento, o Deputado Marcelo Gonçalves se retira da reunião. Na fase 
de discussão, usam da palavra os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Doutor 
Viana e Hely Tarqüínio. O Deputado Edson Rezende tece seus comentários 
e faz a leitura dos principais pontos levantados durante os trabalhos. 
Colocado em votação, é o relatório final aprovado. O Presidente solicita aos 
membros que o subscrevam e esclarece que o inteiro teor desta reunião 
consta nas notas taquigráficas. A seguir, suspende a reunião por cinco 
minutos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos e em virtude de 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, é dispensada a 
leitura da ata, que fica aprovada. Cumprida a finalidade da Comissão, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO BDMG 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Luiz 
Fernando Faria e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Rêmolo 
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Aloise, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida e que 
a reunião se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o 
relator. Em seguida, a Presidência convida o Deputado Durval Ângelo para 
atuar como escrutinador e determina a distribuição das cédulas de votação. 
Feita a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que os Deputados 
Rêmolo Aloise e Luiz Fernando Faria obtiveram 3 votos para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. A Presidência proclama o 
resultado da eleição e dá posse ao Deputado Luiz Fernando Faria como 
Vice-Presidente, passando a ele a condução dos trabalhos. O Deputado Luiz 
Fernando Faria dá posse ao Deputado Rêmolo Aloise como Presidente da 
Comissão, a quem retoma a direção dos trabalhos. A seguir, o Presidente 
designa como relator o Deputado Durval Ângelo e solicita aos Deputados que 
façam sugestões para a realização das reuniões ordinárias. Registra-se, 
neste momento, a chegada do Deputado Antõnio Carlos Andrada. Após o 
recebimento de sugestões, fica estabelecido que a Comissão se reunirá, 
ordinariamente, às terças-feiras, às 17 horas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a 1" Reunião Extraordinária, que se realizará 5 
minutos após o têrmino desta reunião, para a apreciação de matêria de 
interesse da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - lvair 

Nogueira. 
ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

BDMG 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo 
Aloise, Durval Ângelo e Antõnio Carlos Andrada, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo 
Aloise, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à fase de apreciação de 
proposições da Comissão. É, então, aprovado requerimento do Deputado 
Durval Ângelo em que solicita seja convidado o Presidente do Banco do 
Estado de Minas Gerais - BDMG - para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão, na reunião do dia 25/9/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - lvair 

Nogueira . 
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Ás quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro 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. 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas á apreciação 
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista 
procede à leitura de seu parecer que conclui pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n• 642/99. Colocado em discussão 
e votação, é o parecer aprovado. A seguir, procede-se à leitura do parecer 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.183/2000 (relator: Deputado 
Enmano Batista) e do parecer pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade do Projeto de Lei n• 1.696/2001 (relator. Deputado Sávio Souza 
Cruz). Durante fase de discussão das matérias, os Deputados Eduardo 
Hermeto e Márcio Kangussu, respectivamente, solicitam vista dos pareceres, 
pedidos que são deferidos pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a' próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo - Márcio 

Kangussu - Enmano Batista. 
ATA DA 64" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de setembro 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. Registra-se a presença do 
Deputado Cristiano Canêdo. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual ê dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. lnfonma, ainda, o 
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recebimento de ofício do Major Brigadeiro Marcos Vinicius Sfoggia, 
Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional. A seguir, informa o 
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram 
distribuídas: Projetos de Lei n•s 1.213/2000 (relator: Deputado Luis Fernando 
Faria); 1.585/2001 e 642/99 (relator: Deputado Dilzon Melo) e 1.763/2001 
(relator: Deputado lvair Nogueira). Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas á 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela aprovação, no 1 • turno, do Projeto de Lei n• 
1.683/2001 com as Emendas n•s 1 e 2. Passa-se a 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos dos Deputados lvair 
Nogueira, em que solicita seja convidada a Sra. Renata Maria Paes de 
Vilhena, Secretaria Adjunta de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a reunião desta 
Comissão que irá colher subsídios para a discussão do Projeto de Lei n• 
1.501/2001, do Deputado Mauro Lobo; do Deputado Rêmolo Aloise, em que 
solicita do IEF, o envio a esta Comissao do relatório minucioso da aplicação 
de recursos de investimentos sob todas as formas diretas ou indiretas, estas 
últimas através de repasses ou convênios referentes ao exercício de 1999, 
2000 e 2001 até a presente data; e do Deputado Rogério Correia {2), um em 
que solicita seja convidado o Presidente da COMIG, para, em reunião desta 
Comissão, prestar esclarecimentos sobre a origem e os gastos das receitas 
desta companhia referentes aos anos de 2000 e 2001, e outro solicitando 
informações ao Tribunal de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 1683/2001, do 
próprio Tribunal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - lvair 

Nogueira - Dilzon Melo. 
ATA DA 29• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de setembro de dois 

mil e um, comparecem na Câmara Municipal de Vazante os Deputados Fábio 
Avelar, Antônio Andrade e Maria José Haueisen, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio 
Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o 
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Presidente informa que a reunião se destina a discutir, em audiência 
pública, os impactos ambientais e os efeitos sociais provocados pela 
extração de minério de zinco na região de Vazante. Prosseguindo, o 
Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Jacques Soares 
Guimarães e Belchior Alves de Araújo, respectivamente, Prefeito Municipal e 
Presidente da Câmara Municipal de Vazante; Jovelino Cândido Filho, Prefeito 
Municipal de Lagamar; Alessandro Garcia Silva, Promotor de Justiça de 
Vazante; José Ernesto de Souza, Presidente do CODEMA; José Osvaldo, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas de 
Paracatu; Leonardo de Souza Ramos, Vice-Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Vazante, e Maria Dalce Ricas, 
Presidente da AMDA. Em seguida, o Presidente tece considerações iniciais e 
concede a palavra aos convidados, que fazem suas exposições. Em seguida, 
tem início debate entre Deputados, convidados e participantes, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Os Deputados Fábio 
A velar, Antônio Andrade e Maria José Haueisen apresentam requerimento no 
qual solicitam a realização de reunião conjuntJ da Comissão com a 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater, em 
audiência pública, os estudos que embasaram a concessão das licenças 
ambientais e de lavra da Companhia Mineira de Metais, em Vazante e nos 
municípios vizinhos, bem como a efetividade das medidas de controle dos 
impactos negativos da atividade minerária, com a participação de 
representantes de órgãos públicos e especialistas que menciona. Colocado 
em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Fábio A velar- Maria José Haueisen. 

ATA DA 40" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

As quinze horas do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e um, 
comparecem no Espaço Cultural de Nova Lima, na rua Getúlio Vargas, 144, 
os Deputados Edson Rezende e Durval Ângelo, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e procede à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar, em 
audiência pública, do problema dos trabalhadores da Mina de Morro Velho 
portadores de silicose e procede à leitura de ofício encaminhado pelo Sr. 
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Roberto Carvalho Silva, Presidente da Mineração Morro Velho. O 
Presidente registra a presença dos Srs. Maria de Lourdes Rodrigues, 
representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado; Márcio Augusto 
Santiago, da Comissão de Direitos Humanos da OAB; Kleber Elias Tavares, 
Secretário Municipal de Saúde de Nova Lima; Robson Sávio Reis, Diretor-
Geral da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos; Marcelino Antônio 
Edwirges, Presidente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima; João da Paz 
Rocha, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova 
Lima e Região; Fernando Massote, do Departamento de Ciência Política da 
UFMG; Otávio Freitas, Vereador á Câmara Municipal de Nova Lima; 
Leonardo André Paixão; Wilson Souza, representante do Sr. Paulão, 
Vereador á Câmara Municipal de Belo Horizonte; Maria Felicidade e Evariste 
Garcia. Em seguida, o Presidente, autor do requerimento que deu origem à 
reunião, tece comentários iniciais sobre o tema, após o que os componentes 
da Mesa também discorrem sobre o assunto, e tem início debate entre os 
Deputados e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada esta fase, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, detemnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.619/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 
1.619/2001 objetiva declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais-
SOS -, com sede no Município de Cabo Verde. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 30/6/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida instituição preenche os requisitos constantes na lei que regula a 
matéria, tomando-se, pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.619/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.655/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Eduardo Hermeto, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Capitólio, 
com sede nesse município. 

Examinada preliminanmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade, sendo a sua 

principal meta prestar gratuitamente assistência médico-hospitalar aos 
carentes, além de oferecer-lhes alojamento adequado para seu 
restabelecimento. 

Por meio de convênios e contratos com o poder público, realiza, também, 
ações mais amplas ligadas à saúde pública no ãmbito do município. 

Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.655/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
José Braga, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.677/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar 
de utilidade pública a Associação Comunitária Seara - ACS -, com sede no 
Município de Várzea da Palma. 

Após a sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos tenmos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe a Lei n• 12.972, de 27/7/98, a entidade a ser declarada de 

utilidade pública deverá ter o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 
coletividade; comprovar que está em funcionamento há mais de dois anos; 
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ter personalidade jurídica; não serem remunerados seus Diretores, que 
devem ser pessoas idôneas. 

Consultando os documentos anexados ao processo, verificamos que a 
entidade está apta a receber o título proposto, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto em tela. 

Entretanto, consideramos necessária a apresentação de emenda, para 
acrescentar a sigla da entidade, conforme está disposto no art. 1° de seu 
estatuto. 

Conclusão 
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.677/2001, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

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

Seara- ACS -,com sede no Município de Várzea da Palma.". 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Dilzon Melo - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.691/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em referência 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Natal 
Justino da Costa, com sede no Município de Unai. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a esta Comissão, a fim de receber 
parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Examinada a documentação que se fez anexar ao projeto, constata-se que, 

sob o ponto de vista legai, a entidade em tela pode ser dedarada de utilidade 
pública estadual. 

De feto, a Associação Beneficente Natal Justino da Costa ê uma sociedade 
civil dotada de personalidade jurídica; encontra-se em regular funcionamento 
no Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade; e os membros de sua Diretoria, reconhecidamente idôneos, não 
são remunerados pelo exercício de seus cargos. Em outras palavras, ela 
atende aos requisitos enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27nt8, que 
dispõe sobre a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.691/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.698/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 1.698/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê - LUK -. 
com sede no Município de Uberlândia. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/8/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Examinada a documentação juntada aos autos, constatamos que a Liga 
Uberlandense de Karatê preenche os requisitos constantes na referida lei, 
tornando-se, pois, habilitada ao título declaratório propcsto. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1° do projeto, para 
acrescentar ao nome da entidade a sigla pela qual também é conhecida. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.698/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

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

- LUK -, com sede no Município de Uberlândia. ". 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator- Sávio Souza Cruz 

- Dílzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.700/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de 
Formiga, com sede nesse município. 

Publicado no dia 24/8/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 

. 
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examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O assunto de que trata a proposição está regulado pela Lei n• 12.972, de 
27nl98, cujo art. 1° estabelece que podem ser declaradas de utilidade 
pública as sociedades civis que comprovarem personalidade jurídica; estar 
em funcionamento há mais de dois anos; serem os seus Diretores pessoas 
idôneas e não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Examinada a documentação que acompanha o projeto, constata-se o 
inteiro atendimento a essas exigências, pelo que a proposição sob comento 
não apresenta óbice à sua aprovação. 

Entretanto, faz-se necessária apresentação de emenda, para corrigir o 
nome da entidade, conforme está consignado no art.1• do seu estatuto. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.700/2001, com a Emenda n• 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 • a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de 

Formiga, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.719/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n• 1.719/2001 
visa a declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Pirapora. 

Publicado no dia 30/8/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n• 12.972, 
de 27n/98, que regula a matêria. 

Uma vez que os requisitos foram inteiramente atendidos, conforme se pode 
constatar da análise dos autos do processo, não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.719/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.722/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Ivo José, tem por escopo seja 
declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã - NAC -, com 
sede no Município de lpatinga. 

Após ser a matéria publicada em 31/8/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

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

sociedades civis, associações e fundações constituídas ou em funcionamento 
no Estado, dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade 
pública desde que sejam tais requisitos comprovados, além da necessidade 
de estarem em funcionamento há mais de dois anos e terem como Diretores 
pessoas idõneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas 
plenamente no caso em questão, valendo dizer que não há óbice à 
aprovação do projeto de lei. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1. 722/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente- Sávio Souza Cruz, relator- Ermano Batista 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 129/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n• 129/99 tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Jesuânia. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para examinar 
preliminarmente a matéria, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto 
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, 
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Vil, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de bem 

imóvel público ao Município de Jesuânia, tem por fundamento a Lei Federal 
n' 4.320, 17/3/64, que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Uniâo, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, especialmente pelo seu art. 
105, § 2', que prevê a autorização deste parlamento para alienação de bens 
que componham o ativo permanente do orçamento do Estado. Observaram-
se, também, preceitos de natureza ccnstitucional e administrativa. 

Com relação aos aspectos frnanceiros e orçamentârios, devemos ponderar 
que a proposta contida no projeto de lei em análise nâo ocasiona aumento de 
despesa nem incremento da receita nas contas públicas, não causando, 
portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora o negócio proposto 
represente uma redução do seu ativo permanente, salientamos que a 
alienação em forma de doação nâo necessita estar prevista na lei 
orçamentária. 

Salientamos ainda que, ccnsultada a Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, esta manifestou-se favorável à pretendida doação, que, uma 
vez concretizada, possibilitará ao Município de Jesuânia ccnstruir no local 
uma unidade escolar, aumentando a oferta de vagas na rede municipal e 
atendendo, assim, ao interesse público. 

Nâo encontramos, portanto, óbice à aprovação do projeto de lei em causa. 
, Conclusâo 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 129/99 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.232/2000 

Comissâo de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de 
Leopoldina. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 17/10/2000, a proposição foi 
distribuída ás Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentâria, para ser apreciada. 

Cabe a esta Comissão, portanto, o exame preliminar referente aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, conforme preceitua o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

~----------------------------------_J 
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Fundamentação 

O projeto de lei sob comento visa autorizar o Poder Executivo a fazer 
reverter ao Município de Leopoldina imóvel constituído de terreno com área 
de 5.000m2

, que fora doado ao Estado para que se construísse um núcleo do 
Projeto Curumim. 

Descumprida a aludida determinação por ter sido realizada a doação de 
outro terreno ao Estado com o mesmo encargo - a implantação do núcleo do 
Projeto Curumim - deve-se fazer valer a cláusula de reversão prevista na lei 
municipal que autorizou a doação ao Estado. 

É importante lembrar que qualquer ato ou contrato do administrador 
público, aí compreendida a transferência de domínio ou de uso de bem 
imóvel do Estado para outra entidade pública, deve atender ao princípio da 
legalidade. No caso, ê necessário determinar a existência de autorização 
legal para o contrato, sob pena de nulidade, conforme o estatuído no art. 18 
da Carta Política mineira. 

Dessa forma, a autorização legislativa é "conditio sine qua non" para 
conferir validade aos contratos tendentes a fazer transferência de domínio 
dos bens imóveis públicos. 

Além de atender à estrita legalidade, o contrato, para ser considerado 
legítimo, deve conformar-se à finalidade de atender ao interesse público. 

Analisando-se a proposição por esse prisma, e levando-se em conta a 
informação da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente de que não há projetos para a utilização do bem, entendemos 
ser melhor para a administração pública estadual, que tem a obrigação 
constitucional de zelar pelo imóvel e conservá-lo, fazê-lo reverter ao doador 
que mantê-lo ocioso. 

Resta-nos comentar ainda que o direito credencia o doador com a 
faculdade personalíssima de promover, por ação judicial própria, a revogação 
da liberalidade, caso o donatário tenha incorrido em inadimplência. 
Entretanto, consideramos mais oportuna a edição de norma autorizativa, que 
possibilita concretizar-se a reversão de forma amigável entre as partes, o que 
é menos desgastante que o processo contencioso. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.232/2000, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela 

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Barbacena o imóvel que especifica. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser apreciado, 
conforme determina o art. 188 do Regimento Interno. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", desse diploma, passamos ao exame 
preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Barbacena, imóvel esse incorporado ao 
patrimônio do Estado, no ano de 1955, por meio de doação efetivada pelo 
município já referido, e destinado à instalação de uma escola, obra 
concretizada e mantida até então pela administração estadual. 

Como o município tem recursos assegurados para construção de um 
ginásio poliesportivo junto ao Ministério do Esporte e Turismo, deseja o atual 
mandatário a doação de parte do imóvel a que nos referimos, para dar 
andamento à obra. 

A autorização legislativa para que o Estado possa dar execução ao que 
está proposto no projeto de lei em tela decorre da necessidade de se conferir 
validade aos atos administrativos tendentes a fazer transferência de domínio 
de bens imóveis públicos, sujeitos que estão esses atos aos ditames contidos 
no art. 18 da Carta Estadual, da qual emana tal obrigação. 

A matéria está sujeita, ainda, às regras emanadas da Lei Federal n° 8.666, 
de 21/6/93, cujo art. 17 ordena a subordinação dos atos tendentes a transferir 
o domínio de bens imóveis de entes da Federação à prévia autorização 
legislativa, ao interesse público devidamente justificado, à avaliação prévia e 
à licitação, na modalidade de concorrência. 

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário averiguar-
se o cumprimento desses requisitos no presente caso. 

De pronto, verificamos que a parte do imóvel a ser alienada está ociosa. 
Por outro lado, o interesse público que envolve a operação é evidenciado 
pelo fato de o município interessado no negócio jurídico pretender instalar, no 
referido bem, ginásio poliesportivo para atender às necessidades 
comunitárias. 

Quanto á obrigatoriedade de se realizar licitação, no caso em análise, 
apresenta-se descabida. Estamos em face da hipótese de inexigibilidade de 
certame licitatório por inviabilidade de competição. 

Pelo que foi explanado, está evidente que a proposição atende aos 
princípios que informam a matéria, não existindo, portanto, óbice legal ou 
constitucional a sua tramitação. 



Entretanto, para adequar o projeto à boa técnica legislativa, 
apresentamos o substitutivo formulado a seguir. 

Conclusão 
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Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.344/2001 na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que 

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

Barbacena o terreno com área de 1.984m2 (mil novecentos e oitenta e quatro 
metros quadrados), a ser desmembrado do imóvel pertencente à Escola 
Estadual Professor Soares Ferreira, situado na R. Baronesa Maria Rosa, 
registrado sob o n° 2.432, a fts. 114 do livro 3-C, no Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca de Barbacena. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à construção de 
um ginásio poliesportivo. 

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 entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira~ Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Dilzon Melo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.392/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.392/2001, de autoria do Deputado Wanderlei Ávila, 

que declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a 
divisa com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do Estado e 
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, 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 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° 1.392/2001 
Declara o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio cultural, 

paisagístico e turístico do Estado e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado patrimônio cultural, paisagístico e turístico do 

Estado o trecho do rio São Francisco que banha o território mineiro, de sua 
nascente até a divisa com o Estado da Bahia. 

Parágrafo único - Integram o patrimônio de que trata o "caput" deste artigo 
as unidades de conservação adjacentes ao trecho mineiro do rio São 
Francisco. 

Art. 2°- A declaração de que trata o art. 1° tem como objetivos: 
I - proteger os sítios de valor cultural, turístico e paisagístico; 
11 - estimular o turismo ecológico, a pesca desportiva e a educação 

ambiental; 
111- preservar a diversidade biológica; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 

vida da população ribeirinha. 
Art. 3° - O Poder Executivo promoverá, por meio de comissão integrada por 

representantes de instituições públicas federais e estaduais, dos municípios 
ribeirinhos e de organizações da sociedade civil com atuação na porção 
mineira da bacia hidrográfica do rio São Francisco, os estudos necessários á 
implementação dos planos existentes sobre a revitalização do rio, conforme 
dispuser o regulamento desta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Márcio Cunha, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.739/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 1. 739/2001, de autoria da Mesa da Assembléia 

Legislativa, que Consolida as normas que disciplinam a remuneração dos 
membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento, a eles, de 
parcelas indenizatórias, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 
1 ao vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.739/2001 
Fixa normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do Deputado 
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EstaduaL 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - As normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do 

Deputado Estadual são as estabelecidas nesta resolução. 
Art. 2° - A remuneração mensal do Deputado constitui-se de: 
I - subsidio fixo, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais); 
11 - subsidio variável, no valor de até R$ 3.750,00 (três mil setecentos e 

cinqüenta reais); 
111- auxílio-moradia, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta 

reais). 
§ 1°- O Deputado receberá, ainda, ajuda de custo, correspondente a duas 

parcelas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pagas no início e no final de 
cada sessão legislativa. 

§ 2° - No mês de dezembro, ao Deputado é devida a importância 
correspondente ao subsídio fixo acrescido do subsidio variável, em valor 
proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar no ano. 

Art. 3°- A Assembléia Legislativa indenizará o Deputado por: 
I -comparecimento a reunião extraordinária; 
11 - despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do 

mandato parlamentar, no valor de até R$ 8.219,00 (oito mil duzentos e 
dezenove reais). 

§ 1°- A verba pelo comparecimento do Deputado a reunião extraordinária 
corresponderá à fração de 1/30 do valor do subsídio fixo somado ao subsídio 
variável, acrescida de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2° - São limitadas a oito por més as reuniões extraordinárias 
remuneradas em razão do comparecimento do Deputado. 

§ 3° - São despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício 
do mandato parlamentar: 

I - o aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de 
representação político-parlamentar situado fora das instalações da 
Assembléia; 

11 - as ordinárias de condomínio, água, telefone, material de consumo, 
energia elétrica, limpeza, conservação e higienização relativas ao escritório a 
que se refere o inciso I deste parágrafo; 

111 - os gastos com combustível, manutenção geral e locação de veículos 
utilizados no exercício do mandato parlamentar; 

IV - as de contratação de serviço de consultoria para fins de apoio ao 
exercício do mandato parlamentar; 

V - as de divulgação da atividade parlamentar, exceto nos noventa dias 
anteriores à data de eleições, desde que não caracterize gastos com 
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campanha eleitoral. 

§ 4° - O limite da verba indenizatória relativa ao inciso 11 do "caput" deste 
artigo é mensal, permitida a sua acumulação, desde que o saldo 
remanescente seja utilizado dentro do mesmo exercício financeiro. 

Art. 4° - O pagamento da indenização referente ao inciso 11 do "caput" do 
art 3° depende de: 

I - solicitação do Deputado, por meio de requerimento-padrão, no qual 
firmará declaração de que a despesa foi realizada em razão de atividade 
inerente ao exercício do mandato parlamentar; 

11 - comprovação das despesas, mediante apresentação de nota fiscal ou 
documento equivalente de quitação, na seguinte forma: 

a) original, em primeira via; 
b) isento de rasura, acréscimo, emenda ou entrelinha; 
c) emitido em nome do Deputado; 
d) datado e discriminado por item de serviço prestado ou material 

fornecido; 
e) emitido com o nome, o endereço completo e o número do CPF do 

beneficiário do pagamento, em caso de recibo. 
§ 1 • - Somente será admitido recibo para a comprovação de despesa 

quando o contratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota fiscal 
ou cupom fiscal. 

§ 2• - Para a comprovaçao de despesa com contratação de profissional 
autônomo, será exigido Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA. 

§ 3° - Não serão objeto de indenização as despesas efetuadas com 
aquisição de material permanente, assim considerado o de vida útil superior a 
dois anos. 

§ 4°- A comprovação das despesas será processada pela Controladoria da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, e o seu reembolso mensal será 
efetuado após a aprovação do Presidente e do 1 •- Secretário. 

§ 5° - Para o reembolso mensal das despesas, os respectivos 
comprovantes devem ser apresentados á Controladoria da Secretaria da 
Assembléia até o dia 1 O de cada mês. 

Art. s• - Compete ao Corregedor da Assembléia Legislativa a fiscalização 
do pagamento de indenização a Deputado pela realização das despesas a 
que se refere o inciso li do art. 3°. 

Art. 6°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Mareio Cunha, relator- Djalma Diniz. 

COMUNICAÇOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

~------------------------------_J 
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COMUNICAÇOES 

-O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Leonardo 

Batista Quadros, ocorrido em 19/9/2001, em Porto União, SC. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Gisela 
Neffa, ocorrido em 20/9/2001, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do ex-Vereador 
José Soares, ocorrido em 23/9/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José 
Serafim, ocorrido em 18/9/2001, em Jacutinga. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra. Luiza 
Ábras da Fonseca, ocorrido em 19/9/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Roberto 
Gonçalves, ocorrido em 23/9/2001, em Barão de Cocais.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
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Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Ás 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado João Paulo, 2•-secretàrio "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Ambrósio Pinto, 1°-Secretàrio "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Januario Montone, Presidente da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS -, informando não poder comparecer a reunião ccnjunta 
das Comissões de Defesa do Consumidor e da Saúde para a qual foi 
ccnvidado por meio do Oficio n• 1.655/2001/SGM. (-À Comissão de Defesa 
do Consumidor.) 

Do Sr. Elio Calazans da Silva, Presidente da Cãmara Municipal de 
Lagamar, parabenizando esta Casa pela instalação da CPI do Preço do Leite. 
(-À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da EMATER-MG, indicando a 
UFMG, a UNIMONTES e a EMATER-MG para serem agraciadas com a 
Medalha 500 anos- Rio São Franciscc. 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, prestando informações 
relativas ao Requerimento n• 2.44212001, da Comissão de Política 
Agropecuária. 

Do Sr. Amilton Amãncio P. da Silva, Superintendente substituto do Núcleo 
de Operações Especiais/4" SRPRF-MG, prestando informações relativas ao 
Requerimento n• 2.322/2001, do Deputado Arlen Santiago. 

Do Sr. Jaubert Carneiro Jaques, Juiz-Corregedor da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado, encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 
1.97712001, da Comissão de Direitos Humanos, cópia de despacho exarado 
pelo Juiz-Corregedor Tiago Pinto a respeito de denúncia contra o Laboratório 
LabGene. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Coordenador da Assessoria 
Parlamentar do Ministro do Desenvolvimento, comunicando, em atenção ao 
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Requerimento no 2.432/2001, do Deputado Wanderley A vila, que o 
assunto foi encaminhado à área técnica competente. 
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Da Sra. Gisela Herrmann, Superintendente Técnica da Fundação 
Biodiversitas, encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 2.359/2001, 
da Deputada Maria José Haueisen, cópia do parecer do IEF a respeito do 
PROMATA. 

CARTÃO 
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, acusando o recebimento 

do Of. n° 1.516/2001/SGM, que encaminhou o Requerimento no 2.443/2001, 
da Comissão de Política Agropecuária. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.793/2001 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo 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 Poço 

Fundo o imóvel situado nesse município, no Distrito de Paiolinho, constituído 
de área de terreno com 5.000m2

, confrontando com a Rua Nova, Praça da 
Igreja e Alcides Costa e Doadora, conforme a transcrição contida no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca, no livro 3 "E" de transcrição e 
transmissões, a fls. 25, sob o n° 7.556, com as respectivas benfeitorias. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento da Escola 
Municipal Rita da Conceição Sandy. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao património do Estado 
cessada a sua utilização para o objetivo estabelecido no parágrafo único do 
art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Escola Estadual Rita da Conceição Sandy foi municipalizada 

e passou a Escola Municipal Rita da Conceição Sandy. 
No entanto, o município encontra-se impedido de executar obras de 

reformas e ampliação do imóvel - necessárias para atender à demanda da 
população e ensejar melhoria na qualidade do ensino -, pois o imóvel não é 
de sua propriedade. 

Nessas condições, o Poder Executivo Municipal, responsável pela gestão 



da referida Escola, está desamparado legalmente, razão pela qual a 
doação em tela tem interesse público plenamente justificado. 

Assim, conto com o apoio dos meus pares à aprovação do projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.794/2001 
Susta os efeitos das Portarias n°s 45 e 46/99, de 13 de setembro de 1999, 

da Fundação Ezequiel Dias- FUNED. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Ficam sustados os efeitos das Portarias n°s 45 e 46/99, de 13 de 

setembro de 1999, da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, que instituem 
novas áreas de atividades na Fundação, denominadas Gerência de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos - GDRH - e Gerência de 
Suprimentos. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2001. 
CPI da Saúde 
Justificação: A Constituição do Estado determina, nos incisos VIII e XII do 

art. 61, que a organização dos órgãos da administração pública, a criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas na 
administração direta, autárquica e fundacional, bem como a fixação da sua 
remuneração, são matérias de competência do Estado, a serem submetidas 
à Assembléia Legislativa, que deve aprová-las e encaminhá-las, para sanção, 
ao Governador do Estado. 

As portarias que pretendemos tomar sem efeito foram editadas pelo 
Superintendente-Geral da FUNED Francisco Panadés Rubió e tratam das 
referidas matérias, o que denota flagrante desrespeito à norma constitucional 
e enseja a sua sustação, conforme o disposto do inciso XXX do art. 62 da 
Carta Estadual. 

Para tanto, esta CPI solicita a colaboração e o apoio dos pares desta Casa 
à aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.612/2001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja formulado 

apelo ao Diretor-Geral do DNER com vistas ao envio de informações que 
menciona sobre a JARI. 

N° 2.613/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
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encaminhado ao Secretário do Planejamento pedido de informações 
sobre o dispêndio efetivamente registrado, até a data que menciona, na 
rubrica Crédito Suplementar ao Orçamento Fiscal de 2001. 

N° 2.61412001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o artigo "O Ator Principal do Palco das Águas", publicado no 
"Estado de Minas" de 6/9/2001. 

W 2.61512001, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja encaminhado 
ao Presidente da CEMIG pedido de informações que menciona sobre a 
construção da Usina Hidrelétrica de I rapé. 

N° 2.616/2001, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja encaminhado 
ao Presidente do COPAM pedido de informações sobre a licença prévia 
concedida á CEMIG para a construção da Usina Hidrelétrica de !rapé. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

W 2.61712001, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja manifestado 
à representação da ONU no País, à Embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça e ao 
Presidente da República o repúdio desta Casa a qualquer ação militar norte-
americana de retaliação contra os atentados terroristas de 11/9/2001, bem 
como o apoio à solução pacífica do caso, encaminhada por órgãos 
internacionais.(- A Comissão de Direitos Himanos.) 

N° 2.61812001, da Deputada Elaine Matozinhos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Fazenda providências para o efetivo 
cumprimento da decisão do CONFAZ que determinou a isenção do ICMS 
sobre a compra de veículos destinados à utilização como táxi. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

N° 2.619/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado a fim de que seja pavimentada a pista do 
Aeroporto Antônio Loriane Xaves, em lturama. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.620/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado a fim de que seja 
instalada uma vara na Comarca de lturama. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

No 2.621/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a empresa Precon Industrial S.A. pelo 
lançamento da caixa-d'água de polietileno na Região Sudeste e na Bahia. (-
À Comissão de Turismo.) 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja realizado debate público 
sobre os reflexos no Pais da crise internacional provocada pelos recentes 
atentados terroristas nos Estados Unidos. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza 
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Cruz. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, ocupamos a tribuna para prestar justa homenagem ao Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR - localizado junto ao 
aeroporto da Pampulha, comandado pelo Cei.-Av. Francisco José da Silva 
Lobo. Essa unidade da Aeronáutica tem prestado relevantes serviços ao 
Brasil, a Minas Gerais e a Belo Horizonte. Lá são treinados os oficiais que 
prestarão serviços à FAB. Em visita que fizemos à escola, com outras 
autoridades, constatamos a forma humana, ética, cortês que é dada ao 
tratamento entre os superiores, subordinados e servidores civis que prestam 
serviço àquela unidade. Também é louvável a relação daquela organização 
militar com a sociedade belo-horizontina. Verificamos que a forma de 
tratamento dada aos oficiais e aos graduados é única. Isso observamos 
numa visita que fizemos ao refeitório, onde a refeição é única, seja para o 
Soldado, seja para o Coronel. Apenas, por questão hierárquica, os refeitórios 
são separados. 

Pude verificar os avanços tecnológicos e as condições de formação 
daqueles oficiais. E por ser militar da reserva, por ter prestado serviço à FAB 
por 17 anos, aprendi a amar essa Força, que tem um papel fundamental na 
integração deste Pais, junto com as outras armas, o Exército e a Marinha. 
Mas, pela facilidade de deslocamento, pela rapidez com que pode ocupar 
espaço com as suas aeronaves, a FAB tem papel decisivo nesse processo 
de integração do nosso Pais, principalmente assistindo àquelas localidades 
que não têm outra esperança senão a de receber medicamentos, médicos e 
a estrutura necessária para o atendimento das necessidades básicas da 
população, em muitas regiões deste Pais, principalmente na Região Norte, 
que não tem tantas facilidades como o Sudeste. 

Então, nesta tarde, queremos pedir que seja consignado nos anais desta 
Casa este registro de homenagem pelo 18° aniversário de criação do CIAAR, 
parabenizando o Cel. Silva Lobo, os militares e civis que ali prestam serviço à 
Nação brasileira, a Minas e a Belo Horizonte. Infelizmente, hoje não pudemos 
estar là, às 10h30min, para esses festejos, mas a Assembléia, representante 
do povo mineiro, quer prestar esta justa homenagem. Solicitamos que o 
registro desta homenagem seja encaminhado ao Cel. Silva Lobo e aos seus 
comandados. Parabéns, CIAAR, parabéns, Cel. Silva Lobo, parabéns a todo 
o pessoal civil e militar daquela organização. 

Quero também deixar registrado o trabalho que aquela unidade presta aos 
meninos de rua de Belo Horizonte. As crianças são contactadas e levadas 
para o CIAAR, onde são treinadas, educadas e recebem informações e 
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formação nas áreas de higiene, saúde e até mesmo cidadania. Esse 
trabalho também é feito junto às famílias dessas crianças. É um trabalho 
maravilhoso do CIAAR. Ficam registradas as nossas justas homenagens, 
nesta data. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também aproveitar a oportunidade 
para, mais uma vez, cobrar, nesta tribuna, que esta Casa, passados os 
problemas internos, feitas as devidas correções gerenciais e administrativas, 
imediatamente inicie o processo de revisão daforma de atuação de seus 
membros. Volto a lembrar que já cobrei nesta tribuna uma mudança, pois 
ainda existem, apenas de minha autoria, oito requerimentos parados na Mesa 
desta Casa, os quais não vieram para o Plenário para votação, além dos que 
já aprovamos e não obtiveram nenhum resultado. Estamos convocando 
autoridades e pedindo documentos e informações, mas não temos nenhum 
retorno desta Casa. 

Se a nós foi delegada a função de representar o povo, legislando e 
fiscalizando, precisamos, urgentemente, de instrumentos para exercer essa 
fiscalização. Fiz, por exemplo, junto com o Deputado João Leite, denúncias a 
respeito das obras da Pampulha. Comprovamos haver nítidos indicias de 
uma licitação de cartas marcadas e publicamos, antecipadamente, o 
resultado nos jornais "O Tempo" e "Correio Brasiliense". Fomos ao Ministério 
Público, protocolamos as denúncias, e o Promotor informou-nos, via telefone, 
que, como os indícios eram muito fortes, já estaria agindo; porém, nada 
aconteceu. Fizemos requerimento à Mesa desta Casa para cobrar uma 
solução do Ministério Público, mas não obtivemos nenhuma resposta, e o 
pior é que as obras já se iniciaram. 

Se havia indícios de uma licitação com cartas marcadas, comprovados com 
documentos, entre eles, inclusive, um parecer do Tribunal de Contas, 
mostrando as diversas irregularidades, por que o Ministério Público não deu 
resposta a esta Casa? Não foi feita nenhuma ação contra a Prefeitura, ou 
não sabemos se foi feita, já que não fomos informados, e verificamos que as 
obras estão acontecendo na lagoa da Pampulha. 

A Constituição de 1988 já restringiu sobremaneira nossa competência 
legiferante, passando a competência para a Cãmara Municipal ou para a 
Cãmara Federal, ou seja, nosso Poder ficou limitado em sua capacidade de 
fazer leis. A fiscalização foi praticamente delegada ao Tribunal de Contas, 
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa. O Ministério Público, órgão do 
Executivo, é responsável por ser fiscal da sociedade, mas até agora não nos 
enviou nenhuma resposta para nossas denúncias. Assim, Deputado 
Sebastião Costa, ficamos a nos perguntar: para que Poder Legislativo, em 
uma circunstãncia como essa? 

Legislar cabe à Cãmara Federal ou à Municipal, ou a iniciativa pode caber, 
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ainda, ao Executivo. Por outro lado, quando fazemos as leis, não as 
cumprem o Tribunal de Justiça, como no caso do selo de fiscalização, e o 
Poder Executivo, como no caso do SIAFI-Cidadão. Se fazemos 
requerimentos, não vão sequer a votação e, se vão, não obtêm resposta. Se 
encaminhamos as denúncias ao Ministério Público, não temos solução. O 
telespectador deve estar-se perguntando: para que Deputado e Poder 
Legislativo? 

Quero deixar, mais uma vez, esse questionamento. Estarei sempre falando 
a respeito desse assunto, até que a situação seja modificada. Não é mais 
possível que, em um regime democrático, em que o Poder Legislativo é a 
garantia da democracia, este Poder seja de tal maneira desrespeitado, sem 
que tome providência alguma. O Presidente informou-me que virá um pacote 
ético de modificação de todo o processo legislativo. Imagino que seja com 
relação aos requerimentos e tudo o mais. Estamos aguardando. Um primeiro 
momento foi resolver os problemas internos, mas agora temos de resolver 
esse problema, se não, Deputado Fábio A velar e Deputado João Batista de 
Oliveira, faremos o que, aqui, se não podemos legislar e se não temos os 
mecanismos para fiscalizar? O orçamento é uma brincadeira. Fui a 
Valadares, ontem, e um grupo de pessoas pediu-me que ajudasse a liberar 
um recurso que estava no orçamento, relativo à BR-451, se não me engano. 
Disse-lhe que se tratava de um problema do Executivo. Realiza o orçamento 
que quiser, pois não está obrigado. 

Faço este questionamento, Sr. Presidente. Pediria que a Mesa nos desse 
uma resposta, pelo menos para sabermos se os requerimentos que 
aprovamos terão resultados e por que ainda não entraram em pauta para 
votação os oito requerimentos pedindo documentos, convocando autoridades 
e pedindo informações, para que possamos agir e fiscalizar, em nome da 
sociedade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

pessoal das galerias e telespectadores da TV Assembléia, na última 
segunda-feira tive oportunidade de participar de reunião na Associação 
Comercial de Minas Gerais, que tem homenagem prevista nesta Casa para 
comemorar o seu centenário de existência e de grandes serviços prestados a 
Minas Gerais. Causaram-me satisfação imensa os motivos daquela reunião, 
que trago a público, para conhecimento maior, uma vez que já foi pública. 

Reuniram-se, naquela oportunidade, duas fundações que estavam dando 
as mãos, sob o patrocínio da fundação da própria Associação Comercial de 
Minas, que tem pouco mais de oito anos de existência. Juntas, convocarão 
os empresários de Minas Gerais a participarem, por meio de pequena 
colaboração, uma vez que já estão todos sobrecarregados, inclusive de 
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impostos, pois o nosso País é um dos que mais cobram impostos dos 
contribuintes. Todos estavam presentes com espírito de solidariedade, com o 
intuito de arrecadar recursos para ajudar as entidades existentes. Não 
pretendem criar novas entidades ou construir mais prédios para abrigar 
jovens, crianças e idosos. Desejam ajudar a realizar plenamente e de 
maneira humana as ações sociais que algumas entidades vêm executando 
com dificuldade, mas com seriedade e dignidade, conforme a ética e o 
espírito solidário cristão. Aquilo nos fez refletir com relação ao poder da 
sociedade e ao envolvimento da comunidade nessas questões sociais, de 
acordo com a consciência de que não podemos apenas deixar ao poder 
público a responsabilidade de solucionar os problemas sociais, apesar de ele 
ser também responsável e de cobrar os impostos para isso. 

Mas tenho ido a essas reuniões e visto, com muita alegria, a preocupação 
e a ocupação de segmentos da sociedade em dar apoio, para dar formação 
educacional e melhoria de vida para as nossas crianças, a fim de evitar que, 
depois, passem a agredir a todos nós. Investir na formação, e não na 
correção, que é muito mais difícil, mais cara e, às vezes, sem solução. 

Um grupo de empresários sob a presidência da Associação Comercial de 
Minas, na pessoa do seu Presidente, Dr. Artur Lopes, e também da 
empresária Luciana Lanna, está coordenando essa ação das fundações, para 
viabilizar recursos e dar cobertura total e completa a essas cinco entidades já 
existentes, que trabalham na valorização e na promoção social, 
principalmente de crianças e de jovens. E isso é importante, porque o 
investimento na educação dessas crianças e desses jovens poderá evitar que 
realizem agressões à sociedade e depois sejam levados para outras 
entidades, às vezes governamentais, de repressão e de combate à 
criminalidade, de onde sairão ainda mais imbuídos desse espírito criminoso 
que está aumentando a violência nas nossas cidades. Então, parabenizo 
mais essa atividade efetiva dos empresários, comandados pela ACM, através 
da sua fundação e de parcerias que vêm fazendo com outras entidades. 

Outra ação semelhante que outro grupo social da comunidade está 
abraçando, entendendo que a ação social não é dever só do Governo, é o 
projeto que visa ao melhoramento da área da saúde em Belo Horizonte e na 
Grande BH, em 2001. Entidades empresariais, Associação Médica, 
Associação dos Hospitais, hospitais filantrópicos, Conselho Regional de 
Medicina, Sindicato dos Médicos e outras entidades ligadas à área da saúde 
estão se organizando, já estão com um anteprojeto que está se tornando 
projeto, para desenvolver a competência e a qualidade nessa área. É 
extremamente importante o fato de a sociedade, não deixando apenas para 
as entidades médicas nem apenas para o Governo, mas também envolvendo 
o Governo, estar tomando consciência disso. A partir do momento em que 
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todos os segmentos da sociedade tiverem essa consciência e abraçarem 
essas causas teremos condições de avançar, de melhorar, de recuperar e 
mesmo de não deixar que grupos venham a entrar na criminalidade, 
praticando atos de agressão e violência em relação às pessoas. É um ato de 
cidadania e de valorização das pessoas investir na qualidade e na ação 
social da cemunidade. 

O terceiro assunto que me traz a esta tribuna é a reunião de que 
participamos na Comissão de Transporte. Tivemos oportunidade de receber 
o Secretário de Esportes, Sr. Sérgio Bruno, e a sua equipe técnica, que nos 
relataram todo o planejamento e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Secretaria. Por meio do esporte, conseguimos atingir outros objetivos que 
ajudam no desenvolvimento das crianças e dos jovens. 

Toda a equipe da Secretaria nos mostrou, por meio de "slides", projeções e 
explicações técnicas, o trabalho que vem desenvolvendo em parceria com o 
Ministério dos Esportes, tão bem dirigido pelo mineiro Carlos Melles, que é 
Deputado Federal. Queremos aplaudir essas iniciativas. Sou amante do 
esporte e creio que ele pode fazer muito pelas crianças e pelos jovens, 
tirando-os da criminalidade, da violência e das drogas. 

O Secretário tem um planejamento estratégico muito bem fundamentado 
dentro dos pouces recursos que o Estado e a União reservam para sua 
Pasta, sabendo dar-lhes uma boa destinação, recebendo, por isso, um 
retomo social extraordinário. Por meio do esporte, está-se conseguindo 
garantir melhor alimentação para um grande número de jovens que 
participam das promoções esportivas da Secretaria. Com a melhoria 
alimentar, melhoram também a saúde e o desenvolvimento da criança e do 
jovem, além de haver melhoria na educação escelar, já que o esporte 
também é usado em promoções nas escolas. São vários projetos e 
programas esportivos que envolvem os jovens que estão nas escolas, 
promovendo socialmente a juventude e a infància. 

Finalmente, há a questão profissionalizante, que é outro objetivo que a 
Secretaria tem buscado e alcançado. Quero parabenizar o Secretário e toda 
a Secretaria pelos resultados. A Secretaria de Esportes, juntamente cem a 
Policia Militar e as Secretarias da Segurança Pública e de Justiça, trabalha 
cem os presidiários, que estão cenfeccionando bolas, redes e uniformes para 
a prática de esportes. Os presos recebem pelas bolas que cesturam, pelas 
redes que fazem. Além de ganharem financeiramente, ganham também um 
dia a menos em sua pena para cada três dias de trabalho. Essa é uma 
promoção social que a Secretaria de Esportes também está conseguindo 
fazer para a nossa sociedade, principalmente para os presidiários. Esse 
trabalho é digno de nota, de reconhecimento e de agradecimento, porque a 
Secretaria está dando aos presos a condição de se profissionalizarem. 
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Muitas sugestões saíram dali. Vamos examinar, modificar e atuar sobre o 
orçamento. Temos de olhar com muito carinho os recursos destinados ao 
esporte, porque está agindo nessas quatro bases importantes, ou seja, na 
alimentação, na saúde, na educação, na formação profissionalizante das 
crianças, dos jovens e dos adultos, além da promoção social da terceira 
idade. 

Eram esses os assuntos- de suma importância- que optei por abordar. Os 
dois primeiros envolvem grupos sociais preocupados em melhorar a condição 
social do nosso povo mais carente, porque só assim teremos uma sociedade 
mais justa, equilibrada, capaz de respeitar a cidadania. Quanto á Secretaria 
de Esportes, percebo que vem sendo bem conduzida pelos seus dirigentes e 
pelas mãos hábeis, pela inteligência, competência, pelo trabalho organizado 
estrategicamente, bem definido e dedicado do Secretário Sérgio Bruno, tão 
bem indicado pelo Governador Itamar Franco. Muito obrigado. 

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

senhoras e senhores, é do conhecimento de todos o empobrecimento do 
setor agropecuário em todo o País, de modo muito particular da área mineira 
da ADENE, ex-SUDENE, visto que a pecuária - principal vetor da economia 
daquela região-, foi empobrecendo ao longo do tempo, porque os produtores 
rurais, para conseguirem sobreviver e sustentar suas famílias, foram 
diminuindo o seu rebanho, abatendo suas matrizes. 

Esta Casa, como sempre, está atenta a todos os problemas de Minas 
Gerais e, de modo particular, aos das áreas emergentes e sofridas dos vales 
do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Venho a esta tribuna para 
solicitar ao Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, que designe 
comissão para ir a Brasília soliCitar providências do Ministro Pratini de 
Moraes. Para tanto, apresento o seguinte requerimento. (- Lê:) 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, o Deputado que este subscreve solicita a V. Exa., nos temnos do art. 
115 do Regimento Interno, seja constituída comissão de representação desta 
Casa para ir a Brasília, a fim de propor ao Sr. Ministro da Agricultura, Marcus 
Vinicius Pratini de Moraes, em audiência, que interceda junto ao Conselho 
Monetário Nacional, para que determine ao Banco Central que baixe uma 
resolução autorizando a concessão de financiamento de investimento a 
produtores rurais das regiões Norte e Nordeste do Estado, ambas inseridas 
na área de abrangência da ADENE, ex-SUDENE, para retenção de crias e 
matrizes bovinas, ao amparo de recursos obrigatórios - MCR 6-2 -, tendo em 
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Sr. Presidente, o que nos motivou, além de conhecermos a realidade de 
nossa região, é que o Sr. Ministro conseguiu com o Banco Central e o 
Conselho Monetário Nacional a Resolução n° 2.885, com o seguinte teor: (-
Lé:) 

"Dispõe sobre financiamento para retenção de crias e matrizes bovinas, ao 
amparo de Recursos Obrigatórios (MCR 6-2). 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9° da Lei n° 4.595, de 31112/64, 
toma público que o Conselho Monetário Nacional, em sessáo realizada em 
30/8/2001, tendo em vista as disposições dos arts. 4°, inciso VI, da referida 
lei, e 4° e 14 da Lei n° 4.829, de 5/11/65, resolveu autorizar a concessão de 
financiamento de investimento a produtores rurais do Estado do Rio Grande 
do Sul, para retenção de crias e matrizes bovinas, ao amparo de Recursos 
Obrigatórios". 

Vejam que o Ministro, que é gaúcho, preocupado com a situação do Rio 
Grande do Sul, que é muito melhor que a nossa, representantes do Norte e 
Nordeste de Minas, sobretudo dos produtores, cc1seguiu, no último dia 30, 
que o Banco Central abrisse linha de crédito para que os produtores do Rio 
Grande do Sul pudessem reter as suas crias e matrizes bovinas. Isso nos faz 
ver que o Ministro tem seus olhos apenas para a Região Sul do País, a qual 
representa táo bem, já que é Deputado Federal, e se esquece do Norte, do 
Nordeste do País, mas, sobretudo, do vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que 
vivem eternamente uma crise climática, onde, muitas vezes, os produtores 
rurais têm que vender as suas matrizes.(- Lê:) 

"As regiões Norte e Nordeste de Minas registram os menores índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do País, alguns deles comparáveis aos mais 
baixos do mundo. 

A atividade econômica predominante nas duas regiões é a pecuária bovina, 
uma vez que o processo de desenvolvimento industrial ainda não alcançou 
efetivamente o Norte e o Nordeste do nosso Estado. 

Nos últimos anos, a deficiência de chuvas registrou índices alarmantes, o 
que levou o Govemo Federal a declarar a quase totalidade de seus 
municípios em estado de calamidade pública (Portaria 198, de 8/8/2001)". 

Se o Governo Federal reconhece esse estado de penúria, inclusive 
declarando o estado calamidade pública de seus municípios, nada mais 
justificável que nos dê meios de sobreviver. 

"Como conseqüência do rigor da seca, houve significativa perda de 
pastagens e brusca redução do rebanho bovino, que repercutiram de forma 
extremamente danosa nos ganhos dos produtores, com repercussão 
negativa em toda a economia local". 
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Diante da extensão do problema e da ausência de alternativas reais, 

objetivando a recuperação da pecuária bovina dessas duas regiões do 
Estado, estamos propondo que o Conselho Monetário Nacional determine ao 
Banco Central emitir essa resolução. 

Sr. Presidente, para isso estamos propondo a criação de uma comissão de 
representação, com a participação de Deputados de diferentes partidos com 
assento nesta Casa, para defendermos em audiência, em Brasília, a 
necessidade de que o Sr. Ministro da Agricultura interceda junto ao Conselho 
Monetário Nacional, a fim de determinar ao Banco Central a emissão de tal 
resolução. Já existe esse precedente, conforme acabei de ler. A Assembléia 
Legislativa, mais uma vez, precisa assumir posição firme e determinada para 
impedir que o Norte e o Nordeste de Minas sejam discriminados, mais uma 
vez, e que a seca impiedosa que sistematicamente está a impor á nossa 
população seguidos infortúnios fique sem merecer ações reparadoras por 
parte do Estado e da Federação. Não podemos nos curvar à insensibilidade e 
táo pouco aos entraves burocráticos que estão sempre a impedir que se 
façam intervenções em favor da população pobre de Minas Gerais. 

Contamos com o apoio e a solidariedade dos nobres pares desta Casa 
para que essa comissão seja constituída o mais rapidamente possível e 
possamos ir a Brasília, não só para pedir, mas exigir que o Ministro da 
Agricultura e o Banco Central dêem condições aos produtores rurais do Norte 
e do Nordeste de Minas para continuar com sua atividade produtiva. O 
parlamento mineiro, mais uma vez, se levanta diante das injustiças e, 
sobretudo, diante dos problemas que afligem a população de Minas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, assim como aconteceu durante o episódio 
em que estávamos excluídos do Projeto Alvorada e esta Casa se levantou e 
fez ver ao Governo Federal que estava praticando injustiça contra os 
municípios mineiros, mais uma vez iremos a Brasília, a fim de mostrar ao 
Ministério da Agricultura e ao Banco Central que têm que olhar para Minas 
Gerais e, sobretudo, para as regiões mais carentes, com mais justiça, critério 
e boa-vontade, para que possamos continuar a colaborar com o 
desenvolvimento socio-econõmico do nosso Estado. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, senhores que visitam nossa Assembléia no dia de hoje, 
imprensa, ocupo esta tribuna para discutir e defender dois projetos de nossa 
autoria, um deles constando na nossa pauta de hoje, exatamente para 
demonstrar o efetivo trabalho que aqui fazemos. Para aqueles que dizem que 
Deputado só cuida das questões de filantropia, seria muito bom que a 
imprensa divulgasse, também, o trabalho que fazemos. Para que tenham 
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uma idéia, apresentei a esta Casa nada mais, nada menos do que 38 
projetos, além daqueles de declaração de utilidade pública. Alguns se 
tornaram leis, como, por exemplo, o projeto que doou, em definitivo, um 
terreno para a construção do "campus" da UEMG, especificamente no bairro 
Cidade Nova. 

Na pauta de hoje está nosso Projeto de Lei n• 1.351/2001, que autoriza o 
Poder Executivo a estabelecer o calendário estadual de eventos culturais e 
turísticos. 

Em 1986 tive oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Belo Horizonte. Naquela época, a Secretaria de Cultura 
era vinculada ao turismo, e sob sua coordenação também estavam a própria 
BELOTUR, os museus e o Teatro Francisco Nunes. 

Desde então, venho acompanhando as questões culturais, especialmente 
as de turismo, em nosso Estado. Trabalhamos muito para ter, como temos 
hoje, uma Secretaria Estadual de Turismo. Tínhamos a TU R MINAS, mas isso 
era pouco para que conseguíssemos incrementar e defender o turismo 
mineiro. Assim, coube ao Governo Itamar Franco implantar essa Secretaria, 
que tem à frente o ex-Deputado Federal Manoel Costa, que tem feito um bom 
trabalho. Apesar das dificuldades e dos parcos recursos, tem conseguido, em 
primeiro lugar, estruturar a nossa Secretaria e, em segundo lugar, estimular o 
turismo neste Estado. 

E foi pensando exatamente na diversidade cultural turística do Estado que 
esse projeto foi apresentado. Não canso de repetir Guimarães Rosa: "Minas 
são muitas". A Minas do Norte de Minas é diferente da Minas do 
Jequitinhonha, que, por sua vez, é diferente da Minas do Sul do Estado, da 
Minas do vale do Suaçuí, da Minas do vale do Rio Doce e da Minas da região 
central. Mas que bom que Minas são várias, porque é exatamente essa 
multiplicidade, essa heterogeneidade, que nos dá grande diversidade cultural 
e turística, que pode fazer deste um Estado síntese da Nação brasileira. Hoje 
foi aprovado um projeto muito importante do Deputado Wanderley A vila, que 
o Presidente fará sancionar na cidade de São Roque de Minas, na semana 
que vem, no dia 4, quando estaremos comemorando os 500 anos da 
descoberta do São Francisco, na serra da Canastra, naquele município. Para 
quem não conhece, ali fica a cachoeira Casca Danta, uma das mais belas e 
maiores deste Estado e deste País. Enfim, as belezas dessas Minas Gerais 
são inúmeras. E é pensando nisso que estamos propondo esse calendário de 
eventos na área cultural e na área turística. 

O projeto prevê também que em cada município sejam estabelecidos de 
um a três eventos, que fiquem registrados no calendário oficial do Estado de 
Minas Gerais. E é bom lembrar que hoje somos 853 municípios no Estado. 
Portanto, será uma lista enorme, mas importante, porque sabemos que 
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muitos mineiros desconhecem, em primeiro lugar, a própria história deste 
Estado e a diversidade que aqui temos. Assim, esse calendário será uma 
grande oportunidade para que possamos propor ações especificas em 
determinados municipios, que guardam fantásticas relações culturais e 
turisticas com a Estado e com o Pais, as quais, muitas vezes, os próprios 
mineiros desconhecem. 

Portanto, Presidente, considero que esse projeto é muito importante, e 
espero que a imprensa possa divulgá-lo, mostrando que aqui estamos 
legislando. 

Mas quero trazer outro projeto á apreciação dos senhores, nesta semana 
do idoso, em que a Presidente da Comissão de Turismo, a estimada 
Deputada Maria 0\lvia, propõe uma reunião especial para homenagearmos 
os da melhor idade- hoje, ao invés de terceira idade ou maturidade, dizemos 
melhor idade. E realmente está na hora de o nosso Pais entender que, de 
acordo com a estatlstica do IBGE, temos um aumento muito grande da 
população na faixa etária acima dos 60 anos, não só em função do 
crescimento populacional, mas também porque os casais mais modernos têm 
apenas um ou dois filhos. Portanto, essa população de idosos tem crescido 
de forma geométrica, mas, infelizmente, nosso País ainda tem muito poucas 
pollticas públicas para nossas idosos. 

Cabe a nós legislar sobre essa questão. Pensando dessa forma, 
apresentamos o Projeto de Lei n• 1.611/2001, que dispõe sobre a prioridade 
de tramitação que deve ser dada aos procedimentos administrativos em que 
figure como parte interessada, direta ou indiretamente, pessoa com idade 
igual ou superior a 65 anos. 

Portanto, ao aprovarmos essa lei, a Assembléia Legislativa dará ás 
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos condições de ter prioridade 
em relação a suas demandas na área administrativa. Semanalmente, todos 
nós, Deputados, recebemos solicitações de intervenção junto á Secretaria da 
Administração para que o Estado pague a essas pessoas a verba retida. São 
milhares de processos nesse sentido. A partir desse projeto de lei, as 
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos terão prioridade para receber 
essas verbas. Essa é a forma de respeitarmos esse grande contingente 
populacional que tem mais de 65 anos. 

Trago á consideração dos Deputados dois projetos e tenho certeza de que 
o Governador Itamar Franco atenderá a nossa solicitação. Um cria a 
Ouvidoria de Licitação. No início do Governo Itamar Franco houve muitas 
denúncias sobre prováveis processos licitatórios do Estado que poderiam 
ensejar desvio comportamental. 

Estivemos com a Procuradora Misabel, procuramos a atual Procuradora 
Carmem Lúcia e solicitamos que se manifestasse a respeito, para que esta 
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Casa aprovasse o projeto. O projeto já tramitou nas comissões, teve 
amplo apoio e está apto a ir a Plenário. Isso é importante para termos o 
acompanhamento de todo o processo licitatório de nosso Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago esses três projetos à consideração 
desta Casa, em que tramitam mais de 30 projetos de minha autoria. Espero 
que possamos aprová-los nas comissões. 

Apresentei três projetos nesta Casa, na área de acupuntura e terapias 
afins, para possibilitar a utilização desses serviços no SUS e nos hospitais 
públicos do nosso Estado. É muito importante aprovarmos esses projetos. 
Houve reação da classe médica em relação a isso, mas estou tomando o 
cuidado de demonstrar que não queremos entrar no mérito de como será 
feita a acupuntura. Queremos que o cidadão comum, especialmente a classe 
trabalhadora, tenha acesso a esse serviço essencial. 

Tive um problema sério de saúde e curei-me através da acupuntura, da 
qual sou entusiasta defensor. Não sou acupunturista, não tenho sociedade 
com nada disso. 

Se pude ter acesso, se pude pagar um especialista para curar meu 
problema, por que o trabalhador comum e todas as pessoas não podem ter 
esse tipo de serviço, que não existe nos hospitais públicos? Todos têm de ter 
acesso a esse serviço. É uma cultura de mais de 5 mil anos, e está na hora 
de o Ocidente ver que algumas doenças não são curáveis pela medicina 
tradicional. Portanto, quero fazer um apelo para que possamos avançar com 
esse projeto, possibilitando a toda a população, especialmente a mais 
carente do nosso Estado, o acesso a esse serviço. Srs. Deputados, estou 
falando de um projeto de minha autoria, que, sem dúvida alguma, ao ser 
aprovado por esta Casa e sancionado pelo Governador Itamar Franco, irá 
possibilitar um excelente serviço nessa área. 

Fiz questão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de listar em poucas palavras 
apenas esses projetos, para mostrar o trabalho que fazemos nesta Casa. 
Além disso, Sr. Presidente, de estar matando a cobra e mostrando o pau, 
dizendo que apresentei mais de 32 projetos, quero também dizer que 
estamos fazendo um levantamento das centenas de reuniões que fizemos 
nos primeiros dois anos nesta Casa, à frente da Comissão de Fiscalização 
Financeira. Como todos sabem, essa Comissão de Fiscalização Financeira, 
por sua natureza, é uma das comissões pelas quais tramitam todas as 
matérias. Por ser uma das últimas na tramitação do processo, essa é a 
comissão mais procurada. Estou dizendo isso para mostrar que cumprimos 
também nosso papel de fiscalizadores do Executivo e dos Poderes, através, 
especialmente, dessa Comissão de Fiscalização Financeira. Obrigado, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados. 

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

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• 
65/2001, do Deputado Sargento Rodrigues e outros. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado José Henrique; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputada Maria Olivia; pelo 
PFL: efetivo- Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Bilac 
Pinto; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Glycon 
Terra Pinto; pelo PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente -
Deputado Luiz Menezes. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 66/2001, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior e outros. Pelo PMDB: efetivo- Deputado 
José Henrique; suplente - José Braga; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Errnano Batista; suplente - Deputado Hely Tarqüinio; pelo PFL: efetivo -
Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PL: efetivo -
Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado José Milton; pelo PTB: efetivo -
Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Dilzon Melo. Designo. À 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 67/2001, do 
Deputado Geraldo Rezende e outros. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas 
Rodrigues; suplente - Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: 
efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes; 
pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado 
Pinduca Ferreira; pelo PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente -
Deputado Luiz Menezes. Designo. À Gerência~Geral de Apoio às Comissões . 

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

1.739/2001, da Mesa da Assembléia Legislativa, que consolida as normas 
que disciplina a remuneração dos membros da Assembléia Legislativa e 
dispõe sobre o pagamento a eles de parcelas indenizatórias. Em discussão, o 
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parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A promulgação. 

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n• 1.392/2001, do Deputado Wanderley Ávila, que declara o 
trecho mineiro do rio São Francisco, de sua nascente até a divisa com o 
Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e turístico do Estado e dá outras 
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção. 

2" Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a matéria 

destinada à 1" Fase, a Presidência passa á 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência infonma ao Plenário que fez retirar da pauta da presente 

reunião os Projetos de Lei n•s 346/99, 1.392, 1.51 O e 1.596/2001, em virtude 
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem 
como os Projetos de Lei n•s 1.478 e 1.683/2001 que receberam emendas e 
foram encaminhados ás comissões para parecer. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei Complementar 

n• 34/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei Complementar 
n• 50, de 13/1/98, que altera o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n• 
7, verifica, de plano, que não há quorum para votação de projeto de lei 
complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1" turno, 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 turísticos. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na fonma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Educação opina por sua aprovação na fonma do Substitutivo n• 
1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça, com a 
Emenda n• 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 • tu mo, o 
Projeto de Lei n• 1.351/2001 na forma do Substitutivo n• 1. À Comissão de 
Educação. 

A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n• 7, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de 
quórum. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há 

quórum para a votação de projeto de lei complementar, mas o há para a 
constinuação dos trabalhos. 

38 Parte 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 3• Parte da reunião, com a leitura 

de comunicações e oradores inscritos. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 
apresentada nesta reunião pelo Deputado Sávio Souza Cruz- falecimento da 
Sra. Geralda Ferreira Louro, em Ribeirão das Neves. Ciente. Oficie-se. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.) Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1838 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/9/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: Ata- 2• Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de 
quórum; existência de quórum para a continuação dos trabalhos- Questão de 
ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, 
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n• 14.818; questão de 
ordem; votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei n• 14.835; discursos dos Deputados João Batista 
de Oliveira, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues e Mauro Lobo; votação 
secreta; rejeição; declaração de voto- Votação, em turno único, do Veto Total 
à Proposição de Lei n• 14.819; discurso do Deputado João Batista de 
Oliveira; votação secreta; rejeição; declaração de voto - Votação, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n• 67; questão de 
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ordem; suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; deferimento; questões de ordem; leitura do art. 127; 
questão de ordem; votação secreta; manutenção; votação do veto ao inciso 11 
do art. 119 e ao art. 147; questão de ordem; votação secreta; rejeição; 
votação do veto ao inciso XIV do art. 67; questão de ordem; votação secreta; 
manutenção- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 
14.827; votação secreta; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Parcial 
à Proposição de Lei n° 14.840; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
votação secreta; rejeição- Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Resolução 
no 1. 739/2001; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; questões de 
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de quórum para a 
continuação dos trabalhos; apresentação dos Substitutivos n°s 1 e 2 e da 
Emenda n° 1; não-recebimento de emendas; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com os substitutivos e a emenda à Mesa da 
Assembléia - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.392/2001; 
encerramento da discussão- Questão de Ordem - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aíllon Vilela -Alberto Bejani -Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro- Djalma Diniz- Doutor Viana- Durval Ângelo- Edson Rezende 
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüinio- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo 
-João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique 
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George- Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise- Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Âs 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 
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1• 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. 

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O minutos, 

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

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

da Decisão Normativa n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a verificação do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Responderam à 

chamada 56 Deputados. Há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Queria deixar registrado, nos anais da 
Casa, o falecimento do ilustre Deputado Euclides Cintra, que, por longos 
anos, soube dignificar e representar o povo sul-mineiro. 

Sr. Presidente, tenho pelo ilustre falecido grande estima e consideração. 
Por longos anos, na região de Ouro Fino, fomos companheiros e leais 
amigos. Sem dúvida alguma, Minas Gerais perde um dos seus grandes 
homens, por sua respeitabilidade, honorabilidade e por tudo que fez como 
parlamentar. 

Mineiro, de Brasópolis, soube, acima de tudo, representar o povo de Minas 
Gerais. Seu corpo está sendo velado no Salão Nobre desta Assembléia 
Legislativa, e já apresentamos sinceras condolências à D. Ana e seus filhos. 
Para todos nós, Deputados, o sentimento é de consternação pela perda de 
um grande parlamentar. Fica, então, registrada - e não poderia ser de outra 
forma - a tristeza dos parlamentares desta Casa e do povo mineiro. Muito 
obrigado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Prosseguimento da votação, 

em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.818, que dispõe 
sobre a notificação ao órgão executivo de trãnsito do conteúdo das decisões 
proferidas pelas instãncias administrativas ou judiciais sobre os feitos 
relativos a infrações de leis de trânsito e dá outras providências. A Comissão 
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Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Designado relator em 
Plenário, o Deputado Agostinho Patrús opinou pela rejeição do veto. 

Questão de Ordem 
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O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, colegas parlamentares, esse veto 
é decorrente de um ligeiro equívoco do Poder Executivo, que entendeu 
estivéssemos propondo legislar sobre matéria de trânsito, que é uma área 
privativa do Congresso Nacional, da União. Mas não fizemos isso. Minha 
iniciativa refere-se a um processo posterior; depois que a multa de trânsito 
tiver sido objeto de avaliação pelas instâncias recursais, administrativas ou 
judiciais, e quando se afigurar indevida, aí tem lugar a minha iniciativa, 
propondo que o agente público que efetivou a notificação seja cientificado de 
que se equivocou, e não repita esse erro, porque tem a oportunidade de 
saber que essa não é a melhor forma de trabalhar. 

Outra proposta que o meu projeto vetado traz é que, nos municípios onde a 
estruturação de trânsito já estiver efetivada pelas mãos do próprio município, 
o Estado se afaste dessa finalidade, recicle esse efetivo, para investi-lo na 
segurança do cidadão, que está precisando ser otimizada. 

Não traz o meu projeto nenhuma inconstitucionalidade. Penitencio-me pelo 
fato de não ter tido a oportunidade, embora a tenha solicitado, de colocar 
para o Poder Executivo a natureza da minha iniciativa. Não se tratava, em 
momento algum, de incursão indevida numa área federal, mas limitava-me ao 
direito administrativo, á esfera administrativa. São providências de caráter 
administrativo que estou propondo, a serem implementadas depois de 
esgotado o processo de autuação e de julgamento nessa matéria de trânsito. 
Portanto, não estou fazendo nenhuma incursão indevida, e alguns 
parlamentares que partilham desse entendimento deixaram de votar ontem 
porque desejam ver rejeitado o veto, e tínhamos apenas 40 Deputados, e, 
para extrair 39 votos "não", seria muito difícil. Mas hoje temos um número 
significativo de parlamentares e queremos renovar a solicitação de votarem 
"não" a esse veto e que a sociedade mineira seja beneficiada por essa 
iniciativa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação pelo processo 
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto deverão 
registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não". A fim de 
proceder á votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam 
neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Deputados para ocupar 
os seus lugares. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
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Alberto Pinto Coelho -Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Geraldo Rezende - Gil Pereira - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro 
Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor George- Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados; votaram "não" 28 
Deputados, totalizando 53 votos. Está, portanto, mantido o Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.818. Oficie-se ao Sr. Governador. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.835, que 
acrescenta os §§ 18 e 19 ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12175, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do Veto. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, colegas, fui relator da 
comissão especial que emitiu parecer pela rejeição do veto a esse projeto, da 
Deputada Elbe Brandão. 

Esse projeto trata não somente da questão tributária, como também de 
uma questão administrativa e política para o Estado de Minas Gerais. A 
ausência de políticas e a indiferença do Governo do Estado para com o meio 
rural .têm levado o desãnimo aos produtores. Ainda que o Governador tivesse 
que vetar essa matéria por motivos legais; poderia ter dado um pouco de 
atenção aos produtores, conversando com suas lideranças para encontrar 
uma saída. 

O Capitão coordenador da campanha do Governador à Presidência da 
República e dublê de Presidente da CEMIG fica ligado ao cargo da CEMIG 
sem uma gestão voltada para Minas Gerais. Ele está muito mais de braços e 
abraços com o Governo Federal para conseguir um aumento na tarifa de 
energia elétrica, como se a atual CEMIG fosse diferente da do Governo 
anterior. O Governo atual está mais ávido por aumento de tarifas. O dublê de 
Presidente da CEMIG chega, ansiosamente, a revelar e solicitar ao Governo 
Federal, por meio da imprensa, autorização para o aumento de tarifa. 

Não se buscou no atual Governo, ao contrário do que se pregou, uma 
função social para a CEMIG. Na verdade, ela está cada dia mais 
mercantilista, com a função da mais-valia em cima do trabalhador, aviltando-
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É necessário que a CEMIG, como empresa estratégica de Minas Gerais, 
tenha uma função social. Parece que o Governador do Estado de Minas 
Gerais está inapetente para administrar o Estado, está com anorexia 
administrativa, pois desconhece e ignora o que se passa em nosso Estado: a 
tragédia do Norte de Minas, os irrigantes do Jaiba, os projetos de Pirapora e 
os trabalhadores, que dependem de uma tarifa social para continuar 
produzindo. Muitos trabalhadores estão entregando suas terras para pagar 
dividas bancárias e contas de luz da CEMIG. E o Governo sequer discute o 
assunto. 

Por ter visitado esses locais mais pobres e convivido com isso em Minas 
Gerais, por conhecer a tragédia do povo do Norte, do Mucuri e do 
Jequitinhonha na área da ADENE, recomendamos a rejeição do veto. 
Esperamos que isso chame a atenção do Governador e o desperte dessa 
anorexia administrativa que se abateu sobre ele. Portanto, encaminho pela 
rejeição do veto, em respeito àqueles que sobrevivem à tragédia em relação 
á qual o Governador se mostra omisso. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero, neste momento, 
apresentar as minhas congratulações á Deputada Elbe Brandão, que, em 
muito boa hora e num momento extremamente feliz, apresenta essa opção 
ao Governo de Minas para, verdadeiramente, trabalhar em função das 
regiões Norte, Nordeste e da área mineira da ADENE, antiga SUDENE. 

O projeto é, acima de tudo, inteligente, porque proporciona ao Governo do 
Estado a possibilidade de sair da retórica e fazer algo concreto, objetivo e 
palpável em beneficio dessas regiões. Ele autoriza o Poder Executivo a 
reduzir até zero as operações tributáveis com energia elétrica. 

Isso, na verdade, significa a redenção da área do Norte de Minas, acima do 
paralelo 18, como está em moda falar. Temos projetos importantes em 
andamento, como o Projeto Jafba, que está com sua função social 
praticamente paralisada. Sessenta por cento dos colonos que se utilizam do 
Projeto Jaiba estão com suas atividades paralisadas por inadimplência. Não 
conseguem pagar a taxa de energia elétrica, que é cara. Isso leva ao caos 
centenas de famílias que dependem do Projeto. 

Temos também o Projeto de Pirapora, que faz parte da área mineira da 
SUDENE. Trata-se de um projeto de irrigação. Pequenas famílias, pequenos 
produtores rurais utilizam-se desse projeto, fazendo uso das águas do rio 
São Francisco. Temos, ainda, o Projeto Gorutuba, que atende a centenas de 
famílias, mas todas elas estão tendo as mesmas dificuldades. E ainda 
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estamos vendo a possibilidade de outros projetos importantes virem a se 
instalar em nossa região. 

Então, o projeto dá essa oportunidade - o livre arbítrio -ao Governador, 
para ajudar verdadeiramente a nossa região. Por isso, em meu nome, em 
nome da bancada do Norte de Minas - Deputados Luiz Tadeu Leite, Dimas 
Rodrigues, Wanderley Avila, Gil Pereira e Arlen Santiago -, quero dizer que, 
mais do que dever, temos a obrigação de acompanhar esse projeto, 
declarando-nos contrários ao veto do Governador. Conhecemos bem a 
região e sabemos que esse projeto de lei tem uma grande importância social. 
Se o veto for derrubado, certamente o Governador terá em mãos um 
importante instrumento para poder zerar as contribuições de utilização de 
energia elétrica. 

Portanto, sou favorável ao projeto e contra o veto. Além da bancada do 
Norte de Minas, convocamos também aquela que hoje representa os vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri, pedindo o seu apoio para que possamos dar 
essa grande oportunidade aos pequenos proprietários rurais do Norte e do 
Nordeste de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Quero dizer, Sr. Presidente, que esse é o 
anseio de todos nós, Deputados do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha. Temos lutado incansavelmente para diminuir essa taxa de 
energia e acabar com o seu ICMS. Precisamos derrubar esse veto porque 
isso é muito importante para o Projeto Jaíba, para o Projeto Pirapora e para 
toda Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chamo a 
atenção dos senhores para um detalhe: esse projeto é autorizativo. Então, 
não vejo nenhuma razão para que ele tenha sido vetado pelo Sr. Governador. 
Cabe a ele aplicá-lo ou não. Então, acho que todos nós devemos fechar 
questão e votar pela rejeição do veto. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do 
Regimento Interno, e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. Em votação. 

-Registram seus votos os seguinte Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - AntOnio Andrade- AntOnio Carlos Andrada- Antônio Júlio 
- Arlen Santiago- Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais- Carlos Pimenta 
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- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley A vila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 49 
Deputados, totalizando 57 votos. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à 
Proposição de Lei n• 14.835. À promulgação. 

Declaração de Voto 
A Deputada Elbe Brandão - Muito obrigada a todos os colegas que, neste 

momento, são solidários quanto à política pública de desenvolvimento do 
Norte de Minas, dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 

O Sr. Presidente -Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de 
Lei n• 14.819, que dá nova redação ao art. 4° da Lei n• 12.989, de 30/7/98, 
que altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26/12/75. A Comissão Especial 
opina pela rejeição do veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Fui relator dessa matéria e emiti 
parecer pela rejeição do veto por uma simples razão: as cooperativas de 
Minas não estão solicitando perdão da divida, apenas o parcelamento, que o 
Governo concede até em gabinete do Secretário da Fazenda para empresas 
particulares. As cooperativas aglomeram trabalhadores, produtores rurais, 
pessoas envolvidas no processo de produção que enfrentam a concorrência 
internacional predatória. 

Se não ajudamnos, por exemplo, as cooperativas de leite, parcelando seu 
débito em 120 parcelas, coisa que o Governo faz até em gabinete, elas não 
terão forças para enfrentar as multinacionais do leite, que já praticam uma 
política predatória em Minas, comprando e fechando as indústrias de leite. 
Agora, podem contar com a parceria do Governo, como nesse veto do 
Governador que fere de morte as cooperativas. Logo, Minas estará entregue 
ao monopólio das indústrias internacionais do leite, se não salvamnos nossas 
cooperativas. Sem contar que não há apenas cooperativas de leite, mas de 
café e outras, de modo geral. Não é calote, não estão solicitando perdão da 
divida, mas parcelamento, querem pagar. Isso é relevante para nós, por isso 
emitimos parecer pela rejeição. 

Gostaria de lembrar ao Plenário que o Governo anterior havia negociado a 
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divida de Minas com o Governo Federal em 360 meses, e o Governador 
Itamar Franco achou que era um prazo muito curto para o Estado pagar sua 
divida. Agora, as cooperativas pedem 120 meses, 1/3 do que ele próprio, 
como Governador, tem para pagar a dívida do Estado, e ele acha 120 meses 
um prazo muito longo. 

É uma contradição que não se justifica quando se trata de defesa da 
economia de Minas Gerais e do sistema cooperativista. 

Vale lembrar, ainda, que mais de 50 Deputados desta Casa participam da 
Frente Parlamentar Cooperativista. Estamos encaminhando pela rejeição do 
veto, por se tratar de matéria justa em defesa da economia do Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do 
Regimento Interno. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada -Antônio Júlio 
- Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva- Dilzon Melo- Di mas Rodrigues- Djalma Diniz - Durval Ângelo-
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 50 
Deputados, totalizando 53 votos. Está, portanto, rejeitado o Veto Total á 
Proposição de Lei n• 14.819. Á Promulgação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, manifesto minha alegria pela ação 

dos Deputados que compreenderam a situação e parabenizo V. Exa. pela 
autoria do substitutivo ao projeto. As cooperativas devem gratidão ao 
Presidente desta Casa. 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição 
de Lei Complementar n° 67, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 
34, de 12/9/94, que dispôe sobre a organização do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto ao art. 127 e pela rejeição do veto ao inciso XIV do 
art. 67, ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 147. A Presidência vai submeter a 
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matéria a votação pelo processo secreto. A Presidência solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam 
neste momento. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião, 

para entendimento das Lideranças. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem 
suscitada pelo Deputado João Leite, vai suspender a reunião por 1 O minutos, 
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando votação 
destacada do inciso XIV do art. 67. A Presidência defere o requerimento, em 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, dada a importância das 

matérias em pauta, solicito a esta Presidência que determine a suspensão 
das reuniões das comissões para que todos os Deputados possam vir para o 
Plenário. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, solicitaria a V. Exa. que 
esclarecesse o que estamos votando. 

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, estamos votando o veto ao art. 127 da 
Proposição de Lei Complementar n• 67, com parecer pela manutenção. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á leitura do veto ao art. 
127. 

Leitura do art. 127 
O Sr. Secretário-(- Lê:)- "Art. 127- Ao membro do Ministério Público, após 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Para conduzir o voto, o PDT vota 

"sim", Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- A Presidência vai colocar em votação o veto ao art. 127 

da Proposição de Lei Complementar n• 67, de conformidade com o art. 255, 
c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno, e solicita aos Deputados que 
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ocupem os seus lugares. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio 
Pinto -Amilcar Martins- Anderson Adauto -Antônio Andrade- Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair 
Nogueira - Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor Gecrge -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila_ 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados; votaram "não" 12 
Deputados; houve 1 voto "em branco", totalizando 58 votos_ Está, portanto, 
mantido o veto ao art. 127 da Proposição de Lei Complementar n• 67 _ Oficie-
se ao Sr. Governador do Estado. 

Votação do veto ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 147 da Proposição de Lei 
Complementar n• 67 _ 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Quero esclarecer aos 

companheiros do PDT que o partido vota "não" nessa matéria. 
O Sr_ Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação, de 

conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno, e 
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares_ Em votação_ 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -Ambrósio 
Pinto -Amilcar Martins - Anderson Adauto -Antônio Andrade -Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
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George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado, votaram "não" 58 Deputados, 
votou em branco 1 Deputado, totalizando 60 votos. Está, portanto, rejeitado o 
veto ao inciso 11 do art. 119 e ao art. 147 da Proposição de Lei Complementar 
n° 67. Á Promulgação. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação o veto ao inciso 
XIV do art. 67, de conformidade com o art. 255, de o art. 261, inciso X, do 
Regimento Interno e solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Comunico aos colegas do PDT 

que, nesse caso, votamos "não", pela transparência da Casa. 
O Sr. Presidente - Em votação o veto. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto- Amilcar Martins- Anderson Adauto -Antônio Andrade- Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Di mas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely 
Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria OI ivia - Mau ri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 22 Deputados, votaram "não" 35 
Deputados, votaram em branco 2 Deputados, totalizando 59 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao inciso XIV do art. 67. Oficie-se ao Sr. 
Governador. 

Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei n° 14.827, que 
dispõe sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da 
atividade de suinocultura no Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição 
do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação, de conformidade 
com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno, e solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

-Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
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Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo 
Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joao 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro- José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 1 O Deputados, votaram "não" 47 
Deputados, votou "em branco" 1 Deputado, totalizando 58 Deputados. Está, 
portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei n' 14.827. Á 
Promulgação. 

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n' 14.840, que 
dispõe sobre a reorganização da Secretaria da Educação e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação, de conformidade com o art. 255, ele o art. 
261, inciso X, do Regimento Interno e solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. , 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Isso já está inserido no pagamento dos 
servidores da educação. Essa emenda é exclusivamente para garantir os 
direitos em lei. Encaminho pela rejeição, votando "não", para garantir isso aos 
servidores da educação. Pela rejeição, com o voto "não". 

O Sr. Presidente- Em votação o veto. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Ambrôsio Pinto -Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo 
Ribeiro Silva- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Ermano 
Batista- Geraldo Rezende- Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo 
José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira -Luiz Fernando Faria-
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Sargento 
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Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados, votaram "não" 43 
Deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.840. À Promulgação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1. 739/2001, da Mesa 
da Assembléia, que consolida as normas que disciplinam a remuneração dos 
membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento a eles de 
parcelas indenizatórias. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputadas, o projeto de resolução em discussão trata das questões mais 
agudas que dizem respeito à Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Há muito tempo e em diferentes momentos, a Bancada do PT fez uma 
critica ao processo que se instalou na Assembléia Legislativa, com relação à 
metodologia de se misturarem salários e verbas de remuneração num único 
processo de pagamento. 

Isso gerou uma enorme crise, considerando-se que todos os valores pagos 
e, mais do que isso, o valor bruto disponibilizado pela Assembléia Legislativa, 
que às vezes nem caiu todo na conta do Deputado, foi dado como se fosse 
salário. Neste momento, é importante salientar que, desses recursos tidos 
como salários, todos os Deputados garantiram, de diferentes maneiras, sua 
ação parlamentar. Logicamente, ao permitir o livre-arbítrio a cada Deputado, 
essa consideração foi diversificada. A maneira como cada Deputado utilizou 
esses recursos, considerando-se como ação parlamentar, fez-se de maneira 
profundamente diversa. Mas é importante salientar que todos os 
parlamentares, de acordo com sua consciência e com o seu arbítrio, 
gastaram um volume muito significativo desses recursos para a ação 
parlamentar: carro, gasolina, ação de organização partidária, de organização 
da sociedade, consultorias para elaboração de leis, consultorias para 
fiscalização do Estado e até do que chamamos de clientelismo. 

Então, esses recursos foram gastos das mais diferentes maneiras e em 
grande proporção para a atividade tida como atividade parlamentar. Hoje, 
diante da crise e do que está colocado principalmente por causa da atuação 
da mídia - embora muitas vezes equivocada, mas essencial para gerar uma 
nova reflexão e uma nova conduta nesta Assembléia -, o Poder Legislativo 
está diante de uma tomada de posição. O que a Bancada do PT vem 
defender é que, neste momento, em função da crise e daquilo que é correto 
constitucionalmente, a Assembléia Legislativa faça a distinção clara e 
objetiva entre salário dos parlamentares e ação parlamentar. Mais do que 



c • < 
• ;; 

1033 
isso, que ela tome públicas e transparentes todas as suas ações. Nossa 
bancada vai discutir esse projeto, mas entendemos que temos que avançar e 
defendemos que os salários dos Deputados sejam expressos claramente 
através de uma legislação, como determina a Constituição Estadual. Os 
salários devem ser expressos em lei, e a ação parlamentar deve ser instituída 
de maneira criteriosa, com o conhecimento público e com a prestação de 
contas de todos os parlamentares. O que estamos reafirmando aqui hoje é a 
defesa que sempre fizemos para que se estabeleça a distinção entre salário 
e ação parlamentar. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Adelmo, acho que V. 
Exa. está coberto de razão. É isso que temos ouvido, e penso que os 77 
Deputados, de certa maneira, comungam com essa idéia. Primeiro, a Mesa 
diretora dos trabalhos deveria mobilizar os meios necessários para esclarecer 
a opinião pública sobre o que de fato era salário e o que era verba para o 
exercício do mandato. A sociedade está a exigir essa resposta, assim como 
os parlamentares. Creio que a Casa tem a obrigação de fazer isso. Já disse 
mais de uma vez e vou repetir muitas vezes: mentir não é somente negar a 
verdade. Mentir também é apresentar a verdade de maneira equivocada. E 
foi isso que aconteceu. A verdade foi mostrada de maneira equivocada e 
tendenciosa. Isso é um erro que deve ser corrigido. Devemos exigir isso. Não 
sou Líder, mas creio que lodos os Líderes deveriam reunir-se com a Mesa 
Diretora para encontrar uma forma de mostrar para a sociedade o que de fato 
era salário e o que era verba para o exercício do mandato. 

Dada essa explicação, é necessário que se façam as correções 
necessárias para não continuarmos da forma como eslava, de difícil 
explicação para a sociedade. 

Apresentei um substitutivo a esse projeto de resolução para esta Casa 
votar única e exclusivamente, neste momento, o salário dos Deputados. A 
sociedade está cobrando da Casa a divulgação do salário dos Deputados, 
qual valor será definido. Vamos fazer algo que é até redundante porque a 
Constituição Federal já diz qual é esse valor. 

O salário hoje, claramente definido como legal, constitucional, é de 75% do 
que ganha o Deputado Federal, ou seja, de R$8.000,00 seriam R$6.000,00. 
Em subsídios fixos isso é variável. O auxílio- moradia seria só para aqueles 
que não são de Belo Horizonte. Parece que no Rio de Janeiro só recebe 
auxílio-moradia quem mora a mais de 1 OOkm da Capital. Acho que poderia 
ser estabelecido esse valor. Mas não tratamos do auxilio-moradia. Eu e 
outros que moramos em Belo Horizonte não queremos receber esse auxílio. 
Há também a verba de reunião extraordinária, de até oito, de acordo com a 
legislação. 

É isso que devemos votar, é o que a sociedade cobra de nós; o restante é 
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verba para o exercício do mandato. Quando a Secretaria da Saúde 
manda um funcionário viajar, dá a passagem, paga a estadia, e isso não é 
salário desse servidor. Quando o Ministério Público manda um Promotor a 
qualquer lugar, dá auxilio-moradia, diária, e isso não é salário do Promotor 
Público. Quando um Juiz vai substituir outro, recebe diária, gasolina, 
passagem, e tudo isso não é salário do Juiz. Por que nós, agora. temos de 
admitir que o salário é de R$18.000,00 porque nele estarão incluídos a 
gasolina e o telefone? Isso não é salário. 

Esta Casa tem de fazer essa discussão com muita clareza. Devemos votar 
o que é salário: R$6.000,00, mais dois mil e pouco de auxilio-moradia, mais 
dois mil e pouco de extraordinária e nada mais. A Mesa é que deve fazer 
uma avaliação junto ao Executivo e ao Ministério Público, considerando os 
outros Estados, analisando e verificando quanto deverá ser essa verba 
indenizatória, que não pode vir para a conta do Deputado. Esse valor tem de 
ser uma fomna de a Assembléia custear o mandato do parlamentar, que tem 
de ser custeado pela Assembléia, ou serão empresários ou outros órgãos até 
escusos da sociedade que vão custeá-lo? O Deputado precisa visitar as 
bases, ter consultoria de alto nível, dar informações às suas bases sobre o 
exercício parlamentar, necessita de produção gráfica. A Casa deve avaliar 
qual é esse custo, e, através de uma resolução, a Mesa deve mostrar 
transparência para a sociedade, sem colocar esse dinheiro na conta do 
Deputado. Assim, vai-se resolver essa questão. 

Defendo meu substitutivo e acho que devemos votar aqui única e 
exclusivamente salário. A sociedade quer saber qual é o salário do Deputado. 
Por esse projeto cfe resolução, vamos votar salário. O restante, a Mesa tem 
de fazer, com transparência, disponibilizando os dados através do SIAFI 
Assembléia, que será criado. 

Lamentamos que o Poder Executivo não queira também dar transparência, 
porque o Projeto SIAFI Cidadão, de nossa autoria, é lei, e o Executivo não a 
cumpre. Se não me engano, meu primeiro projeto de lei nesta Casa foi para 
incluir a Assembléia no SIAFI. 

Descobri que melhor ainda é o SIAFI Cidadão, pelo qual podemos ter 
acesso a todos os dados de todos os Poderes, Judiciário, Executivo ou 
Legislativo ou Ministério Público. Este Poder tem de exigir transparência para 
todos. 

A Emenda à Constituição n• 19, que foi votada no Congresso, vai 
detemninar que os salários sejam votados por projeto de lei. Concordo que 
seja assim, mas que se trate, única e exclusivamente, de salário. O restante 
não é salário. O restante é o que a Mesa acrescenta para o parlamentar 
exercer seu mandato. Se isso não acontecer, será Deputado apenas de 
gabinete, e não é isso o que a sociedade quer. 
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço o aparte do Deputado 

Miguel MartinL Esse é exatamente o encaminhamento que queremos fazer. A 
pressão da mídia e as ações que se fizeram junto à sociedade foram de tal 
intensidade que causaram dificuldade no processo de interpretação da 
realidade da Assembléia Legislativa. Há erros, sim, na forma como a 
Assembléia vem conduzindo o processo durante anos e mandatos seguidos, 
mas a forma bombástica como vieram à tona causou tamanha dificuldade 
para serem explicados que permitiu uma série de versões. Passou-se a idéia 
de que tudo o que era pago aos Deputados fazia parte do salário, e, 
infelizmente, a maneira como eram feitas as coisas deu a cada Deputado a 
liberdade de interferir nos valores arbitrariamente. Alguns os utilizaram para 
sua ação parlamentar, dependendo das demandas, e outros, não, o que 
gerou confusão junto à sociedade. 

A Assembléia não se explicou devidamente. Passou-se a idéia de que os 
valores anunciados pela mídia eram depositados nas contas dos 
parlamentares, o que não é verdadeiro. Falou-se de valores brutos, em que 
estariam embutidos os que são pagos á Previdência e ao Imposto de Renda. 
O erro histórico da metodologia da Assembléia fez com que chegássemos a 
essa situação. 

Não estou condenando a mídia. Pelo contrário. A mídia fez um trabalho 
extremamente importante, porque gerou a crise necessária para a mudança 
desta Casa. As diversas ações de parlamentares de vários partidos em 
outros momentos - manifestações junto ao Colégio de Líderes e à Mesa - não 
tiveram a repercussão necessária para se processarem as mudanças. Hoje, 
no entanto, temos condição de mudar. 

Mais importante que voltarmos ao passado, embora não esteja 
devidamente revelado á sociedade, é projetar nossas ações para o futuro. E, 
como bem disse o Deputado Miguel Martini, é preciso fazer distinção: hoje é 
o momento de votarmos a lei salarial para os parlamentares, mas, no que 
tange á transparência, não podemos ficar restritos á Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais. 

Está tramitando nesta Casa, já tendo sido aprovado na Comissão de 
Justiça, o Projeto Minas Transparente, que exige a transparência de todos os 
Poderes do Estado, de todos os agentes públicos, de todos os 
administradores, não somente no que diz respeito aos salários, mas também 
ás aplicações financeiras governamentais. Queremos saber das obras, de 
suas interrupções freqüentes, das licitações e de outras coisas mais. Tudo 
isso precisa também ficar transparente, para que a sociedade controle as 
ações do Estado, até porque o Estado só faz sentido quando volta suas 
ações para o interesse coletivo. Para que isso ocorra, os cidadãos precisam 
ter acesso a todas as informações das áreas administrativas do Estado. É 
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isso o que tem de ser feito, e quem tem o dever de produzir modificações 
na estrutura legal do Estado é a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Tenho confiança de que esta Casa, apesar de um passado eivado de 
vícios, fará parte de um futuro glorioso de transformação e compromisso com 
a sociedade. O que espero mais é a ação presente da Assembléia 
Legislativa. Somos 77 Deputados de origens diferentes, cem concepções 
diferenciadas, mas cem o compromisso comum de servir ao interesse do 
povo de Minas Gerais. E temos de dar mostras disso. Neste momento, o 
primeiro ato em relação á Assembléia Legislativa é estabelecer com clareza 
qual é o salário dos parlamentares, quanto a Assembléia vai gastar cem cada 
um dos parlamentares. Isso tem de ficar claro para a sociedade. Os 
princípios da razoabilidade e da transparência têm de ser cumpridos. 

Faço um apelo para que, em vez de votarmos um projeto de resolução que 
mantenha uma estrutura que confunde salários com ação parlamentar, 
votemos uma lei que estabeleça salários. E que a ação parlamentar, definida 
por resolução da Mesa, com aprovação de todos nós, seja exposta para a 
sociedade, de forma transparente e criteriosa. 

O Presidente da Assembléia já anunciou um grande seminário não só para 
definirmos para que servimos, mas para que possamos definir o que a 
sociedade mineira quer do parlamento, para que não sejamos alvo de 
ataques permanentes na lógica de interesses não revelados. É melhor que 
sejamos eleitos para cumprir uma missão, uma ação do ponto de vista do 
interesse coletivo na lógica da organização legal do Estado, para 
melhorarmos a estrutura legal e ordenarmos a legislação do Estado. 

Estudos realizados por esta Assembléia apontam grandes problemas na 
estrutura legal do Estado. São mais de 14 mil leis caducas, inadequadas, que 
precisam ser reestruturadas para organizar melhor o Estado. Temos o papel 
fundamental de fiscalizar as ações do Executivo. O que podemos fazer para 
avançar? O que podemos fazer para fiscalizar e fazer com que os recursos 
públices do Estado sejam utilizados em beneficio da saúde, da segurança 
pública, da educação, do transporte, da moradia, da justiça social? Podemos 
fazer muito. 

Se, por outro lado, a sociedade nos cebrar, individual ou coletivamente, 
ações relativas a assistencialismo, de sermos despachantes de luxo, temos 
de nos debruçar sobre essa questão e verificar quem se dispõe a isso. Essa 
discussão tem de ser estabelecida. Temos de avançar, e não, fazer algo 
cemo pronto e definitivo só por nós mesmos. Precisamos fazer algo rápido 
para que, ainda este mês, tenhamos a lei salarial dos Deputados, uma 
resolução, pelo menos transitória, que estabeleça recursos para a ação 
parlamentar. Em qualquer lugar do mundo a ação parlamentar custa alguma 
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coisa. Eventualmente, pode custar muito. A sociedade precisa saber o 
que fazemos como ação parlamentar. Não se pode mais admitir a 
continuação de ações arbitradas individualmente por parte de cada um dos 
parlamentares. Cada Deputado define o que vai fazer. Não é assim. Este 
parlamento tem de atuar coletivamente a partir das regras estabelecidas. 

Dentro das regras estabelecidas, vamos permitir as diferenças, as 
divergências ideológicas, as ações partidárias, porque são necessárias e 
importantes no parlamento democrático. E é isso que precisamos estabelecer 
neste momento. Hoje, a responsabilidade não pode estar voltada apenas 
para um grupo de Deputados, para a Mesa. Entendo que os 77 Deputados 
devem votar a lei salarial dos parlamentares. Tomando conhecimento das 
resoluções da Mesa, devemos respaldar ou não essas decisões. Acho que é 
uma construção coletiva. O Deputado Miguel Martini colocou uma questão 
importante: neste momento de crise, é fundamental uma atuação permanente 
do Colégio de Líderes, que representa as diferenças partidárias, ideológicas, 
de concepção, de métodos. Temos de nos sentar e definir coletivamente. Se 
não conseguirmos o consenso, a ação coletiva, pelo menos vamos definir 
isso no voto, majoritariamente. O que importa é que a sociedade mineira, o 
povo de Minas Gerais tenha conhecimento dos nossos atos. 

Estamos vivendo um momento de crise, de riscos enormes, não só para 
Minas, mas para a humanidade. As nossas responsabilidades como 
representantes do povo mineiro são enormes, não para resolver apenas os 
problemas da Assembléia, mas os problemas graves do Estado, os 
problemas de govemabilidade, da desnutrição infantil, da falta de emprego, 
da violência, que está instituída em todos os cantos de Minas. É na 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais que o povo, apesar das 
críticas, deposita esperança e tem expectativa de que façamos alguma coisa 
positiva. É nesse sentido que temos de avançar. Hoje, com todas as 
diferenças estabelecidas - avançamos em alguns, perdemos em outros -, 
votamos os vetos. Está no momento de se resolver uma questão decisiva, 
para que possamos dar o passo seguinte para fazer da Assembléia de Minas 
Gerais um motivo de orgulho para os mineiros, um exemplo para o Brasil. Se 
somos alvo de eventuais ataques, de críticas necessárias, estamos no ponto 
de mutação. E o ponto de mutação desta Assembléia é fazer dela um 
exemplo para todo o Brasil. Recentemente, vocês viram informações de 
outros setores da mídia mostrando, para nossa tristeza, que os problemas e 
a desordem não são apenas desta Assembléia. Mais de duas dezenas de 
Assembléias Legislativas dos 27 Estados têm problemas. É uma situação 
séria. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) -Quero parabenizar V. Exa. e 
o Deputado Miguel Martini por suas palavras. O que mais me magoou nesse 



1038 
episódio, desde o dia 1°/8 até hoje, é que o Poder Legislativo de Minas 
Gerais sofreu um linchamento moral e psicológico, de forma completamente 
tendenciosa. As informações foram divulgadas de acordo com interesses dos 
veículos de comunicação. Realmente, temos que receber as criticas e ser 
fiscalizados pelos meios de comunicação, só que de forma mais séria e 
coerente, se não, acaba-se caindo na mesma situação. 

Tive a coragem de ocupar esta tribuna e falar sobre esse assunto, e muitos 
companheiros não tiveram. Reconheci nesta tribuna que esta Casa errou, 
quando não separou o custeio das atividades e os salários. Hoje, todo 
cidadão acha que V. Exa. e que o Sargento Rodrigues colocam R$60.000,00 
no bolso. V. Exa. sabe que isso nunca ocorreu nesta Casa, que nenhum de 
nós recebe esse valor. Infelizmente, foi isso que permaneceu na cabeça das 
pessoas. 

Gostaria que os veículos de comunicação tivessem a sensatez, a coragem 
e o equilíbrio de dizer: isso não é o salário, porque existe o custeio de 
atividades. Já disse ao Presidente desta Casa: o Secretário de Estado e o 
Secretário Adjunto dispõem de veiculo oficial, os chefes da policia e os 
diretores de estatais e secretarias, também. Por que os Deputados não 
podem ter? Porque, em legislatura passada, entendeu o Presidente que isso 
ficava caro, porque tínhamos 77 veicules oficiais e alguns de reserva. 
Deveria haver um departamento de transporte, com gerência e corpo de 
funcionários para cuidar de tudo isso. No entanto, naquela época, a 
Assembléia Legislativa verificou o custo do transporte e repassou aos 
Deputados a verba para gerenciá-lo. O Deputado passou a tomar conta, a ver 
se o carro vai para a oficina, se o pneu furou e se é preciso colocar 
combustível. Mas isso, ninguém explicou. 

A Assembléia Legislativa tem de fazer o "mea culpa" por não ter tido a 
transparência de explicar o que era custeio de atividade e o que era salário 
de Deputado. Nesta tribuna, desafiei e continuo desafiando qualquer 
jornalista a provar que ganhei o que falaram. Fiz esse desafio e o renovo. 

Como foi dito, não podíamos freqüentar lugar algum. Em qualquer lugar, o 
cidadão nos dizia: "Deputado, você está ganhando R$60.000,00". Isso ficou 
impregnado na cabeça das pessoas. 

Temos de votar essa resolução, mesmo contrariando dispositivos da 
Constituição Federal. Não estava aqui quando, na legislatura passada, votou-
se a remuneração dos Deputados. Deveríamos pensar se podemos ou não 
votar essa matéria. 

Deputado Adelmo, V. Exa. tem razão. Temos de avançar nessa matéria, 
porque, no terceiro ano de mandato, percebo que os Deputados fazem de 
conta que estão fiscalizando o Poder Executivo. Temos de propor ao 
Presidente, através de emenda á Constituição, mudança na competência 
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exclusiva da Mesa para alterar o Regimento Interno. Temos competência 
para alterar a Constituição do Estado, mas não temos competência para 
alterar o Regimento Interno. 

A alteração do Regimento Interno da Casa ê importante para dinamizar e 
otimizar os recursos desta Casa para exercer o poder fiscalizador. Hoje, tudo 
está centralizado nas mãos dos Deputados que compõem a Mesa. Hoje, 
apresentamos um requerimento numa comissão; ele é votado, vem ao 
Plenário, mas só tomamos conhecimento de sua aprovação dois ou quatro 
meses depois. O Presidente de uma comissão - CP\ ou comissão especial -
instituída por esta Casa e formada por cinco ou sete Deputados deve ter o 
direito de encaminhar um ofício ao Secretário de Estado e ter a liberdade de 
atuação. 

Assim como disseram que é o "Tribunal do faz-de-conta", hoje, esta Casa 
faz de conta que fiscaliza o Poder Executivo. Não temos dúvida em relação 
aos companheiros da Mesa, mas queremos agilizar o nosso trabalho. Além 
de legislar, precisamos fiscalizar. 

Espero que V. Exa. apóie a emenda à Constituição que propomos, a fim de 
que este Plenário seja soberano para decidir as questões do Regimento 
Interno desta Casa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado pelo aparte, Deputado 
Sargento Rodrigues. Antes de conceder o aparte ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, quero dizer a V. Exa. que estou inconformado com a forma 
com que as informações sobre o passado foram dadas. Mas sou paciente em 
relação ao que já passou. A verdade ainda virá à tona. Temos tempo para 
explicar, para que a população possa fazer uma avaliação do que aconteceu, 
de como foi dado o livre-arbítrio aos parlamentares. Cabem muitas 
explicações a cada um deles individualmente, mas também cabe à 
Presidência da Casa dar explicações sobre o passado. Não é uma questão 
do Deputado Antônio Júlio, mas da instituição. É preciso esclarecer todo o 
processo, a fim de que a sociedade dele tenha conhecimento e cada um dos 
mineiros possa cobrar, até individualmente, a prestação de contas das 
nossas ações. 

Em relação ao passado, acho até que a verdade ainda não veio toda à 
tona. Mas isso é passado, e estamos pacientes. Precisamos avançar é para 
o futuro. Agora é o nosso tempo. Nós ê que temos de dar um salto de 
qualidade. Não podemos ficar amarrados ao passado, não podemos ficar( ... ) 
quanto às coisas que aconteceram no passado e que não foram fruto da 
ação dos parlamentares desta legislatura. Já está demonstrado 
exaustivamente que isso vem acontecendo há mais de 10, 15 anos. Talvez 
no tempo que não está revelado tenha sido pior ainda. O que tem sido a 
história desta Assembléia? Toda ela precisa ser revelada. Podemos nos 
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debruçar sobre pesquisas, informações, para revelar esta Assembléia. 

Podemos dar um salto de qualidade, e a sociedade espera isso de nós, e 
com agilidade, porque a situação que estamos vivendo é desafiadora para 
nós como seres humanos. Ou damos um salto de qualidade e avançamos na 
direção da construção do Estado democrático de direito e justiça social ou 
não tem sentido o que está ai. Não adianta mudar para ficar a mesma coisa. 
Também não dá para ficarmos justificando. A metodologia do passado é 
condenável. Mas reconhecemos que estamos fazendo criticas e propondo 
mudanças. Nada mais significativo para esse momento que a ação da 
Assembléia Legislativa ao propor mudanças. É o reconhecimento de que a 
metodologia do passado está totalmente vencida. 

É por isso que falo com orgulho que somos a Assembléia da 
transformação. Se temos um passado de erros, passível de criticas, somos 
os protagonistas das mudanças. Vamos dar conta delas ou não. Se dermos 
conta delas, tenho a convicção de que teremos o reconhecimento público de 
que estamos avançando. Temos um ano e meio para trabalha[, e isso é 
muito significativo. Podemos fazer muita coisa este ano na área da 
fiscalização, da organização legal do Estado, da prestação de contas, tornar 
a Assembléia transparente. Vamos avançar nesse sentido. 

Estou aqui muito mais olhando para o futuro, com a expectativa de que 
avancemos. A Bancada do PT está propondo uma diferenciação definitiva 
entre salário e ação parlamentar. Temos de fazer essa distinção agora e 
mostrar à sociedade o custo de cada ação parlamentar que construímos 
juntos e apresentar a ela a prestação de contas. Isso é extremamente 
positivo. Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Queria parabenizar V. 
Exa. Já tive oportunidade de participar, juntamente com os companheiros 
Adelmo Leão e Durval Ângelo, de debate na TV Horizonte, que tentou colocar 
a questão da maneira correta. Queria até parabenizar os colegas da TV 
Horizonte e de outras emissoras, pela abertura. Trataram a questão de 
maneira séria, diferente da edição que foi colocada em certo dia, que 
mencionava que o Deputado não pode só ficar aqui dentro fazendo leis e 
fiscalizando, que o eleitor não quer isso. E eu colocava que o Deputado tinha 
que sair, não podia ficar aqui dentro. 

Mas isso já é passado. V. Exa. estã com a razão. Vários companheiros do 
partido de V. Exa. passaram por esta Casa, então nos mesmos moldes de 
hoje, e agora criticam os companheiros do partido. Temos viajado por Minas 
Gerais, tenho acompanhado ex-colegas. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Alencar, só para respondê-
lo, afirmo que não sinto nenhum constrangimento por causa dos Deputados 
que nos criticam. Acho que eles têm até uma frustração, a de não estarem no 
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nosso tempo. Somos passíveis de crítica, mas estamos no tempo da 
mudança. Eles estão no passado. Só para respondê-lo, apesar das críticas e 
de terem passado por aqui, não levo isso com muito apreço, porque vejo 
nessa manifestação uma certa frustração de terem passado por aqui e não 
terem conseguido chegar neste momento tão desejado por todos nós. 

Queríamos que a Assembléia Legislativa fosse revelada, tanto que em 
diversos momentos denunciamos isso. Mas não tivemos o apoio da mídia 
naquele momento para vencermos. Não sei por que razões, mas fizemos 
outras ações neste sentido. Felizmente, estamos aqui para mudar. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Tenho dúvidas, 
embora já tenha presidido a Câmara de Belo Horizonte, se os Deputados de 
uma legislação não podem votar a sua remuneração, pelo entendimento de 
que estamos legislando em causa própria. 

Outro coisa que esta Casa não percebeu ainda é o precedente que 
estamos abrindo. Como ex-Vice-Presidente da União dos Vereadores do 
Brasil e colaborador da AVEMIG, estou recebendo telefonemas de todos ex-
colegas Vereadores, de todo o Estado, pedindo a resolução que será votada 
nesta Casa. 

O custeio do mandato que está sendo colocado na nossa resolução será 
aplicado em todas as cidades de Minas Gerais, o que desencadeará um 
processo de transparência, um ganho a mais ou uma indenização para a 
carga tributária do ganho do Vereador em todas as cidades. Todas as 
câmaras de todas as cidades poderão votar o custeio do mandato, como nós 
estamos fazendo agora. 

Recebo de todas as Câmaras do Estado a ~otícia de que eles estarão 
aplicando esta transparência da Assembléia Legislativa que aqui será de 
R$8. 000,00. Cada município, na sua condição, poderá aplicar e será um 
ganho para o legislativo municipal. Será um ganho para os nossos colegas 
Vereadores que estão próximos de cada base e terão as condições de 
desenvolver melhor suas atividades. 

Senhores telespectadores, Srs. Deputados, todas as câmaras municipais 
de Minas Gerais, através da UVB - União dos Vereadores do Brasil, através 
da UVEMIG estarão aplicando, a medida do percentual possível, o mesmo 
custeio para todos os Vereadores. 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte já tem o seu custeio. Aqui será de 
R$8.000,00 e lá na Câmara, salvo engano, já se tem um custeio de 
R$6.500,00, como em Contagem, Uberlândia e outras cidades. Agora, do 
menor município ao maior terão aplicados os seus custeios. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. Quero dizer que a nossa bancada não está presente, neste 
momento, por estar fazendo um esforço concentrado junto à Prefeitura 



1042 
Municipal para superar as dificuldades da greve que está acontecendo. 
Estamos com uma representação junto à Prefeitura. Apelamos para o 
Prefeito e para a comunidade para que vençamos esse problema que está 
instalado na Prefeitura em relação à greve_ 

Questões de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, em razão da falta de 

quórum e para garantir a continuação da discussão na reunião da tarde, 
solicito o encerramento de plano da reunião, antes que seja encerrado o 
período de discussão do projeto de resolução. 

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
Deputado Marco Régis nos lembrou muito bem a possibilidade de a reunião 
da tarde ser suspensa porque temos no Salão Nobre a solenidade de velório 
do ex-Deputado Euclides Cintra, um dos mais antigos desta Casa. 

Solicito ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que volte atrás em sua 
solicitação para que pudéssemos votar, em 1° turno, o projeto de resolução 
da Mesa. 

Tive informação de que houve uma reunião conduzida pelo 1°-Secretário e 
pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, com a participação do PT e de outros 
Deputados da Casa que sempre tiveram o maior interesse nesse assunto, 
como o Deputado Rêmolo Aloise e o Deputado Dinis Pinheiro_ Parece que 
houve consenso com relação ao que fazer. Na minha avaliação, temos todas 
as condições de votar esse projeto, em 1 • turno, ainda nesta reunião. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Mantenho o meu pedido de 
suspensão da reunião, considerando que esse projeto é da mais alta 
relevãncia. Entendo essa posição. Mas, diz o ditado, a pressa é inimiga da 
perfeição. E precisamos refletir. O nosso trabalho bem-feito, com a 
participação de todos, com a presença maciça dos parlamentares para 
discutirmos e votarmos o projeto, é mais importante do que a votação 
apressada, apesar de muitas discussões - concordo - terem sido já 
realizadas. 

Podemos votar à tarde ou amanhã, sem prejuízo algum em relação às 
deliberações que foram tomadas, até porque estamos apresentando duas 
emendas, tomando como referência um projeto de lei e um de resolução. 
Vale a pena que todos os Deputados se inteirem da situação para podermos 
votar. 

Mantenho o meu pedido de suspensão da reunião. 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do quórum 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que somados 
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para continuação dos nossos trabalhos. Não há outros oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 
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- O Substitutivo n° 1, do Deputado Miguel Martini, foi publicado na edição 
do dia 201912001. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
- O Substitutivo n° 2, da Bancada do PT, foi publicado na edição do dia 

20/912001. 
EMENDAW1 

- A Emenda no 1, do Deputado Antõnio Carlos Andrada, foi publicada na 
edição do dia 20/912001. 

-A Mesa deixa de receber, nos tenmos do inciso I do art. 228 do 
Regimento Interno, as seguintes emendas: 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Ficam suspensos os gastos relativos à publicidade e propaganda 

na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até que seja realizada 
licitação confonme detenmina a legislação vigente.". 

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2001. 
Dinis Pinheiro 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . ... - Ficam extintos todos os cargos de recrutamento amplo nos 

gabinetes dos membros da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais existentes até a data da promulgação dessa resolução. 

Art ..... - Ficam estabelecidas as estruturas dos gabinetes dos membros da 
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 

I - Para o Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais: 

a) até 150% do número de pontos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados; 

b) até 150% do número de cargos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados. 

11 - Para o Gabinete da 1"-Secretaria da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais: 

a) até 125% do número de pontos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados; 

b) até 125% do número de cargos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados. 

111 - Para os gabinetes dos demais membros da Mesa da Assembléia 
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Legislativa do Estado de Minas Gerais: 

a) até 110% do número de pontos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados; 

b) até 11 O% do número de cargos previstos para os gabinetes dos demais 
Deputados.". 

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2001. 
Dinis Pinheiro 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto dois 
substitutivos, um do Deputado Miguel Martini, que recebeu o n• 1; outro da 
Bancada do PT, que recebeu o n• 2; e uma emenda do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que recebeu o n• 1; informa, ainda, que nos termos do § 2°, 
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com os substitutivos e 
a emenda à Mesa da Assembléia para parecer e que, nos termos do inciso I 
do art. 228 do Regimento lntemo, deixa de receber duas emendas do 
Deputado Dinis Pinheiro, por tratarem de matéria não pertinente à proposição 
principal. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.392/2001, do Deputado 
Wanderley Ávila, que declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua 
nascente até a divisa com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e 
turlstico do Estado e dà outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina por sua 
aprovação com a Emenda n• 1, que apresenta. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda n• 1, apresentada 
pela Comissão de Turismo. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostaria de solicitar que os 

trabalhos da reunião ordinária de hoje à tarde sejam suspensos após o 
encerramento da homenagem ao Cônego Lafayette, em sinal de pesar pelo 
falecimento do Deputado Euclides Cintra. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência determina que assim que se 
encerrar a homenagem ao Cônego Lafayette, a reunião seja suspensa. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e 

persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 184" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/9/2001 

Presidência do Deputado Olinto Godinho 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem 

do Dia): 1• Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Mauri Torres; aprovação - Requerimento do Deputado Sebastião Costa; 
deferimento; discurso do Deputado Bilac Pinto - 2' Fase: Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação-
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.392/2001; aprovação com a 
Emenda no 1- Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.739/2001; 
questão de ordem; discurso do Deputado Miguel Martini; votação do 
Substitutivo n° 1, salvo emendas; rejeição; votação do Substitutivo n° 2, salvo 
emendas; rejeição; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; questão 
de ordem; leitura das Emendas n°s 2 e 3; questões de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; votação das Emendas n°s 2 e 3; aprovação; votação 
da Emenda n° 1; rejeição; declarações de voto - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n• 819/2000; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão; deferimento; questão de ordem; votação do projeto, salvo emendas e 
destaque; aprovação; votação das Emendas n•s 1 e 3 a 7; .-aprovação; 
votação da Emenda n• 2; rejeição; votação da Emenda n• 9 ; rejeição; leitura 
da Emenda n• 8; votação da Emenda n° 8, salvo subemendas; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n•s 1 e 3 a 5; votação das Subemendas n°s 1 
e 2 à Emenda n° 8; aprovação- Discussão, em 1° turno. do Projeto de Lei n° 
1.039/2000; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n• 1, salvo 
emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas nos 2 e 3; votação da 
Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n• 4; rejeição - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n• 1.095/2000; requerimento do Deputado Rogério 
Correia; aprovação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho -Ivo José- 0\into Godinho - Mauri Torres -Wanderley 

Ávila - Alvaro Antõnio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton 
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro- Djalma Diniz-
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Leite 
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
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Sávio Souza Cruz- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - 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 
da ata da reunião anterior. 

1" Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2" Parte da reunião, em sua 1" Fase, com a discussão e votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que 

solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de 
Resolução n° 1.739/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando a palavra pelo art. 
70 para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Bilac Pinto. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto. 

O Deputado Bilac Pinto• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta 
tribuna homenagear um ex-colega nosso que faleceu ontem. Refiro-me ao 
Deputado Euclides Pereira Cintra, que representou o Sul de Minas Gerais 
nesta Casa. Faço esta homenagem em meu nome e no de todos os 
Deputados do Sul de Minas. 

Como mineiro e particularmente como sul-mineiro, é grande a nossa 
emoção ao prestar esta homenagem póstuma ao Dr. Euclides Pereira Cintra. 
Afinal, trata-se de um homem que foi extraordinário em tudo aquilo que fez: 
jornalista, professor, parlamentar, homem público e chefe de família. Sua 
personalidade de múltiplos talentos representou contribuição inestimável, por 
várias décadas, à cidadania brasileira. 

Assim sendo, nosso propósito, ao ocupar a mesma tribuna que o Dr. 
Euclides Cintra em outros tempos abrilhantou, o mesmo local, é fazer com 
que nossa mensagem não seja uma cerimônia de adeus, mas ocasião para 
rememorar os feitos e o exemplo que nos deixa o cidadão admirável. Melhor 
dizendo, que esta não seja oportunidade para apenas manifestar nosso 



z 
õ 

o • < 

1047 
pesar, mas também para ressaltar a necessidade de nos mirarmos no 
exemplo de nosso homenageado, enfrentando o difícil momento presente 
com altivez, humildade e profunda dignidade. 

Nasceu o Dr. Euclides Pereira Cintra na cidade de Brasópolis, então 
chamada Vila Brás, em 5/6/16. Originário de tradicionais troncos sul-mineiros, 
pelo lado paterno descendia do Cel. Antônio Pereira Dias, o qual foi bisavô 
do ex-Presidente Venceslau Brás. Era bisneto do Cap. Gerônimo José de 
Souza, proprietário das terras da antiga São Caetano da Vargem Grande, 
que compreendem o atual Município de Brasôpolis. A ilustre ascendência não 
foi, entretanto, motivo de orgulho fútil para o nosso homenageado. Ao 
contrário, representou aquela formação pautada pela honradez e civismo que 
ele demonstrou ao longo de sua existência. 

O Dr. Euclides Cintra iniciou seus estudos em Brasôpolis e veio a 
completá-los em Belo Horizonte. Aqui se bacharelou no ano de 1959, pela 
Faculdade de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais. 
Posteriormente, concluiu o curso de Formação de Professores--de Ensino 
Técnico, promovido pelo MEC em Belo Horizonte, bem como o de Pedagogia 
da Faculdade de Filosofia de Divinópolis. 

Começou sua vida profissional ainda muito jovem. Apôs passagem pela 
Viação Férrea Centro-Oeste, fundou e dirigiu o jornal "Correio de ltajubá". Já 
a sua vida parlamentar, ele a iniciou na Cãmara Municipal, de onde passou 
para esta Assembléia. Ao Legislativo mineiro, serviu da 3• à 10" Legislaturas, 
de 1955 a 1987. Antes, tendo ficado como primeiro suplente, havia 
colaborado por três anos na 2• Legislatura. 

Podemos dizer, sem exagero, que a passagem de Euclides Cintra por esta 
Casa representou a sagração da primavera na vida desse cidadão, que hoje 
nos deixa. Aqui, seu talento, seu amor ao trabalho e sua dedicação à causa 
pública ficaram, realmente, na história parlamentar de Minas Gerais. Nada 
lhe escapou no empenho de servir ao povo mineiro: ilustrou as Comissões de 
Educação e Cultura, de Finanças, de Assuntos Municipais, de Saúde Pública, 
de Constituição e Justiça, de Turismo e Patrimônio Histórico e Artístico e de 
Energia, Minas e Metalurgia. Merece também destaque seu trabalho ao 
presidir a Comissão Especial para tratar do problema do menor excepcional, 
bem como aquela encarregada de organizar as festividades do 
sesquicentenário desta Assembléia. 

Durante a 5" Legislatura, esteve licenciado para ocupar a Secretaria do 
Trabalho. Seu contributo à causa pública, assim, extrapolou os limites do 
Legislativo para alcançar, com igual proficiência, a esfera executiva. 

No campo do magistério, vasta e profícua foi a atividade de nosso 
homenageado. Lecionou Psicologia do Trabalho, Educação Moral e Cívica e 
Relações Humanas e Estudo de Problemas Brasileiros. Dirigiu a Escola 
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Superior de Agrimensura de Minas Gerais e colaborou com o Colégio 
Técnico Álvaro da Silveira e com o Centro de Engenharia de Operação da 
Escola Técnica Federal. 

Como jornalista e intelectual, colaborou com vários jornais e revistas da 
Capital e do interior, sendo também de sua autoria inúmeros trabalhos sobre 
história. Foi membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais, da Academia ltajubense de Letras e da Academia de Altos Estudos 
da Ordem dos Bandeirantes. 

O Dr. Euclides Pereira Cintra era titular de inúmeras condecorações que 
atestavam seu mérito e sua condição de brasileiro excepcional. Na vida 
privada, seu exemplo não foi menor. Teve o privilégio de ser casado com D. 
Ana Renó Cintra, também ela descendente de tradicionais troncos sul-
mineiros. Deixa os filhos Hero, Welber, José Kleper, Wander, Maria Inês e 
Márcia. Á D. Ana, esposa admirável de um homem admirável, nossa 
manifestação de simpatia. Aos caros filhos, nossa mensagem afetuosa, que 
estendemos aos demais membros da família. Estejam todos certos de que o 
momento, se é de tristeza, também é de motivação para os mineiros em 
geral. Para os parlamentares desta Casa, em particular, fica sua memorável 
e saudosa lembrança. Embora nos deixe abalados pelo seu falecimento, 
Euclides Pereira Cintra deixou uma vasta história da qual todos só temos 
uma coisa a dizer: orgulho profundo. Vamos ter sempre em mente sua figura 
para nos inspirar nesse trabalho de construção da cidadania brasileira que 
nos espera. Concedo aparte ao Deputado Bené Guedes. · 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Bilac Pinto, peço 
vênia para me juntar a V. Exa. neste momento em que a memória de 
Euclides Cintra, Deputado brilhante e atuante, é aqui reverenciada por V. 
Exa., que fez um relato notável, extremamente justo. Eu, que nasci no Sul de 
Minas, em ltajubá, não poderia deixar de expressar meu profundo pesar pelo 
seu passamento. 

Lembro-me de que, quando ainda garoto, minha saudosa mãe, lsaltina 
Renó Guedes, e meu pai, Heitor Ribeiro Guedes, também já em outro plano, 
sempre recebiam em Delfim Moreira, onde moramos, Euclides Cintra e 
também seu querido pai, Bilac Pinto. Uma dobradinha que marcou época e 
que muito fez por Minas e pelo Brasil. 

É nesta hora que temos de voltar os olhos para o passado e agradecer tê-
los conhecido, pelo muito que fizeram pelo nosso povo. Particularmente, 
minha família sempre foi muito grata a Euclides Cintra e também a Bilac 
Pinto. 

Ficam minhas considerações, eu as faço por V. Exa., também expressando 
nossa dor junto à D. Ana, matriarca da família, e aos filhos, na pessoa do 
Wander, que é uma pessoa que conheci quando fui representante do 
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FUNRURAL. 

Como chamo V. Exa. de primo, assim também o chamava - afinal, somos 
Renó. Daí, nasceu grande amizade. E ontem, no Salão Nobre da 
Assembléia, tive oportunidade de abraçá-lo e lembrar dos velhos tempos. 

V. Ex". foi muito feliz ao fazer, nesta manhã, referência ao eminente 
homem público e exemplo de vida e trabalho que foi o Deputado Euclides 
Cintra. 

Agradeçc a V. Exa. me haver concedido aparte, que, espero, fique anexado 
ao seu pronunciamento e registrado nos anais da Casa. 

O Deputado Bilac Pinto* - V. Exa. tem razão. O Deputado Euclides Cintra 
deu-nos exemplo de cidadania, realizou obras de grande valia para os 
mineiros e muito contribuiu para que o Sul de Minas chegasse ao ponto em 
que hoje se encontra. Assim como ele, diversos parlamentares que por ali 
passaram deixaram sua marca, como é o caso também de V. Ex", que hoje 
realiza valoroso trabalho na região. 

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

passa à 2" Fase da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, 

solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto 
de Lei n° 1.392/200 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.392/2001, do Deputado 
Wanderley Avila, que declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua 
nascente até a divisa com o Estado da Bahia, património paisagístico e 
turístico do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina por sua 
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada 
pela Comissão de Turismo. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovada, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
1.392/2001 com a Emenda n° 1. A Comissão de Meio Ambiente. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.739/2001, da Mesa da 
Assembléia, que consolida as normas que disciplinam a remuneração dos 
membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento aos 
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parlamentares de parcelas indenizatórias. A Mesa da Assembléia opinou 
pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto á Mesa 
da Assembléia, que opina pela rejeição da Emenda n• 1, dos Substitutivos 
n°s 1 e 2 e pelas Emendas n•s 2 e 3, que apresenta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Para orientar a votação, indago de V. Ex" se 

alguma comissão apresentou substitutivo. Caso isso não tenha acontecido, o 
Regimento concede preferência ao meu substitutivo. 

O Sr. Presidente - Sim, Deputado Miguel Martini. O substitutivo de V. Exa. 
tem preferência e recebeu o n• 1. Para encaminhar a votação, com a palavra, 
o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Substitutivo 
que apresentei trata exclusivamente daquilo que a sociedade quer saber 
desta Casa, ou seja, quanto cada parlamentar vai receber de salário por mês. 
Neste primeiro momento, a sociedade não está preocupada em saber qual é 
o custo do mandato de cada Deputado. Foi assim que a imprensa, as 
televisões, as rádios, os jornais, fonmando a opinião pública, disseram. A 
sociedade está querendo saber quanto o Deputado vai receber por mês de 
salário. Portanto, neste momento, unicamente nos detemos na questão 
salário. E salário dos Deputados é R$6.000,00, ou seja 75% do salário do 
Deputado Federal, mais auxílio-moradia para quem não é de Belo Horizonte 
ou para quem é e quer recebê-lo e a verba extraordinária. O resto não é 
salário e não deve ser depositado na conta do Deputado e não pode ser 
considerado verba que faz parte de seu orçamento. 

A Assembléia Legislativa, como o Executivo, como o Ministério Público, 
como o Judiciário, como qualquer empresa pública ou privada, é que deve 
dar condições de trabalho para o funcionário. Então, se o Deputado vai 
precisar de computador, de mandar correspondência pelos Correios, de viajar 
para participar de audiências, para vis~ar as bases, de usar telefone, etc., é a 
Assembléia que terá de custear isso. O gasto com o exercfcio do mandato é 
um problema do Poder Legislativo, que deve viabilizar o mandato do 
parlamentar. Se a Assembléia Legislativa não fizer isso, os 77 Deputados 
devem sair de casa, tomar um ônibus, vir até a Assembléia, ficar dentro do 
gabinete e fazer o seu trabalho. Tenminado o seu expediente, pega o ônibus 
e volta para casa. É assim que deve ser ou alguém vai custear isso? Se não 
é o poder público, quem vai custear o mandato do parlamentar? O erro que a 
Assembléia cometeu no passado foi o de misturar tudo. Agora, estamos 
incorrendo no mesmo erro. Se a Assembléia votar esses R$18.000,00, o 
jornal vai estampar que o salário do Deputado é R$18.000,00 quando, na 
verdade, não é. 

A sociedade mineira quer saber exatamente quanto o Deputado vai receber 
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de remuneraçao, em espécie, por ser Deputado. Essa é a preocupação 
da sociedade, e essa é a resposta que a Casa deve dar. Quanto ao resto, a 
Casa deve discutir com a sociedade e analisar como fazem o Ministério 
Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e as empresas públicas. Deve 
mostrar à sociedade que, desde que isso não se tome em espécie para o 
Deputado, é apenas o custeio. 

O Poder Legislativo deverá fazer um estudo e discutir com a sociedade 
sobre o custo do mandato de um Deputado. Não vamos aceitar que verba 
que não seja salário seja depositada na conta do Deputado. 

Peço apoio para aprovarmos esse substitutivo, em que vamos tratar 
exclusivamente daquilo que a sociedade quer saber: quanto vai ganhar um 
Deputado de Minas Gerais em espécie, o que será depositado na sua conta, 
o que pagará em Imposto de Renda. Esse valor significa, de acordo com 
todas as avaliações juridicas e técnicas, 75% do que ganha um Deputado 
Federal, R$8.000,00 - vamos ganhar R$6.000,00 -, verba extraordinária -
quando fizer e se fizer, no limite máximo de oito sessões-, e auxilio-moradia -
no meu caso, não recebo porque moro em Belo Horizonte. O resto são 
condições para exercer um mandato. Isso é problema do Poder Legislativo, 
não é do Deputado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. Em votação, o Substitutivo n• 2, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria que as emendas 

fossem lidas. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário para 

proceder à leitura das Emendas n•s 2 e 3. 
O Secretário (Deputado João Paulo)-(- Lê:) 
- As Emendas n•s 2 e 3, lidas pelo Sr. Secretário, foram publicadas na 

edição do dia 22/9/2001. 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que 
suspendesse a reunião, para que tenhamos conhecimento das emendas que 
foram apresentadas agora. Acho que não colocar nas verbas indenizatórias o 
cumprimento de notas fiscais não é correto. Já foi derrotado o Substitutivo n• 
2, da Bancada do PT, e a bancada do partido gostaria de ter conhecimento 
disso. Pediria a V. Exa. que suspendesse a reunião por, pelo menos, 15 
minutos, para que tivéssemos conhecimento do que estamos votando. 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, diante da leitura que foi 

feita, queria saber se ficou claro que o salário será, apenas, os R$6.000,00, o 
auxílio-moradia e as extraordinárias. Queria entender, Sr. Presidente, o que é 
o salário dos Deputados que vamos votar. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção á questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por 15 
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

n°s 2 e 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Resolução n° 1.739/2001 com 
as Emendas n° 2 e 3. A Mesa da Assembléia. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, votei contrário por não 

concordar com a forma como foi votado. A sociedade vai continuar 
equivocada, achando que o salário do Deputado é R$18.000,00. Espero que 
os parlamentares ainda possam modificar a votação no 2° turno. Esta Casa 
tem de votar com muita clareza o que é salário e o que são as condições 
para o exercício do mandato. Não podemos ser mais realistas do que o rei. 

O Ministério Público, o Judiciário, a COPASA, a CEMIG, o Executivo, enfim, 
todas as empresas públicas e privadas fazem a separação, só o Legislativo 
vai misturar as duas coisas. A sociedade não vai entender isso. O meu voto 
foi contrário. Infelizmente, fui voto vencido. O meu substitutivo era muito mais 
claro que essa resolução. Não concordo com essa maneira como o projeto foi 
votado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, o meu voto foi pela 
abstenção, por entender que remuneração de parlamentar pode ser votada 
somente na legislatura anterior. Se estivéssemos votando a remuneração da 
próxima legislatura, ai, sim, estaria votando. 

Sr. Presidente, pela minha experiência - iniciei a vida pública há 14 anos, 
na Cámara de Belo Horizonte -, entendo que não temos condições de votar 
remuneração para a mesma legislatura. Se hoje votamos uma nesse valor, 
amanhã poderemos votar outra, depois outra, e isso vai abrir precedentes 
para as Câmaras Municipais. Quero deixar bem claro que todas as Câmaras 
do nosso Estado poderão fazer e aprovar para este mandato a verba 
indenizatória. Estarei defendendo isso para que os Vereadores também 
tenham condições de trabalhar como os de Belo Horizonte, que recebem 
quase R$7.000,00 por mês de verba indenizatória. A partir da aprovação 
desse projeto, todas as Câmaras também poderão requerer, votar e aprovar 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o que aprovamos significa 
um avanço em relação à forma e ao método com que a Assembléia vinha 
remunerando Deputados e gabinetes, porque começa a estabelecer a 
diferença entre salário, verba indenizatória e custeio de gabinete. 
Anteriormente, não havia nisso a menor distinção. O salário podia ser de 
acordo com o que o gabinete de cada Deputado quisesse. 

A partir dessa votação, é necessário avançar em algumas questões, no 2° 
turno, e garantir avanços maiores. Acho que a remuneração tem de ser feita 
por meio de projeto de lei. A Bancada do PT, por meio do nosso Líder 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, está entrando com um pedido de 
tramitação de urgência para que a separação seja absoluta, ou seja, salário 
por meio de projeto de lei, que vai estabelecer o subsidio de R$6.000,00, e 
assim por diante. Portanto, a aprovação desse projeto de lei significará uma 
separação, aí, sim, absoluta, entre salário e verba de custeio de gabinete. 
Para que possamos garantir esse avanço de hoje, é necessária a aprovação 
desse projeto de lei. 

A segunda questão diz respeito à verba indenizatória. Nos termos em que 
foi votada, no meu entender, não fica garantido que o Deputado tenha de 
apresentar notas fiscais; pode, apenas, declarar que necessitou da verba 
indenizatória 

O substitutivo apresentado pelo PT também foi derrotado. Votei 
favoravelmente a ele. Espero que a Mesa seja rigorosa em aceitar como 
verba indenizatória apenas o que vier com o comprovante da nota fiscal. É 
uma outra garantia para que isso não vire salário de Deputado. 

Por fim, Sr. Presidente - essa é uma emenda que acordamos para 2° tumo 
-, para que haja reajuste por aumento nos termos de dispêndio, como existe 
na resolução, deverá haver o correspondente de aumento de dispêndio por 
resolução da Mesa, aprovada pela maioria dos Líderes desta Casa. 

Existirão aumentos que poderão ultrapassar o lógico, ou seja, que essa 
verba indenizatória se mantenha nesses valores e não aumente por meio de 
resoluções. Quando saí da Câmara Municipal, a verba indenizatória era de 
R$2.300,00; hoje está em torno de R$5.800,00. Portanto, vai aumentando ao 
sabor das pretensões da Mesa. Que isso seja obtido com a aprovação da 
maioria do Colégio de Líderes. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votei contrariamente. 
Concordo com a proposta porque já está colocado devidamente, nas 

normas existentes, o que é o salário dos Deputados, O que não estava claro 
eram as verbas para que o Deputado pudesse cumprir o seu mandato. 

Parece que caímos no mesmo erro. Novamente estamos tratando salário 



1054 
de Deputado com verba indenizatória, com pagamento, com 
remuneração do mandato do Deputado. Por isso votava a favor do 
Substitutivo n• 1, do Deputado Miguel Martini, que separa o salário das outras 
verbas. Depois, em outro projeto de resolução, trataríamos do valor da verba 
para que o Deputado pudesse cumprir o seu mandato. 

Numa semana, votaríamos o salário e consolidaríamos normas já 
existentes e, na outra, votaríamos a verba para cumprimento do mandato dos 
Deputados. 

Como ficou, parece que essa verba indenizatória de R$8.219,00 será 
salário para o Deputado. Alguém entende que, se o Deputado contratar 
serviço de consultoria, deve pagar com seu salário? O Deputado vai receber 
esse dinheiro? É claro que não. A verba para a contratação de um consultor, 
um especialista que vai assessorá-lo não é salário do Deputado. 

A Assembléia Legislativa caiu no mesmo erro; está tratando de salário de 
Deputado junto com verbas que estão ligadas ao cumprimento do mandato. 
Aluguel de imóvel é salário de Deputado? É claro que não. Tratamos da 
questão no mesmo projeto de resolução. Acho que deveríamos tratar 
separadamente. 

Estamos de acordo com a Emenda n• 3, que trata da correção do valor real 
dessa verba indenizatória, mas entendemos que a Assembléia Legislativa 
tem de tratar de suas questões em Plenário, com a participação de todos os 
Deputados. Não pode acontecer o que estamos vendo estampado na 
imprensa. Foram decisões da Mesa da Assembléia que sequer foram 
publicadas no órgão oficial do Estado. 

Não ficamos sabendo do que foi tratado. Só há o número das resoluções e 
dos decretos da Mesa da Assembléia, mas os Deputados não tomaram 
conhecimento do que foi decidido. Votamos contrariamente à Emenda n• 3 
porque entendemos que todos os Deputados devem tomar conhecimento dos 
reajustes na verba indenizatória. As decisões são tomadas somente pela 
Mesa, no entanto todos nós pagamos por suas conseqüências. 

Quero saber o que está sendo decidido pela Mesa da Assembléia. Por isso, 
votei contrariamente à Emenda n• 3, porque ela não me dá oportunidade, 
como Deputado, de conhecer o que a Mesa decidiu. Defenderei, a todo o 
momento, que todas as medidas da Assembléia Legislativa sejam tomadas 
por meio de projetos de resolução, vindo eles a Plenário, para que todos 
votemos e tomemos conhecimento das decisões da Assembléia. 

O Deputado Mauro Lobo - Um ponto muito importante nessa resolução é a 
equalização de remuneração e verbas indenizatórias entre todos os 
Deputados, não importando o cargo ocupado. Esse já foi um grande avanço. 
Mas é necessário que fique muito claro, técnica e politicamente, o que é 
remuneração e o que é verba indenizatória. Não pode haver confusão quanto 
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a isso. Tecnicamente, já houve avanço no próprio texto da resolução, 
mas politicamente, não. É necessário que enfatizemos que remuneração é o 
valor aproximado de R$10.000,00, e verba indenizatória, que não tem nada a 
ver com remuneração, é outra coisa. Falo "politicamente" porque a sociedade 
tem que entender esses valores e ver a diferença que há entre essas duas 
classificações. Muito obrigado. 

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
acompanhei e acredito que todos os parlamentares da Casa procuraram 
acompanhar as discussões sobre o projeto de resolução da Mesa. Entendi 
que alguns companheiros desejavam fechar o projeto de uma forma, e 
outros, de outra. Com a experiência de ex-Presidente, aprendi que os 
Deputados são todos iguais. Passei por determinados momentos em que 
pude perceber isso com toda a clareza. Somos todos iguais, mas pensamos 
de forma diferente. Algumas bancadas queriam agir de uma forma, e 
determinadas bancadas, de outra. 

Entendo que a proposta do PT é importante. É inócua do pooto de vista 
jurídico, mas é importante do ponto de vista político, porque procura clarear o 
que é remuneração do parlamentar e quais são as condições para o exercício 
do mandato, por meio de verbas remuneratórias ou indenizatórias. 

O que a sociedade deseja é conhecer efetivamente o que o parlamentar 
recebe em espécie, o que é salário. Mudamos o modelo, e foi um grande 
avanço. Passamos a separar o que é salário, remuneração e o que são as 
verbas indenizatórias. Percebi que existiu o tempo todo, no processo de 
discussão desse projeto, um conflito relacionado ás verbas indenizatórias, 
exatamente porque serão repassadas mediante a apresentação de recibos 
de notas fiscais. Vejo que há uma certa apreensão dos parlamentares 
relativamente a esse modelo de apresentação de nota, mas eu o considero 
legítimo. A Câmara dos Deputados o implantou, foi aprovado pela sociedade 
e pela grande imprensa. De 513 Deputados, apenas 8 tiveram problemas de 
interpretação num primeiro momento, o que é natural, na minha avaliação, 
porque é um modelo novo. Relativamente a mais de 505 Deputados, nada foi 
falado. Então, o modelo da verba indenizatória com apresentação de nota 
fiscal é importante. 

A única coisa que não conseguimos formatar e com relação á qual não 
conseguimos chegar a um acordo global foi exatamente essa verba. 

Vou trabalhar com apresentação de nota fiscal. Mas entendo - e têm defesa 
- aqueles Deputados que desejam fazer a prestação de contas por meio de 
relatórios, porque os Prefeitos Municipais fazem dessa forma e o Tribunal de 
Contas do Estado aceita esse procedimento. 

Não quero e não tenho como fazer uma defesa jurídica. Fica, então, uma 
condição de opção para os parlamentares. Vou utilizar notas fiscais e 
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aconselharia o mesmo para os meus nobres pares, porque, ai, não 
haverá nenhuma discussão com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No trabalho de todos os parlamentares da Mesa e das Lideranças que 
queriam e trabalharam para que houvesse consenso na aprovação desse 
processo, reconheço que, nesse item, não foi possível formatar o consenso. 
Não chegamos a um denominador comum, mas acredito que foi uma decisão 
sábia da Mesa. Vamos ver o futuro. Ele dirá se tomamos uma decisão, do 
ponto de vista político, correta ou não. Do ponto de vista jurídico, acredito que 
a decisão foi correta. 

O Deputado Amilcar Martins - O Deputado Mauro Lobo chamou a atenção 
para vários avanços reais, que vimos nesse processo. 

Quero chamar a atenção para outro avançc que considero fundamental. 
Construiu-se, nesta Casa, um consenso entre todos os Deputados, de todos 
os partidos, pela transparência. Não há aqui ninguém que deseje mais do 
que cada Deputado a transparência definitiva nesse processo. Desejamos 
isso mais do que a imprensa e os setores organizados da sociedade. Isso foi 
conquistado agora, com clareza. Temos a separação definitiva, permanente, 
inequívoca, absoluta do que é remuneração, do que é salário, do que é verba 
indenizatória do Deputado para o exercício do mandato. 

A partir de agora, ninguém de boa-fé poderá dizer, com honradez e 
seriedade, que os Deputados Estaduais mineiros recebem dezoito mil e 
tantos reais. Isso não é verdade e fica agora claro para a sociedade. Os 
Deputados Estaduais poderão receber como salário bruto, comparecendo a 
mais oito reuniões extraordinárias, até R$10.000,00. 

Isso já está sendo praticado, mesmo antes desta votação. Podemos hoje, 
com independência e clareza, apresentar extratos bancários, comprovação 
de toda natureza de que isso é que está sendo praticado. 

Esta é uma conquista definitiva da Assembléia Legislativa, construída a 
partir do consenso das Lideranças de todos os Deputados. Não recebemos 
R$18.000,00, receberemos até R$10.000,00 brutos, com variações da 
contribuição partidária. No meu caso, representa algo em tomo de 
R$5.000,00 líquidos por mês. Não se trata de discutir se isso é muito ou 
pouco. É a realidade dos fatos. É uma conquista definitiva e fundamental 
desta Casa: a transparência, a separação inequívoca, definitiva, permanente 
do que é salário e do que é verba indenizatória. São coisas distintas, que 
devem ser tratadas de forma distinta. Chega de constrangimento - ao longo 
dos anos, houve o equivoco de misturar as coisas -, agora esse equivoco 
está desfeito. Finalmente, toda a sociedade sabe, com clareza, quanto é o 
nosso salário. Não são R$18.000,00, e isso me parece uma conquista 
importante para todos nós. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Votação, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 81912000, das 
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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 concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 a 7, que apresentou. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com as 
Emendas n•s 1 a 7, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da 
Emenda n• 8 com as Subemendas n•s 1 e 2, que apresenta, e pela rejeição 
da Emenda n• 9. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, solicitando a votação destacada da Emenda n• 8 ao Projeto de Lei n• 
819/2000. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a leitura da emenda 

destacada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Sr. Presidente - No momento da votação da emenda, ela será lida. Em 

votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n•s 1 e 3 a 7, salvo subemendas e destaque. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda n• 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n• 9. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitada. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n• 8. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley A vila)-(- Lê:) 
-A Emenda n• 8 é a publicada na edição do dia 417/2001. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 8, salvo subemendas. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Com a aprovação da Emenda n• 8, ficam prejudicadas as 
Emendas n•s 1, 3, 4 e 5. Em votação, as Su bemendas n•s 1 e 2 á Emenda n• 
8. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n• 
819/2000 com as Emendas n•s 6, 7 e 8, esta com as Subemendas nOS 1 e 2. 
As Comissões de Direitos Humanos e de Administração Pública. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.039/2000, da Deputada 
Maria Olivia, que institui o pólo de desenvolvimento do setor da indústria e 
comércio de fogos de artifício e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 a 
4, que apresenta. A Comissão de Turismo opina por sua aprovação com as 
Emendas n•s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n• 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n• 1 a 4, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n• 1, ficam prejudicadas as 
Emendas n•s 2 e 3. Em votação, a Emenda n• 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n• 4. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 • tu mo, o 
Projeto de Lei n• 1.039/2000 na forma do Substitutivo n• 1. À Comissão de 
Turismo. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.095/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a utilização de programas abertos na 
administração pública estadual. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Rogério Correia, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei 
n• 1.095/2000 por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra a 

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

• - Sem revisão do orador. 

' TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.697/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise objetiva 
declarar de utilidade pública o Lar Teresa de Jesus, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n• 12.972, de 27/7/98, 

que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública. 
A entidade mencionada no relatório atende às condições estabelecidas 

pela citada lei, conforme ilustram os documentos anexados ao processo. Por 
tal razão está apta a receber o título declaratório proposto. 

No entanto, consideramos necessária a apresentação de emenda para 
corrigir o nome da entidade. 



" o 

1059 
Conclusão 

Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.697/2001 com a Emenda n• 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 • a seguinte redaç1lo: 
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar Teresa de Jesus, com 

sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator- Sávio Souza Cruz 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N• 

43/2001 
Comissão de Constituiçao e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei complementar em 

epígrafe dispõe sobre a aplicação de penalidades á prática de assédio moral 
no ãmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/8/2001, a proposição foi 
distribui da às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

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

Fundamentação 
O projeto em exame preceitua que a prática de assédio moral por servidor 

público do Estado, no ãmbito da administração pública estadual, ficará sujeita 
às penalidades administrativas de advertência, suspensão, multa ou 
demissão. 

A proposição, também, define assédio moral como sendo a ação, o gesto 
ou a palavra que, pela repetição, atinja a auto-estima e a segurança do 
servidor público, fazendo-o duvidar de si e de sua competência e causando 
prejuízo ao ambiente de trabalho ou dano à evoluçao de carreira profissional 
ou à estabilidade do vinculo empregatício. 

O projeto estabelece, ainda, que pratica assédio moral o servidor que 
ignorar ou excluir funcionário, dirigindo-se a ele somente por meio de 
terceiros; determinar transferência de área de trabalho sem a justificativa 
devida; marcar tarefas com prazo impossível para o cumprimento; espalhar 
rumores maliciosos a respeito de funcionário; sonegar informações de forma 
insistente; subestimar esforços de funcionário; criticar funcionário de forma 
persistente. 
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Por fim, a proposição dispõe sobre normas procedimentais para apurar 

a responsabilidade pela prática de assédio moral e para impor as sanções 
cabíveis. 

A matéria objeto do projeto é um dos temas que tem suscitado discussões 
no âmbito tanto da administração pública quanto da iniciativa privada. 
Encontramos diversos artigos sobre o assunto, notadamente na Internet, 
onde nos chamou a atenção o "site" http://www.assediomoral.org/, o qual 
menciona a existência, no Brasil, da Lei Municipal n• 1.163, de 24/4/2000, do 
Município de lracemápolis, SP, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
á prática de assédio moral nas dependências da administração pública 
municipal direta por servidores públicos municipais, bem como de um projeto 
de lei de 1999 (não há identificação do número da proposição), apresentado 
na Câmara Municipal de São Paulo pelo Vereador Arselino Tatto, que dispõe 
sobre a aplicação de penalidades á prática de assédio moral nas 
dependências da administração pública municipal direta e indireta por 
servidores públicos municipais. 

Observamos semelhança da presente proposição tanto com a lei quanto 
com o projeto citados, parecendo-nos que estes tenham servido de 
inspiração ao autor da matéria em análise. 

Há que se observar. inicialmente, que as normas constantes na proposição 
são matéria típica de regime jurídico de pessoal, em que deve estar presente 
o conjunto de princípios e regras relativos a deveres, direitos e 
responsabilidades dos servidores em relação ao poder público. · 

Desse modo, o disciplinamento dessa matéria deve ocorrer mediante lei 
complementar, nos termos do inciso 111 do § 2• do art. 65 da Carta Estadual, 
exigência que foi observada pelo autor da proposição. 

Todavia, no âmbito de Minas Gerais, um outro requisito é de observância 
obrigatória: nossa Carta Estadual estabelece, em seu art. 66, 111, "c", que é 
matéria de iniciativa privativa do Governador o regime jurídico único dos 
servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional, incluídos provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, 
reforma e transferência de militar para a inatividade. 

Isso significa que a instituição de ilícitos administrativos, de penalidades e 
de procedimentos de apuração deve ser objeto de lei complementar de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sob pena de se incorrer em 
usurpação de iniciativa reservada, conforme jurisprudência firmada no 
Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, a Assembléia Legislativa, por 
meio da proposição em análise, estaria se antecipando ao Governador do 
Estado, invadindo o campo da discricionariedade do Executivo para a 
disciplina da matéria. 

Quando se trata de processo legislativo, as regras básicas do modelo 
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federal estampadas na Constituição da República, entre as quais se 
destaca a iniciativa reservada para a elaboração normativa, são vinculantes 
para os Estados membros, pois constituem projeção do principio da 
independência e separação dos Poderes. 

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n• 1391-SP, proposta pelo Governador do Estado de 
São Paulo, declarou a inconstitucionalidade de lei estadual, originária do 
Legislativo, a qual criara o Conselho de Transporte da Região Metropolitana 
de São Paulo, sob o fundamento de usurpação da iniciativa legislativa 
assegurada ao Governador do Estado. Na verdade, a criação de órgãos e 
entidades da administração pública enquadra-se na esfera reservada ao 
Executivo, sendo vedada a deflagração do processo legislativo por órgão ou 
autoridade distinta. 

No citado julgamento, o STF, em decisão unânime, manteve o seguinte 
posicionamento: "O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à-cláusula de 
reserva, traduz vicio jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de inconstituciona~dade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissivel, a própria integridade do ato legislativo eventualmente 
editado". (Publicado no "Diário da Justiça" de 28/11/97, tendo como relator o 
Ministro Celso de Mello.) 

À luz, portanto, da jurisprudência do pretório excelso, que ê o guardião por 
excelência da Constituição da República, toda matéria atinente a regime 
jurídico de servidor público, estatuto dos militares, criação de órgãos e 
entidades da administração pública e reajuste de vencimentos insere-se no 
domínio legislativo infraconstitucional, cabendo ao titular do Poder Executivo 
dar inicio ao processo legislativo em assuntos dessa natureza. 

Poderíamos trazer à colação várias outras decisões daquela Corte de 
Justiça relativas à usurpação de iniciativa legislativa, seja nos casos de vício 
formal de inconstitucionalidade decorrente de projetos de lei apresentados 
pelo Legislativo, seja na hipótese de emendas constitucionais que tolhem a 
competência do Chefe do Poder Executivo para a disciplina da matéria, 
sendo desnecessário catalogá-las neste parecer. 

Temos consciência de que a matéria objeto do projeto de lei complementar 
em exame é de grande relevância e merecedora de atenção especial do 
Estado. Entretanto, o vício jurídico que macula a proposição nos leva a 
considerar inviável a sua tramitação nesta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antíjuridícidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n• 43/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
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Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon 

Melo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N° 57/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em 
exame dá nova redação ao inciso 11 do art. 31 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/8/2001, a proposta foi distribuída a 
esta Comissão Especial para apreciação, nos termos do art. 111, I, "a", c/c o 
art. 201, do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
O art. 31 da Carta mineira cuida de assegurar ao servidor público civil os 

direitos previstos no art. 7°, incisos IV, Vil, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e 
XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à 
melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público. 

Assim, os servidores públicos se equiparam aos trabalhadores urbanos e 
rurais no que se refere ao direito ao salário mínimo fixado em lei, 
nacionalmente unificado e com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo; ao 13° salário; à remuneração do trabalho noturno superior 
à do diumo; ao salário-família; à duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias; ao repouso semanal remunerado; à remuneração do 
serviço extraordinário superior em pelo menos 50% à do normal; ao gozo de 
férias anuais remuneradas com um terço a mais pelo menos; à licença-
paternidade e à licença à gestante e à redução dos riscos inerentes ao 
trabalho mediante normas de saúde, higiene e segurança; entre outros 
benefícios. 

O legislador constituinte, ao modificar o inciso 11 do art. 31 da Constituição 
mineira, busca garantir a percepção em espécie, a título de indenização, das 
férias-prêmio adquiridas e não gozadas pelo servidor público que detenha 
esse direito, nos casos que especifica. Desse modo, em se tratando de 
direito adquirido, a lei não poderá prejudicá-lo, conforme determina o inciso 
XXXVI do art. 5° da Carta Magna, em razão do que todo servidor público que 
fizer jus ao beneficio poderá recebê-lo em espécie, a titulo de indenização, 
quando da aposentadoria, para quitar saldo devedor de financiamento para 
aquisição de casa própria se for mutuário do Sistema Financeiro de 
Habitação e para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço. 
Nesse particular, buscando resgatar a redação original do inciso objeto desta 
proposta, suprimimos a alínea "b" conforme apresentada na proposta e 
acrescentamos no corpo do Inciso 11 a expressão, já constante da nossa 



Carta Estadual, que admite "a contagem em dobro das férias-prêmio não 
gozadas, para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço". 
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Faz-se necessário, ainda, suprimir a parte final do texto da alinea "a" do 
inciso 11 do art. 31 a que se refere o art. 1" da proposta, no qual se permite a 
contagem de tempo em dobro das férias-prêmio não gozadas para fins de 
aposentadoria. Essa possibilidade foi expressamente vedada pela 
Constituição Federal, conforme se vê da leitura do § 1 O do seu art. 40, com a 
redação dada pelo art. 4" da Emenda à Constituição n• 20, de 1998, que 
impede a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de 
aposentadoria. Além disso, no que tange à alinea "c" do mesmo inciso, 
intentamos estender a possibilidade de conversão das férias-prêmio em 
espécie também para os servidores mutuários de sistema estadual de 
financiamento de casa própria, bem como para fins de quitação total ou 
parcial da divida do servidor. 

As hipóteses aventadas na proposição sob tomento, com as alterações 
propostas por este relator, justificam a apresentação do Substitutivo n• 1, o 
que fazemos ao final deste parecer. O substitutivo proposto se mostra 
condizente com a garantia do direito adquirido e traz vantagem para a 
administração pública em virtude da possibilidade do não-afastamento do 
servidor para o gozo das férias-prêmio. Essa circunstãncia evita que a 
administração necessite recorrer ao remanejamento de servidor com o fim de 
substituir aquele que se afasta do efetivo exercício para gozar o benefício a 
que tem direito. 

Além disso, a proposta de emenda à Constituição sob análise se mostra 
em perfeita sintonia com os dizeres do próprio "caput" do art. 31 da 
Constituição mineira, que determina sejam assegurados ao servidor público 
do Estado os direitos que visem à melhoria de sua condição social e à 
produtividade no serviço público. A possibilidade de se converter em espécie 
o direito adquirido às férias-prêmio, nas hipóteses identificadas na 
proposição, permitirá, sem dúvida, que o servidor venha a solucionar 
pendências financeiras que, muitas· vezes, repercutem de maneira negativa 
na sua vida familiar e profissionaL 

Nesse ponto, conjeturando sobre a natureza específica do instituto das 
férias-prêmio, verificamos que o próprio nome desse beneficio indica tratar-se 
de prêmio ao servidor que se dedicou ao trabalho pelo lapso de cinco anos. 
Desse modo, mostra-se bem mais coerente permitir ao servidor que ele 
próprio se manifeste pela melhor forma de usufruir desse prêmio: se gozando 
das férias ou convertendo-as em espécie nas hipóteses estabelecidas na 
proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 



Constituição n° 57/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dá nova redação ao inciso 11 do art. 31 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O inciso 11 do art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 31 - ..... 
11 - férias-prêmio, com duração de três meses, a cada período de cinco 

anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, 
admitida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas, para fins de 
percepção de adicionais por tempo de serviço, ou a sua conversão em 
espécie, paga a titulo de indenização, nos seguintes casos: 

a) quando da aposentadoria; 
b) para quitação, total ou parcial, no Sistema Financeiro de Habitação ou 

em sistema estadual de financiamento habitacional, do saldo devedor de 
financiamento para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado 
pelo órgão pagador diretamente ao agente financeiro, após a comprovação, 
pelo servidor, de sua condição de mutuário;". 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 969/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em análise visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana o imóvel 
que especifica. 

Publicado em 28/4/2000, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar ao 

Municfpio de Nova Serrana imóvel constituído de terreno com área de 
2.200m2

, para construção da nova sede administrativa da Prefeitura. 
A necessária autorização legislativa, determinada por preceitos de natureza 

constitucional e administrativa, vem atender ao disposto no art. 18 da 
Constituição do Estado e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que 
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece normas 
gerais sobre licitação e contratos da administração pública. 

O processo está corretamente instruido com a documentação pertinente, 
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inclusive com a cópia da certidão do registro do imóvel, identificando, 
assim, o bem objeto da transação. 

1065 

Entretanto, consultada a respeito da conveniência da transação, a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração infonmou-nos 
que o bem se encontra vinculado à Secretaria da Segurança Pública, e esta 
manifestou-se desfavorável à doação pretendida. 

A discordância deste último órgão desfaz todos os argumentos 
mencionados, pois, aprovado o projeto, este não teria a sanção do Executivo, 
e se, por razões políticas de momento, isso ocorresse, o negócio jurídico não 
seria efetivado, ausente a vontade de uma das partes interessadas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 

969/2000. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto em epígrafe dispõe sobre a 
criação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio do 
Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricõ e Crochê e dá outras providências. 

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/5/2000, e distribuída 
ás Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, Indústria e Comércio e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos tenmos 
do art. 188, ele o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da 

Indústria e Comércio do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê, 
com objetivo de desenvolver a produção, a circulação e a comercialização 
desses produtos na região do Pontal do Sul do Estado de Minas Gerais, 
definido na proposição pelos Municípios de Albertina, Andradas, Borda da 
Mata, Bueno Brandão, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz e Ouro 
Fino. Nesse sentido, prevê a concessão, pelo Estado, de incentivos 
tributários e materiais ao empreendedor que queira se instalar ou expandir 
suas atividades na região. 

Ao examinar o Projeto de Lei n° 1.039/2000, que institui o Pólo de 
Desenvolvimento do Setor de Indústria e Comércio de Fogos de Artifício e dá 
outras providências, também de autoria da Deputada Maria Olívia, cujas 
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linhas de ação são idênticas às do projeto em exame, apenas se 
diferenciando quanto ao objeto, esta Comissão, em 3/712001, emitiu parecer 
concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Na 
ocasião, apresentou quatro emendas para sanar os vícios detectados no 
projeto. Tais vícios também se verificam na proposição em tela, razão pela 
qual apresentamos na conclusão emendas para saná-las. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.02612000, com as Emendas n•s 1 a 4, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprimam-se as alíneas "d" e "e" do inciso 11 do art. 3°. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao§ 1 • do art. 3• a seguinte redação: 
"Art. 3°- ..... . 
§ 1° - Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos. mediante 

cumprimento, pelo Poder Executivo, dos dispositivos referentes á renúncia de 
receita constantes na Lei Complementar Federal n• 101, de 4 de maio de 
2000.". 

EMENDAN• 3 
Suprima-se o§ 2° do art. 3°, renumerando-se os demais. 

EMENDAN°4 
Dê-se ao art. a• a seguinte redação: 
"Art. a• - 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 despesa 
na Lei Orçamentária Anual.". 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.153/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispõe 
sobre o incentivo à comercialização de livros usados e dá outras 
providências. 

Publicado em 101a12000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 1aa. ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço, embora tenha por objetivo a adoção de uma 
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política que proporcione melhores condições para a comercialização de 
livros usados, depara com óbice de natureza jurídica, conforme veremos 
mais adiante. 

A Constituição da República admite a adoção de programas para a redução 
da carga tributária de produtos e serviços, muitas vezes com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento da economia ou, mesmo, incentivar o 
crescimento ou a implantação de empresas em certas regiões do País. 

Quanto ao produto de que trata o projeto em tela, entretanto, não há como 
estabelecer uma política de incentivo baseada na exoneração fiscal, pois a 
comercialização de livros usados goza da imunidade tributária instituída pelo 
art. 150, VI, "d", da Carta Federal, que veda a instituição de impostos, 
também, sobre os jornais, os periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
A imunidade tributária conferida ao mencionado produto por comando 
constitucional veda a instituição de imposto, neste caso, por quaisquer dos 
entes que compõem a Federação. 

O respeitado constitucionalista Miguel Reale, em seu livro intitulado "Lições 
Preliminares de Direito" (Saraiva, 1976, 38 ed., p. 163), ao discorrer sobre a 
matéria, informa que a "lei, no sentido técnico desta palavra, só existe 
quando a norma escrita é constitutiva de direito, ou, esclarecendo melhor, 
quando ela introduz algo de novo com caráter obrigatório no sistema jurídico 
em vigor, disciplinando comportamentos individuais ou atividades públicas". 

No caso em tela, constata-se não haver nenhuma inovação na ordem 
jurídica, o que nos leva ao entendimento de que a proposta, embora 
meritória, é contrária ao direito, e, por esse motivo, opinamos contrariamente 
à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.153/2000. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.56212001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame prolbe a 
discriminação contra os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS e 
dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 31/5/2001, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no 
art.188, c/c o art.102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A proposição objetiva coibir qualquer forma de discriminação contra os 
portadores do vírus HIV e as pessoas com AIDS no ãmbito dos órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta do Estado. 

A Constituição Federal, em seu art. 3°, inciso IV, consagra como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do 
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. Ressalte-se que tal dispositivo integra o 
Titulo I da Lei Maior, relativo aos princípios fundamentais. Por seu turno, o 
art. 5°, inciso XLI, determina que a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 

Para adensar o conteúdo normativo dos citados dispositivos 
constitucionais, foram editadas a Lei Federal n° 7.116, de 1989, que trata dos 
crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, a Lei n° 8.081, de 1990, 
que prevê as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de 
raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional praticados pelos. meios de 
comunicação ou por publicação de qualquer natureza, e a Lei n° 9.459, de 
1997, que dispõe sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou de 
cor. 

Vê-se, pois, que nosso sistema jurídico-constitucional repudia condutas 
discriminatórias, e ê certo que o constituinte federal remeteu ao legislador 
infraconstitucional a atribuição de expedir nonmas punitivas contra tais 
condutas, dai a edição dos diplomas legais mencionados, referentes a crimes 
de natureza discriminatória. Contudo, tais leis nada dizem a respeito de 
discriminação contra pessoas portadoras do vírus HIV ou acometidas de 
AIDS. É exatamente em razão dessa omissão do legislador federal que se 
faz necessária uma disciplina legal voltada para a proibição dessas práticas, 
à maneira do disposto no projeto em exame. 

Entretanto, cumpre dizer que o legislador estadual não está investido de 
competência constitucional para legislar sobre matéria penal. Porém essa 
circunstância não impede que o Estado membro edite normas punitivas de 
natureza administrativa contra práticas discriminatórias, pois, nesse caso, 
tem lugar o principio da autonomia dos entes políticos, o que os autoriza a 
legislar sobre matéria de cunho administrativo. Assim, embora a matéria 
objeto da proposição em exame seja essencialmente de índole penal, nada 
impede que a lei estadual venha a extrair desse ato infracional 
conseqüências de ordem administrativa. 

Portanto, não divisamos óbice a que o Estado proíba qualquer fonma de 
discriminação contra os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no 
ãmbito da administração pública direta e indireta, impondo aos infratores 
sanções de ordem administrativa, conforme preceitua a proposição. 
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Contudo, entendemos que alguns dispositivos do projeto estão a 

merecer critica quanto ao alcance. É o caso do art. 6°, que veda ao poder 
público o contratar ou firmar convênio com empresas, entidades ou 
instituições privadas que tenham, comprovadamente, discriminado 
funcionários. Também o art. 7°, segundo o qual não será declarada de 
utilidade pública a entidade que foi objeto de denúncia comprovada da prática 
discriminatória de que se cogita, e as entidades já declaradas de utilidade 
pública que incorrerem nessa prática perderão essa condição. Por fim, 
citamos o art. 10, segundo o qual se consideram infratoras as pessoas físicas 
ou jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para o 
cometimento da infração. 

Todos esses dispositivos partem da premissa de que tanto a pessoa física 
quanto a jurídica seriam, indistintamente, passíveis de incorrer no ato 
infracional que se pretende coibir. Não compartilhamos desse entendimento, 
pois a prática de ato discriminatório há de ser imputada a uma pessoa física, 
que haverá de suportar as conseqüências. Assim, é razoável que o agente 
público que incorra nessa conduta sofra uma pena administrativa. Nessa 
hipótese, a aplicação da norma sancionadora não apresenta dificuldade. O 
mesmo não se pode dizer a respeito da pessoa jurídica. Nesse caso, como 
caracterizar-se a conduta discriminatória? Se um motorista de uma empresa 
concessionária de transporte coletivo discriminasse um aidético, a empresa 
teria o seu contrato rescindido? Seria admissivel a rescisão contratual na 
hipótese de a ofensa ser perpetrada por um dos Diretores? 

Note-se que o nosso ordenamento jurídico impõe sanções ás pessoas 
jurídicas, contudo estas derivam de situações inteiramente diferentes. Figure-
se a hipótese de ilícito tributário. O não-recolhimento de tributo configura 
infração tipicamente imputável ás pessoas jurídicas. É razoável proibir a 
contratação, pelo poder público, de empresas inadimplentes com o fisco. Do 
mesmo modo, um concessionário de serviços públicos que os venha a 
prestar de maneira descontínua deve ter o seu contrato rescindido. As 
hipóteses aventadas caracterizam infrações tipicamente atribuíveis a pessoas 
jurídicas, diversamente do padrão de conduta que o projeto em análise visa a 
disciplinar, qual seja ato discriminatório contra pessoas portadoras do vírus 
HIV ou acometidas de AIDS. 

Em razão das considerações expendidas, apresentamos as Emendas n°s 1 
e 2, supressivas dos arts. 6° e 7°, respectivamente. Formulamos, ainda, a 
Emenda n° 3, modificativa da redação do art. 1 O. Com essas emendas, 
afastamos a impropriedade, já apontada, de se preverem como possíveis 
infratores da lei as pessoas jurídicas. 

Por fim, visando a eliminar uma imprecisão técnica, apresentamos a 
Emenda n° 4, que aprimora a redação do art. 1° do projeto. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 1.562/2001 com as Emendas n°s 1 a 4, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N°1 
Suprima-se o art. 6°. 

EMENDAN°2 
Suprima-se o art. 7°. 

EMENDA N°3 
Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 10- Considera-se infrator desta lei a pessoa física ou jurídica que, 

direta ou indiretamente, tenha concorrido para o cometimento da infração". 
EMENDA N°4 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- É vedada qualquer forma de discriminação contra os portadores do 

vínus HIV ou as pessoas com AIDS, nos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta.". 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator- Ermano Batista 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.570/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n° 1.570/2001 
isenta proprietários 'de terra com área de até 50 ha, oriundos dos programas 
que menciona, das taxas que especifica 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 ser apreciada 
quanto aos aspectos de mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise, bastante claro e objetivo, tem, inegavelmente, um 

caráter de distribuição de renda e justiça social. Busca, em síntese, isentar os 
beneficiários dos programas de assentamento da reforma agrária ou 
legitimação de terras devolutas do Estado, proprietários de até 50ha, das 
taxas de registro dos imóveis e dos emolumentos correspondentes aos 
serviços de medição, demarcação e elaboração de planta e memorial 
descritivo, bem como da taxa florestal devida para uso alternativo do solo. 

Trata-se, a nosso ver, de medida bastante louvável, uma vez que os 
assentados por esses programas são, por via de regra, trabalhadores sem 
terra, de baixa renda e, portanto, sem meios financeiros para arcar com os 
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custos dessas taxas e emolumentos. Ademais, como receberam a terra 
recentemente e ainda não colheram os frutos dos primeiros plantios, 
necessitam do suporte do poder público para o início das atividades 
produtivas, incluindo a concessão de crédito agrícola em condições 
especiais, a prestação de assistência técnica gratuita e, nos primeiros meses, 
até mesmo a distribuição de cestas básicas para o sustento de suas famílias. 

A isenção de pagamento de emolumentos e taxas que se pretende instituir 
com o projeto configura-se, dessa forma, como valiosa contribuição que o 
Estado presta aos beneficiários dos programas de reforma agrária, já que os 
custos dessas taxas representam õnus excessivo para esses trabalhadores. 
A forma dada à matéria pelo Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, nos parece a mais adequada, uma vez que foram sanadas 
irregularidades de ordem material e formal, próprias da análise dessa 
Comissão. 

Contudo, estamos sugerindo, ao final deste parecer, a Emenda n° 1 ao 
substitutivo, por entendermos que é oportuno manter a isenção da taxa 
florestal entre os beneficios do projeto. Entendemos que, como se trata de 
pequenas áreas de até 50ha, é pouco provável que seja necessário o 
desmaie para o uso alternativo do solo, caso em que se exige o pagamento 
da taxa. Por outro lado, estamos propondo que a concessão do benefício 
seja limitada a um período de cinco anos após o assentamento do 
interessado, e não, por tempo indeterminado, como previa o projeto original. 

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

1.570/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao Substitutivo n° 1 o seguinte art. 2°, renumerando-se os 

demais: 
"Art. 2° - Na solicitação de autorização para limpeza ou desmatamento do 

terreno para uso alternativo do solo, os beneficiários dos programas de 
reforma agrária e de assentamentos a que se refere o art. 1° ficam isentos, 
por um período de cinco anos a contar da data do efetivo assentamento, do 
pagamento da taxa florestal devida.". 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Dimas 

Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.621/2001 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, prevê a 

disponibilização na Internet de informações sobre as atividades da 
administração pública estadual e dar outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/7/2001, foi o projeto distribuído á 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 1. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do 
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer 
de mérito. 

Fundamentação 
O principio da transparência, de fato, deve nortear os atos da 

administração pública em todos os níveis. O cidadão comum deve ter acesso, 
indistintamente, a todos os dados relativos ao poder público, especialmente 
àqueles de interesse da coletividade, incluindo-se os contratos 
administrativos de qualquer natureza. 

As medidas propostas no projeto em apreço, na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, visam acima de tudo a 
facilitar o pleno acesso da população às informações gerais sobre a 
administração pública direta e indireta. A proposta reflete com fidelidade os 
anseios da sociedade, que reclama absoluta transparência na prática de atos 
de interesse público. Para tanto, impõe a utilização da Internet como via de 
acesso a essas informações. 

Verifica-se que a proposição em estudo proporciona, também, maior 
controle por parte dos cidadãos das ações de governo no que conceme à 
contratação de obras e servidores públicos. Com tal instrumento jurídico, 
poderá a sociedade fiscalizar de forma eficiente eventuais irregularidades 
praticadas pelos administradores públicos. Tão-somente em raros casos em 
que estão envolvidos aspectos de segurança, o acesso aos dados deve ser 
restrito. Essa, entretanto, não deve ser a regra. 

Assim sendo, sob o ponto de vista do consumidor, que sustenta com o 
pagamento de tributos a máquina administrativa estadual, o projeto merece 
ser acolhido na plenitude. 

Apresentamos a seguir a Emenda n• 1, com o objetivo de estender as 
medidas propostas para os demais Poderes do Estado e o Ministério Público, 
diante dos próprios argumentos expendidos neste parecer. 

Conclusão 
Por tais considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.621/2001 na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e da Emenda n• 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Aplica-se o disposto nesta lei ao Ministério Público e aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.". 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Anderson Adauto, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.654/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
dispõe sobre a concessão de desconto no IPVA para os proprietários de 
veículos que fizerem a conversão para biocombustível, objetivando a 
utilização e o consumo de gás natural veicular- GNS. 

Publicado em 9/8/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridícídade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço objetiva fomentar a utilização de veículos movidos 

a gás natural, não apenas para o consumo ·do produto como também para a 
diminuição da poluição ambiental, proporcionando, ainda, maior economia 
para aqueles que optarem por esse tipo de combustível, conforme consta na 
fundamentação do projeto. 

Trata-se de matéria relevante em vista dos benefícios que pode trazer para 
a sociedade, no que diz respeito não apenas à racionalização do uso e 
consumo de combustível como também à diminuição dos graves níveis de 
poluição do ar por monóxido de carbono, decorrente da combustão da 
gasolina, nas grandes cidades. 

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores foi instituído pelo 
Estado, mediante a edição da Lei n° 12.735, de 30/12/97, em estrita 
consonância com o disposto no art. 155, 111, da Constituição da República. 

O mencionado Diploma Legal disciplina as alíquotas incidentes sobre a 
propriedade de veículo automotor, bem como os casos de isenção e de 
redução da base de cálculo para os veículos movidos a álcool, o que deixa 
transparecer a perspectiva da adoção de incentivos para a utilização do GNS, 
conforme pretendido. 

Entretanto, embora a matéria possa ser disciplinada por esta Casa 
Legislativa, nos tenmos do disposto no art. 61 da Constituição do Estado, 
existem óbices de natureza legal que inviabilizam a aprovação do projeto, 
conforme veremos mais adiante. 

A Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, ao disciplinar a 
concessão de todo e qualquer benefício de natureza tributária do qual 
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decorra renúncia de receita, impõe que a proposta esteja acompanhada 
da estimativa de seu impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

O mesmo dispositivo impõe, ainda, a necessidade da demonstração de que 
a renúncia tenha sido considerada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária e de que não afete as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou, pelo menos, de que se adotem 
mecanismos de compensação para a perda do tributo, por meio do aumento 
de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação de base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Constata-se que a adoção das medidas que objetivam o equilíbrio 
orçamentário das unidades federadas praticamente inviabilizou a formulação 
de políticas de incentivo fiscal, conforme consta na proposta em análise. 

Outrossim, ao dispor sobre a repartição das receitas tributárias, a 
Constituição Federal assegura aos municípios o repasse de 50% do produto 
da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios (art. 158, 111). 

O desconto pretendido, nos termos do projeto, afetaria o setor econômico 
dos municípios mineiros, desequilibrando os orçamentos já aprovados pelas 
Câmaras Municipais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.654/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Sávio Souza Cruz, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.686/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise institui o 
Programa de Aproveitamento de Alimentos Não Consumidos e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 18/8/2001, foi o projeto distribuído 
ás Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social. Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 
188, do Regimento Interno, emitir parecer sobre sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame institui o Programa de Aproveitamento de 

Alimentos Não Consumidos, a ser coordenado pelo Conselho de Segurança 
Alimentar de Minas Gerais, com o objetivo de fomentar a atividade de 
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captaÇão e distribuição de alimentos, diretamente ou por meio de 
entidades previamente cadastradas, às pessoas, grupos ou famllias em 
estado de vulnerabilidade nutricional. 

Eril que pese ao nobre objetivo do projeto, temos de nos ater aos 
mandamentos constitucionais norteadores das ações dos Poderes públicos. 
A propósito, é fundamental destacar que a organização do estado 
democrático de direito tem como um de seus pilares o princípio da separação 
de Poderes, baseado na divisão de funções. Assim, cabem ao Poder 
Executivo as atividades tipicamente administrativas, e a atividade que o 
projeto em exame pretende criar já está inserida no rol de competências do 
Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, órgão vinculado ao 
Poder Executivo, criado em 1999, com o objetivo de propor políticas, 
programas e ações que assegurem o direito humano à alimentação. 

O STF já se manifestou no sentido de que não cabe ao Legislativo criar 
programas de governo, como indica a decisão da questão de ordem na Ação 
Direta ·de Inconstitucionalidade n° 224-RJ, que decidiu não ser .pertinente a 
edição de lei especifica criando programa, ressalvados os casos 
expressamente previstos na Constituição. 

Além disso, o projeto cria despesa para o Executivo. O art. 167, I, da 
Constituição da República veda o início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual. Vale lembrar, ainda, que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000) exige 
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental 
estejam acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e da 
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso 
contrário, a geração de despesa ou a assunção de obrigação serão 
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. 

Ademais, temos conhecimento de que, desde 1997, nosso Estado 
desenvolve o Programa Vitasopa, que pasteuriza os excedentes de 
comercialização da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASA-
MG. Atualmente, são produzidos 24 mil quilos de alimento pasteurizado, 
distribuídos a entidades carentes previamente cadastradas pelo SERVAS, 
com apoio do DER-MG. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.686/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.689/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. o projeto de lei em epígrafe 
altera dispositivo da Lei n° 13.961, de 2001, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/8/2001, o projeto foi distribuído 
ás ccmissões competentes, para receber parecer. nos termos do art. 88, c/c 
o art. 102 do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matêria quanto aos 
aspectos ccnstitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva alterar o "capuf' do art. 1 a da Lei n° 

13.961, de 2001, que garante ao ocupante de cargo efetivo do magistêrio, em 
exercício de cargo em comissão no órgão central da Secretaria de Estado da 
Educação ou nas Superintendências Regionais de Ensino, a permanência no 
Quadro do Magistêrio, com lotação em caráter excepcional, até ccmpletar o 
tempo necessário para a sua aposentadoria. 

A alteração proposta visa a suprimir a restrição do direito aos ocupantes de 
cargo em comissão, estendendo-o para os demais servidores em exercício 
nos referidos órgãos. 

Entendemos que a interpretação mais razoável e que melhor se ccaduna 
cem o principio da igualdade ê no sentido de acclher a propcsição de lei em 
estudo, pois o fato relevante que suscitou a concessão do direito aos 
servidores foi, na verdade. a condição de estarem em exercício nos 
respectivos órgãos e, não somente. em exercício de cargos ccmissionados. 

Com efeito, tal medida já foi adotada per meio do art. 11 da Lei n° 9.346, de 
5/12/86, porém sem a restrição do direito aos ocupantes de cargo em 
comissão. 

Por outro lado, o § 4° do referido artigo ressalvou os servidores que 
iniciaram seu exercício após 4 de junho de 1986, os quais somente poderiam 
pennanecer na situação prevista naquele artigo atê a realização de concurso 
para provimento de cargo criado naquela lei, correspondente ás funções por 
eles exercidas. 

Sob esse aspecto. tambêm podemos invocar o interesse públicc ou a 
conveniência administrativa, a fim de garantir a ccntinuidade nos trabalhos 
empreendidos por aqueles servidores. tendo em vista o longo tempo no 
exercício dos cargos. 
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Há, também, que se considerar os demais servidores efetivos do 

Quadro da Educação que estejam na mesma situação, e não apenas os do 
Quadro do Magistério, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste 
parecer, a Emenda n' 1, que estende o direito a todos os servidores que 
compõem o Quadro da Educação. 

À luz da Constituição Estadual, a iniciativa da matéria é privativa do 
Governador do Estado no processo legislativo, pois trata de servidor público 
estadual do quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, 
podendo, entretanto, ser suprida pela sanção expressa ou tácita do Poder 
Executivo, a exemplo do que ocorreu com o dispositivo que se propõe alterar, 
fruto de emenda parlamentar quando da tramitação do projeto de lei que 
originou a Lei n' 13.961, de 2001. 

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão_ 
Conclusão 

Concluímos, portanto, pela jurídícídade, constitucionalidade e legalidade do 
Projeto de Lei n' 1.689/2001 com a Emenda n' 1, a seguir apreseAtada. 

EMENDA N' 1 
Dê-se ao art. 1' a seguinte redação: 
"Art. 1'- O "caput" do art. 16 da Lei n' 13.961, de 27 de julho de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16 - Ao ocupante de cargo efetivo do Quadro da Educação e do 

Quadro do Magistério em exercício no órgão central da Secretaria de Estado 
da Educação ou nas Superintendências Regionais de Ensino, será permitida 
a permanência nesses órgãos, com lotação em caráter excepcional, até 
completar o tempo necessário para sua aposentadoria.". 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001_ 
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.696/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo proibir a utilização do Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, para 
fins que não sejam diretamente relacionados com a prática dos esportes para 
os quais foi projetado e construído_ 

Publicado em 23/8/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a esta 
Comissão, para exame quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame veda a utilização do Estádio Magalhães Pinto para 

fins que não sejam diretamente relacionados com a prática dos esportes para 
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os quais foi projetado e construido. 

O "caput" do art. 12 da Constituição mineira dispõe que "formam o domínio 
público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis, os seus 
direitos e os rendimentos das atividades e serviços de sua competência". 

Segundo a definição de Cretella Júnior, bens do domínio público são "o 
conjunto das coisas móveis e imóveis de que é detentora a Administração, 
afetados quer a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da 
coletividade, submetidos a regime jurídico de direito público derrogatório e 
exorbitante do direito comum". 

O art. 66 do Código Civil, por seu turno, estabelece: 
"Art. 66- Os bens públicos são: 
I - de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e 

praças; 
11 - os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a 

serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal; 
111 - os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos 

Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal, ou real de cada 
uma dessas entidades". 

Maria Sylvia Zanella di Pietro preceitua que os imóveis de uso especial são 
aqueles destinados "ao uso da Administração, para consecução de seus 
objetivos, como os imóveis onde estão instaladas as repartições públicas, os 
bens móveis utilizados na realização dos serviços públicos (veículos oficiais, 
materiais de consumo, navios de guerra, as terras dos silvícolas, os 
mercados municipais, os teatros públicos, os cemitérios públicos;" ("Direito 
Administrativo", 12" ed., 2000, Ed. Atlas, São Paulo, p. 518). 

O Estádio Magalhães Pinto é um imóvel de uso especial do Estado. A 
característica fundamental desse tipo de bem é justamente a destinação a 
um fim público. 

Citando novamente a jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro: "Com relação 
aos bens de uso comum e de uso especial, não existe diferença de regime 
jurídico, pois ambos estão destinados a fins públicos; essa destinação pode 
ser inerente à própria natureza dos bens (como ocorre com os rios, estradas, 
praças, nuas) ou pode decorrer da vontade do poder público, que afeta 
determinado bem ao uso da Administração para realização de atividade que 
vai beneficiar a coletividade, direta ou indiretamente" (idem, " ibidem", p. 520). 

No presente caso, vislumbra-se uma hipótese de afetação expressa de um 
bem público, que decorrerá de lei, em que o Estado determina que um 
estádio seu poderá ser utilizado somente para a prática dos esportes para os 
quais foi projetado e construído, proibindo a sua utilização para quaisquer 
outros fins. 

Trata-se de matéria que se insere no âmbito de competência do Estado, 
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por força do disposto no§ 1 • do art. 25, ele o art. 9°, da Carta mineira. 

Por outro lado, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo 
legislativo, uma vez que o tema objeto da proposição não se insere entre as 
matérias de iniciativa privativa previstas no art. 66 da Constituição Estadual. 

Assim sendo, no que tange, estritamente, aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais do projeto, não hà obstáculo á sua tramitação nesta 
Casa, cabendo ressaltar que os aspectos atinentes ao mérito da proposição 
deverão ser objeto de apreciação na comissão seguinte. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.696/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.703/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n• 1.703/2001 visa 
a autorizar o DER-MG a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/8/2001. foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art 188, ele o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 

manutenção da estrada que liga o Município de Frei Gaspar á BR-116. 
O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n• 11.403, de 21/1/94, 

cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê: 
"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-MG: 
I- ............................................. .. 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante 
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a 
proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria; 

IV- ........................................ .. 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste· ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
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educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 

IX- ....................................... . 
X- cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de 

interesse comum, integradas nas respectivas competências;". 
Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar com 

o município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio 
técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para celebração 
de convênios, de acordo com o STF, que julgou inconstitucional o inciso XXV 
do art. 62 da Constituição Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n• 165-5. 

Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar uma ação 
administrativa que já está prevista entre as suas competências, confonme 
estabelece o mencionado diploma legal. Saliente-se que a Lei Orçamentária 
em vigor (Lei n• 13.825, de janeiro de 2001) prevê, em seu Anexo 111, dotação 
orçamentária para obras de infra-estrutura em municípios, tendo, como 
subprograma, melhoria em rodovias. 

Dessa fonma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por 
isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica 
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional" (Ed. 
Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra 
Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ... , e o de 
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de 
ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do 
Estado". Se o projeto não inova a ordem jurídica, não deve, pois, prosperar 
nesta Casa. 

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal 
para a ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a 
apresentação de um projeto de lei, mas a de requerimento para solicitar 
providência a órgão da administração pública, que será apreciado 
conclusivamente por uma das comissões penmanentes desta Casa, nos 
tenmos do art. 103, 111, "a", do Regimento lntemo. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.703/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Enmano Batista. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.706/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por meio da Mensagem n° 213/2001, o Governador do Estado 

encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.706/2001, que 
altera o Decreto-Lei no 942, de 11/10/43, que autoriza o Governo a doar à 
Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da Baleia. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/8/2001, o projeto foi 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 188, do 
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Decreto-Lei no 942, de 1943, autorizou o Governador do Estado a doar à 

Cruzada Mineira contra a Tuberculose terreno sito na Fazenda da Baleia, 
para a conservação e utilização das águas nela existentes, julgadas 
indispensáveis aos hospitais que a Fundação Benjamim Guimarães ali viria a 
construir. O art. 2° da referida norma possibilitava à Cruzada Mineira a 
alienação da referida área para a Fundação Benjamim Guimarães com o fim 
de promover e desenvolver campanha contra a tuberculose no Estado. 
Entretanto, o art. 3° estabelece que a utilização da área para fim diverso 
implicaria a reversão do imóvel ao dominio do Estado. 

A alteração proposta pelo projeto em análise acrescenta parágrafo único ao 
art. 2°, fixando que "além da autorização prevista no 'capul' deste artigo, a 
donatária poderá exercer atividades filantrópicas que visem à promoção, 
defesa e vigilãncia dos direitos da criança e do adolescente, especialmente 
os carentes. do estimulo à saúde e ao bem-estar social por meio de ações 
com vistas à educaÇão, pesquisa, qualificação profissional, cultura, esporte e 
lazer, bem como à defesa do meio-ambiente". 

A Constituição do Estado determina, em seu art. 61, XIV, que é objeto de 
lei a disposição sobre os bens do dominio público do Estado, formado por 
seus bens móveis e imóveis, os direitos e os rendimentos das atividades e 
serviçcs de sua competência. Como o Decreto-Lei n° 942 estava em vigor no 
momento em que a Constituição mineira foi promulgada, em 1989, e suas 
disposições não contrariavam o texto da nova Carta, foi recepcionado com o 
"status" de lei ordinária. Em decorrência, somente pode ser alterado por meio 
de norma de mesma natureza. 

Nesse sentido, o Governador faz uso da prerrogativa que lhe confere o art. 
65 da Constituição do Estado, ao iniciar o processo legislativo para alterar o 
decreto-lei mencionado, ampliando a destinação do bem público em 
utilização pela Fundação Benjamim Guimarães. 

Há que se ressaltar ainda que a modificação proposta atende ao disposto 
no inciso X do art. 23 da Constituição da República, que arrola como 
competência comum dos entes federados o combate às causas da pobreza e 



aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos. 

1082 

Entretanto, a Fundação Benjamim Guimarães é fundação privada, criada 
em 1944 de acordo com as normas constantes nos arts. 24 a 30 do Código 
Civil. Assim sendo, a expansão das atividades que se propõe deve ser feita 
por meio de modificação de seu estatuto, com a observância dos 
procedimentos previstos no art. 28 da referida legislação. 

Cabe ao projeto de lei em análise tão-somente ampliar a finalidade a que 
se destinam os terrenos doados pelo Decreto-Lei n• 942, possibilitando a 
atualização das atividades da instituição, tendo em vistas as condições e 
necessidades sociais. Para a adequação da proposição, apresentamos o 
Substitutivo n• 1, que altera a finalidade dos bens doados, preservando o 
texto original e possibilitando a expansão das atividades filantrópicas e 
assistenciais da Fundação Benjamim Guimarães. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.706/2001 na forma do Substitutivo n• 1, 
que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N• 1 
Acrescenta parágrafo único ao art. 2° do Decreto-Lei n• 942, de 11 de 

outubro de 1943, que autoriza o Governo a doar à Cruzada Mineira contra a 
Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da Baleia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° do Decreto-Lei n• 942, de 11 de 

outubro de 1943, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ............................................ . 
Parágrafo único - Em caso de justificado interesse público, os terrenos 

poderão ser utilizados, além de com a finalidade prevista no 'caput' deste 
artigo, com a de promover qualquer atividade assistencial ou filantrópica que 
vise ao bem-estar social.". 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Emnano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.720/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado João Paulo, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel no comércio varejista. 

Publicado em 30/6/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para 
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receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao disciplinar a comercialização de medicamentos no comércio varejista de 

Minas Gerais, mediante a venda unitária de pílulas ou comprimidos, a 
proposta objetiva corrigir grave distorção do mercado, que prejudica 
sobremaneira o consumidor. 

Conforme consta na fundamentação da proposta, muitas vezes o 
consumidor vê-se obrigado a adquirir quantidade superior àquela prescrita 
pelo médico, em vista do acondicionamento do produto, que não proporciona 
ao comerciante a perspectiva de uma venda fracionada. 

Essa prática viola flagrantemente disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, cujo art. 39 reputa abusivo o condicionamento da venda de 
produtos a limites quantitativos, em prejuízo para o destinatário final. 

Haverá de prevalecer, no caso em tela, a proteção aos-··interesses 
econômicos do consumidor, erigida à categoria de princípio, conforme consta 
no art. 4° da Lei n• 8.078, de 11/9/90. 

A Constituição da República, por seu turno, confere competência 
concorrente á União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislarem sobre 
a responsabilidade por dano ao consumidor, inexistindo, na Lei n• 6.360, de 
23/9/75, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, nenhum· 
dispositivo que discipline a venda a granel, o que faculta ao Estado o 
exercício da competência legislativa plena. 

Não vislumbramos, no caso em tela, nenhuma vedação constitucional para 
que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar. 

Nesta oportunidade, analisamos tão-somente os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais do projeto, entendendo pertinente, entretanto, um 
debate mais profundo sobre a matéria, quando da sua apreciação pela 
comissão de mérito, para que a venda a granel, em alguns casos, não se 
converta em prejuízo para o consumidor, seja por problemas de 
armazenamento, seja em virtude da exposição do produto a fatores extemos. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1. 720/2001. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Sávío Souza Cruz, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Errnano Batista 

- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.743/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 1.743/2001 dispõe 
sobre a sinalização de locais de interesse ecológico. 

Publicada no "Diário do Leg·lslativo" de 11/9/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 
102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
ccnstitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe torna obrigatória a sinalização de locais de interesse 

ecológico que constituam unidades de conservação criadas pelo Estado, tais 
cerne áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas e monumentos 
naturais, entre outras. 

Como se observa, o tema abordado na proposição insere-se no âmbito do 
direito ambiental e diz respeito notadamente à educação ambiel'ltal, que é 
dever do Estado, conforme o disposto no art. 225, § 1°, VI, da Constituição 
Federal. 

Não se vislumbra óbice de natureza formal ou material no projeto, a impedir 
a sua tramitação nesta Casa. No ámbito da legislação de meio ambiente, a 
competência para disciplinar a matéria cabe à União e aos Estados 
membros, e a iniciativa para deflagrar o processo legislativo não é privativa 
de órgão ou Poder. 

Para sanar irregularidades verificadas no projeto, apresentamos na 
conclusão as Emendas n°s 1 e 2. A Emenda n° 1 exclui os hortos florestais 
do art. 1°, porque não constituem unidades de conservação. A Emenda n° 2 
propõe nova redação para o parágrafo únicc do art. 2°, tendo em vista que a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - foi citada incorretamente. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.743/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Suprima-se o inciso VIII do art. 1°. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ..................................................................... . 
Parágrafo únicc - Incumbe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - a elaboração de projeto e a 
implantação de sinalização para as unidades de ccnservação sob sua 
responsabilidade.". 
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Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.185/2000 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamentos de segurança em 
bancos 24 horas localizados no território do Estado de Minas Gerais. 

Aprovada no 1 • tu mo, na forma do Substitutivo n• 1, vem, agora, a 
proposição a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, em 
conformidade com o art. 189 do Regimento Interno. 

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

A obrigatoriedade de as instituições bancárias e financeiras manterem 
equipamentos de segurança e vigilância ostensiva nas agências e-nos postos 
de serviço constitui medida relevante do ponto de vista da segurança pública. 
Mais do que a proteção do património privado, a proposta incide na proteção 
da vida e da integridade física do usuário desses estabelecimentos, 
buscando garantir a sua utilização segura. 

Como foi salientado no parecer para o 1° turno, exarado por esta 
Comissão, embora constitua reação tópica aos efeitos imediatos da 
criminalidade violenta, a proposição tem sentido positivo. 

Houvemos por bem apor ao projeto em questão a emenda a seguir 
apresentada, uma vez que a unidade de valor denominada Unidade Fiscal de 
Referência foi extinta. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.185/2000, 

no 2° tumo, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n• 1, ambos a 
seguir apresentados. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao inciso li do§ 1° do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ..................................................................... . 
li - multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) por unidade de atendimento 

das instituições financeiras ou estabelecimento autuado, na segunda 
autuação.". 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Durval Ângelo. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1. 185/2000 

Altera a Lei n• 12.971, de 27 de julho de 1998, que toma obrigatória a 
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Art. 1 o - Os arts. 1°, 2° e 4° da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - As instituições bancárias e financeiras ficam obrigadas a manter 
vigilância ostensiva e a instalar dispositivos de segurança em suas agências 
e em seus postos de serviço no Estado. 

§ 1 o - Estende-se aos estabelecimentos comerciais que firmarem contratos 
com instituições bancárias e financeiras para a prestação de serviços de 
natureza bancária especificados pelo Banco Central do Brasil a obrigação de 
manter vigilância ostensiva em suas instalações durante seu horário de 
funcionamento. 

§ 2° - A vigilância ostensiva a que se refere o parágrafo anterior será 
exercida com a observância dos critérios estabelecidos para as instituições 
bancárias. 

Art. 2° - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada agência ou posto de 
atendimento das instituições de que trata o "caput" do art. 1° desta lei disporá 
de: 

I - porta eletrônica de segurança, giratória e individualizada, em todos os 
acessos destinados ao público, provida de: 

a) detector de metais; 
b) travamento e retorno automático; 
c) abertura ou janela para depósito do metal detectado. 
11 - vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis de armas de fogo 

de grosso calibre, nas portas de entrada, nas janelas e nas fachadas frontais; 
111 -circuito interno de televisão. 
Parágrafo único - As agências ou os postos que mantenham atendimento 

eletrônico por 24 (vinte e quatro) horas diárias disporão dos seguintes itens 
mínimos de segurança: 

I - circuito interno de televisão que permita a visão interna e externa da 
agência; 

11 - vidros indevassáveis; 
111 -telefone para acesso à segurança. 

Art. 4° - As instituições bancárias e financeiras, as agências ou os postos 
que mantenham atendimento eletrônico por 24 (vinte e quatro) horas diárias e 
os estabelecimentos comerciais disporão do prazo de 120 (cento e vinte) dias 
contados da data de publicação desta lei para se adequarem às exigências 
nela previstas. 

§ 1° - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as 
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seguintes penalidades às instituições ou aos estabelecimentos que 
descumprirem o disposto nesta lei: 

I -advertência, na primeira autuação; 
li - multa diária de 3.000 UFIRs (três mil Unidades Fiscais de Referência) 

por unidade de atendimento das instituições financeiras ou estabelecimento 
autuado, na segunda autuação. 

§ 2° - As agências ou aos postos com atendimento eletrõnico por 24 (vinte 
e quatro) horas diárias que descumprirem o disposto nesta lei, serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
li - suspensão de suas atividades até se adequarem às exigências 

previstas no parágrafo anterior.". 
Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará a Lei n° 12.971, de 27 de julho 

de 1998, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 

13.586, de 9 de junho de 2000. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.273/2000 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em exame 
altera dispositivos da Lei no. 12.462, de 7/4/97, e dá outras providências. 

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Direitos 
Humanos, vem, agora, a proposição a esta Comissão, a fim de receber 
parecer para o 2° tumo, em conformidade com o art. 189 do Regimento 
Interno. 

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

As alterações propostas pelo autor da proposição na estrutura do Fundo 
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN - atualizam a composição do seu grupo coordenador e o seu 
agente financeiro e podem contribuir para que o fundo venha a ter efetivo 
significado na grave questão do uso de drogas e substâncias entorpecentes. 

Com o fito de alocar a gestão do FUNPREN em órgão da administração 
pública estadual afim à matéria, sugerimos, por meio de emenda modificativa, 
que o órgão gestor do fundo passe a ser a Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.273/2000, 

no 2° tu mo, na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda n° 1, a segui r 
apresentada. 



EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
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"Art. 1°- O 'caput' do art. 4° da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 4°- O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos, e seu agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A.- BDMG.'." 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Durval Ângelo, relator- Marcelo Gonçalves. 

Redação do Vencido no 1° turno 
PROJETO DE LEI N° 1.273/2000 

Altera dispositivos da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 4° da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Fazenda, e 

seu agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG.". 

Art. 2°- O "caput" do art. 6° da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6°- Integram o grupo coordenador do Fundo: 
I - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 
11 -um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV- um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
V - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG-; 
VI- dois representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes- CONEN-

MG-; 
Vil - um representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 
VIII -um representante da Policia Federal; 
IX- um representante da Polícia Militar de Minas Gerais; 
X - um representante do Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais; 
XI -um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
XII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais.". 
Art. 3°- Fica revogado o art. 10 da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997. 

-
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Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.538/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 
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O projeto de resolução em tela é da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e tem por finalidade, dando cumprimento ao disposto no art. 
62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, aprovar previamente a 
alienação das terras devolutas que especifica. 

Aprovado no 1° turno, na forma apresentada, vem agora o projeto a este 
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno, que deve ater-se 
aos lindes estatuídos no art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de conceder autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa legitimar a posse de terras devolutas estaduais para 
posterior alienação, na modalidade de compra preferencial por parte daquele 
que por direito estiver na condição de possei'O. Tais terras foram objeto de 
processo administrativo elaborado pelo órgão competente para isto, a saber, 
a Fundação Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS. 

Como já salientado, a transferência de domínio dos imóveis lar-se-á por 
transação onerosa, ou seja, o Estado será compensado com a arrecadação 
de valores correspondentes ao preço de mercado das terras. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 

1.538/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Kemil 

Kumaira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.371/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.371/2001, de autoria do Deputado Rogério Correia, 

que dispõe sobre o exercício do referendo e do plebiscito no Estado, 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 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° 1.371/2001 



Dispõe sobre a realização de referendo e de plebiscito no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O plebiscito é convocado pela Assembléia Legislativa para consulta 
à população acerca de fato ou evento especifico, decisão política ou 
programa de governo. 

Parágrafo único- O plebiscito pode ser convocado mediante proposta: 
I - do Governador do Estado; 
11 -de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa; ou 
111 - de cidadãos, por meio de requerimento subscrito por, no mínimo, vinte 

mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa 
legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das 
assinaturas. 

Art. 2°- O referendo é autorizado pela Assembléia Legislativa para consulta 
à população a respeito de ato normativo ou administrativo, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 1°. 

Parágrafo único - O referendo poderá ser realizado antes ou-depois da 
edição do ato objeto da consulta. 

Art. 3° - A aprovação do ato convocatório do plebiscito ou autorizativo do 
referendo será comunicada à JustiÇa Eleitoral. 

Art. 4°- O plebiscito ou o referendo será realizado no prazo de até noventa 
dias contados da convocação ou da autorização. 

Art. 5° - Considerar-se-á aprovado o referendo ou plebiscito que obtiver a 
maioria dos votos válidos. 

Art. 6° - Admitir-se-á a ocorrência de somente um plebiscito ou de um 
referendo por ano. 

Parágrafo único - Não será permitida a realização de referendo ou de 
plebiscito em ano de eleições majoritárias ou proporcionais, exceto os 
previstos na Constituição do Estado. 

Art. 7° - O disposto nesta lei não se aplica a plebiscito destinado a criação, 
incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. 

Art. 8°- Aplicam-se ao referendo e ao plebiscito, no que couber, as normas 
relativas às eleições e a Lei Federal n° 9.709, de 18 de novembro de 1998. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Márcio Cunha, relator- Djalma Diniz. 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Associação dos Lojistas e Representantes de 
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Móveis de Minas Gerais - ALORMOV - pela realização da 111 Feira 
Mineira de Móveis (Requerimento n• 2.481/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de aplauso com o Prefeito Municipal de Selim, a Presidente e a Diretora 
Executiva da Associação da Proteção à Maternidade lnfãncia e Velhice pela 
realização da Feira da Paz de Betim. (Requerimento n• 2.513/2001, do 
Deputado Pinduca Ferreira); 

de congratulações cem o Sr. CL Antônio Geraldo Mendes, Governador do 
Distrito LC-4/2000/2001 pelo trabalho realizado à frente do LC-4 
(Requerimento n• 2.515/2001, da Deputada Elaine Matozinhos); 

de congratulações cem a comunidade do Município de Guaranésia pelo 
1 ao• aniversário de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n• 2.518/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 

de congratulações cem o Diretor-Geral dos Diários e Emissoras Associados 
pela promoção do evento MultiMinas 2001 (Requerimento n• 2.519/2001, da 
Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo de Minas 
pelos 100 anos de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n• 2.528/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com a cemunidade do Município de Mato Verde pelos 
78 anos de emancipação polítice-administrativa desse município 
(Requerimento n• 2.536/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a cemunidade do Município de Bom Sucesso pelos 
128 anos de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n• 2.537/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a cemunidade do Município de Manga pelos 78 
anos de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento 
n• 2.538/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações cem o Município de Francisco Sá por seus 77 anos de 
emancipação político-administrativa (Requerimento n• 2.539/2001, do 
Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações cem o Município de Lambari pelo centenário de sua 
emancipação polítice-administrativa (Requerimento n• 2.540/2001, do 
Deputado Chice Rafael); 

de congratulações com o Município de Campos Gerais pelo centenário de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n• 2.542/2001, do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 

de cengratulações com o Município de Machado por seus 120 anos de 
emancipação polítice-administrativa (Requerimento n• 2.543/2001, do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 

de congratulações com o 2•-sargento da Reserva Henrique Rodrigues de 
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2.544/2001, do Deputado Sargento Rodrigues); 
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de congratulações com o Municipio de Três Corações por seus 117 anos 
de emancipação politico-administrativa (Requerimento n° 2.547/2001, do 
Deputado Ailton Vilela); 

de apoio (a ser encaminhada ao Senado Federal) à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 29/2001, do Senador Arlindo Porto, que cria os Tribunais 
Federais da 63 eb 7• Regiões (Requerimento n° 2.549/2001, do Deputado 
Bené Guedes); 

de congratulações cem o Municipio de Cachoeira de Minas pelo 78° 
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.550/2001, do Deputado 
Bilac Pinto); 

de congratulações cem o Municipio de Borda da Mata pelo 78° aniversário 
de sua emancipação (Requerimento n° 2.551/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de congratulações com o Municipio de Guapé pelo 78° aniversário de sua 
emancipação (Requerimento n° 2.552/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de cengratulações com o Municipio de ltanhandu pelo 78° aniversário de 
sua emanr.ipação (Requerimento n° 2.553/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de cengratulações cem o Municipio de Extrema pelo 100° aniversário de 
sua emancipação (Requerimento n° 2.554/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de cengratulações cem o Municipio de Brasópolis pelo 100° aniversário de 
sua emancipação (Requerimento n° 2.555/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de congratulações com o Municipio de Santa Rita do Sapucaí pelo 113° 
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.556/2001, do Deputado 
Bilac Pinto); 

de congratulações com o Município de Passa-Quatro pelo 113° aniversário 
de sua emancipação (Requerimento n° 2.557/2001, do Deputado Bilac Pinto); 

de apoio ao povo dos Estados Unidos pelos ataques terroristas que sofreu 
(Requerimento n° 2.560/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 2878 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/9/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

1093 

Sumário: Comparecimento. Abertura. 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata· 
Correspondência: Oficios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n• 68/2001 • Projeto de Lei 
n• 1.795/2001 ·Requerimentos n•s 2.622 a 2.627/2001 ·Requerimentos dos 
Deputados Sebastião Costa e outros, Rêmolo Aloise, João Paulo (2} e 
Ambrósio Pinto - Comunicações: Comunicações da Comissão de 
Administração Pública e do Deputado Mauro Lobo - Interrupção e reabertura 
dos trabalhos ordinários • Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ermano 
Batista- 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições- Leitura 
de Comunicações • Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Ambrósio Pinto, Rêmolo Aloise, João Paulo (2) e Sebastião Costa 
e outros; deferimento· Questão de ordem· Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antõnio Júlio • Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila • Álvaro Antõnio • 

Adelino de Carvalho- Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrús- Aílton Vilela 
• Ambrósio Pinto • Amilcar Martins • Anderson Adauto • Antõnio Andrade • 
Antõnio Genaro • Arlen Santiago· Bené Guedes • Bilac Pinto • Cabo Morais • 
Chico Rafael· Cristiàno Canêdo • Dalmo Ribeiro Silva· Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo • Eduardo Herrneto - Errnano Batista - Fábio A velar -
Glycon Terra Pinto • Hely Tarqüínio- lvair Nogueira -João Leite -João Paulo 
• João Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes • Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen • Maria Olivia - Mauro Lobo • Miguel Martini • Pastor George • 
Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira • Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz· Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) • Ás 14h6min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 



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

Correspondência 
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- O Deputado Ailton Vilela, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

indicando servidores para representá-lo em reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Raul Belém, Secretário de Agricultura, comunicando, em atenção ao 
Requerimento n• 2.445/2001, da Comissão de Política Agropecuária, o 
lançamento do Concurso Café em Prosa e Verso. 

Do Sr. Camilo Lelis da Cunha, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem - SINTRACC -, 
encaminhando exemplar de publicação da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT - CONTRACS-CUT - que 
apresenta denúncias contra o Hipenmercado Carrefour. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Da Sra. Maria Helena Carvalho de Souza Satolo, de São João del-Rei, 
apresentando denúncias contra o Sarg. Carlos Eduardo Ferreira (- A 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Ramon Armesto Mondelo, de Santos, SP, encaminhando cópia do 
artigo "Não ao Desperdício- Brasil, um País Viável (desde que Queiramos)". 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 68/2001 

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

o seguinte artigo: 
"Art ..... -Integram o Sistema Estadual de Ensino a Universidade do Estado 

de Minas Gerais - UEMG -, a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e as fundações educacionais de ensino superior criadas ou 
autorizadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da 
promulgação da Constituição do Estado.". 

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

Sala das Reuniões, de setembro de 2001. 
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Dalmo Ribeiro Silva- Kemil Kumaira- Rogério Correia- Elbe Brandão-

Paulo Pettersen - José Braga - Rêmolo Aloise - João Leite - João Paulo -
Olinto Godinho - lvair Nogueira - Cristiano Canêdo - Fábio Avelar - Djalma 
Diniz - Luiz Fernando Faria - Geraldo Rezende - Paulo Piau - Eduardo 
Brandão - Dimas Rodrigues - Cabo Morais - Doutor Viana - João Batista de 
Oliveira - Luiz Menezes - Maria José Haueisen - Bené Guedes - José 
Henrique. 

Justificação: Pretende a proposição apresentada inserir na Carta mineira 
dispositivo que garanta a presença de nossas fundações de ensino superior 
no âmbito do Sistema Estadual de Ensino. 

Notadamente neste momento em que o Governo Federal agride Minas 
Gerais com questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal, torna-se 
imprescindível uma demonstração de indignação e uma reação efetiva por 
meio da criação de um instrumento legal que assegure a continuidade do 
vinculo das fundações de ensino superior existentes em Minas Gerais com o 
Sistema Estadual de Ensino. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares o apoio á aprovação 
desta proposta de emenda ã Constituição. 

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

PROJETO DE LEI W 1.795/2001 
Autoriza o Governo do Estado a criar o Gabinete de Gerenciamento de 

Crises -GGC - no território do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica autorizado o Governo do Estado a criar, nos termos desta lei, 

o Gabinete de Gerenciamento de Crises - GGC -, órgão permanente, 
vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a finalidade de 
administrar e buscar soluções aceitáveis para eventos críticos em que haja 
reféns, no território do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2• - O Gabinete de Gerenciamento de Crises - GGC -, presidido pelo 
Secretário de Estado da Segurança Pública, será integrado pelos seguintes 
membros: 

I -o Secretário de Estado da Segurança Pública; 
11 -o Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 
111 -o Comandante-Geral da Policia Militar; 
IV- o Superintendente-Geral da Policia Civil; 
V - o Comandante do Corpo de Bombeiros; 
VI -o Coordenador da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. 
Art. 3• - Para os efeitos desta lei, entende-se por crise todo evento ou 

situação crucial, não rotineira, que se apresente de forma repentina, 
demandando uma resposta imediata e especial das instituições de 
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segurança; situações em que haja iminente risco de vida e que, por sua 
complexidade e repercussão, exijam do aparato policial postura estratégica 
instantânea, com a utilização de técnicas especializadas, das quais são 
exemplos as seguintes: 

I -motins em presídios; 
11 -assaltos a bancos, com reféns; 
111 - atos de terrorismo; 
IV - tentativas de suicídio; 
V- ocupação ilegal de terras; 
VI - bloqueios de estradas. 
Art. 4' Por gerenciamento de crise entende-se o processo 

estrategicamente implementado para obter e aplicar os recursos necessários 
disponíveis, visando á antecipação, prevenção e resolução eficaz e aceitável 
do evento crucial, no campo legal, moral e ético, com o propósito de 
assegurar a democracia, a segurança e o restabelecimento da ordem pública. 

Art. 5' -Compete ao Gabinete de Gerenciamento de Crises- GGC -: 
I - assessorar o Governador do Estado em assuntos relacionados a 

situações de crise; 
11 - aplicar as medidas necessárias para a solução de crises, com plena 

autonomia e responsabilidade em todas as deliberações emanadas e 
resultados obtidos durante o manejo do evento crucial; 

111 - estabelecer uma política estadual de administração de crises, que 
defina os critérios de ação e os objetivos estratégicos a serem adotados; 

IV - designar a imediata instalação, no local da crise, de um Comitê de 
Gerenciamento, parà atuar em caráter decisório, nos termos da orientação do 
Governo do Estado; 

V - indicar, de imediato, o negociador a quem caberá desempenhar a 
função de mediador no conflito, transmitindo-lhe todas as orientações e 
decisões do Governo, de forma a subsidiá-lo na adoção da melhor técnica 
para a solução negociada da crise; 

VI - supervisionar os trabalhos e assegurar ao Comitê de Gerenciamento 
de Crises - CGC - todos os recursos necessários para a melhor solução da 
situação crítica; 

VIl - exigir de todos aqueles que estiverem empenhados na condução do 
evento o fiel cumprimento das normas de respeito aos direitos humanos. 

Art. 6' - O Comitê de Gerenciamento de Crises - CGC -, órgão colegiado, 
terá como membros permanentes um Delegado de Policia do Departamento 
Especial de Operações Especiais - DEOEsp-MG - e um oficial do Grupo de 
Ações Táticas Especiais da Policia Militar - GATE -, com comprovado 
conhecimento em gerenciamento de crises e habilitação conferida por 
instituição policial nacional ou internacional e como convidados: 
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IV - o Diretor do estabelecimento prisional ou representante da instituição 
diretamente envolvida no evento. 

Art. 7• - O negociador designado pelo GGC será, obrigatoriamente, 
Delegado de Polícia Civil do Departamento Estadual de Operações Especiais 
- DEOEsp-MG - ou oficial do GATE, cem comprovado ccnhecimento em 
gerenciamento de crises e técnicas de negociação, habilitado por instituição 
policial nacional ou intemacional. 

Art. s· -Compete ao DEOEsp-MG, por meio do Grupo Especial de Resgate 
- GER -, e ao Batalhão de Missões Especiais - BME-PMMG -, por meio do 
Grupo de Ações Táticas Especiais - GATE -, o atendimento de occrrências 
com reféns e a responsabilidade pela ação tática, no caso de extrema e 
comprovada necessidade, após prévia e inequívoca autorização, nos termos 
desta lei. 

Art. g• - Somente participarão das operações de administração do evento 
critico os policiais do DEOEsp da Polícia Civil e do GATE da Policia Militar, 
ficando vedada a participação de policiais de outras unidades das Policias 
Civil ou Militar, excetuando-se a hipótese em que haja prévia requisição dos 
membros do CGC. 

Art. 10- Até a chegada dos policiais do DEOEsp-PC ou do GATE-PM, a 
responsabilidade pela ação policial caberá ao Delegado de Policia de classe 
mais elevada e ao oficial da PMMG de maior patente no local do evento, que 
deverão providenciar, de imediato, o isolamento da área critica, 
estabelecendo o perímetro de segurança e vedando a entrada de terceiros e 
da imprensa no local, inclusive policiais civis ou militares estranhos à 
operação. 

Parágrafo únicc - Isolado o local critico, a occrrência deverá ser 
imediatamente comunicada ao DEOEsp ou ao GATE, que se incumbirão da 
retransmissão da mensagem aos demais interessados. 

Art. 11 -As equipes especializadas e de assessoramento cadastradas pelo 
GGC para atuar em situações de crise reunir-se-ão periodicamente, a critério 
do Presidente do Gabinete, para a realização de exercícios de treinamento e 
reciclagem de ccnhecimentos. 

Art. 12 - O GGC elaborará seu Regimento lntemo no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da entrada em vigor desta lei. 

Art. 13 - As despesas deccrrentes das atividades desenvolvidas pelo GGC 
serão custeadas pelos órgãos que o compõem. 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em ccntrário. 
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Justificação: Por certo, todos ainda têm vivo na memória o ocorrido em 
12/6/2000, quando o Brasil inteiro ficou chocado com o desfecho do 
seqüestro do ônibus da linha 174- Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. 

A ação conduzida pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais da 
Policia Militar daquele Estado - BOPE-RJ - refletiu, a olhos vistos, a 
necessidade de organização, conhecimento técnico e entrosamento entre os 
organismos policiais no gerenciamento de eventos daquela natureza, o que 
foi, por certo, fator decisivo e preponderante na intempestiva morte da 
professora Geisa Firmo Gonçalves. Convêm destacar que o assassinato por 
asfixia do criminoso Sandro do Nascimento demonstrou novamente a 
necessidade de preparação dos órgãos de segurança para a condução e 
solução aceitável de uma crise como essa. Em sendo natural que aumente o 
nível de "stress" dos policiais diretamente envolvidos na operação, torna-se 
obrigatório que os seus gestores exerçam sobre eles um controle especial, 
cuidadosamente planejado, a fim de que se evite esse tipo de conduta. 

No dia 31/7/2001, a cidade de Arcos foi palco de ocorrência similar em 
termos de violência, com reflexos não apenas locais, mas também no Estado 
e no Pais. A sanha assassina de Otávio Rodrigues de Oliveira exterminou, 
com disparos de arma de fogo, cinco membros de sua família. Em seguida, 
homiziou-se em sua residência, mantendo como reféns três filhos menores, 
sob ameaça de morte por meio da explosão da casa, caso houvesse alguma 
investida policial. A operação não andava bem, mas estava no local um 
policial experiente, que propôs aos policiais civis e militares fosse montado 
um comitê de gerenciamento de crise, que seria responsável por todas as 
decisões de ordem administrativa e operacional no teatro de operações e 
pela boa solução do evento. A proposta foi aceita unanimemente pelos 
envolvidos, e o que se viu foi um trabalho integrado, organizado e técnico, 
executado em conjunto por policiais civis e militares. 

Sem sombra de dúvida, a coerência e o comprometimento dos policiais das 
duas corporações ao optar pelo manejo da crise de forma técnica, 
principalmente por meio do comitê, é que foi o diferencial em relação ao 
evento do Rio de Janeiro, propiciando a liberação incólume dos três filhos de 
Otávio, o que evitou que a tragédia fosse ainda maior. 

Há que se comentar, também, que as rebeliões em presídios, com a 
captura de reféns, tornaram-se uma constante, demandando por parte dos 
organismos de segurança pública uma resposta especial, tecnicamente 
proporcional, na solução desses conflitos. 

Preocupada, pois, em otimizar o trabalho das duas instituições policiais em 
eventos críticos, com tomada de reféns, oferecendo à sociedade um serviço 



z 
õ 

1099 
de segurança pública de melhor qualidade, elaboramos este projeto de 
lei. Assim, pelos motivos expostos e por servir esta proposição à adequação 
da estrutura legal à realidade e ao ordenamento posto, esperamos poder 
contar com o apoio dos demais colegas desta Casa à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.622/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 

formulado apelo ao Diretor-Gera\ do DER-MG com vistas à instalação de 
redutor eletrõnico de velocidade ou quebra-molas na BR-050, na entrada do 
Município de ltaúna. (-A Comissão de Transporte.) 

N" 2.623/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Câmara Municipal de ljaci 
pelos 38 anos de instalação do Poder Legislativo Municipal. 

N° 2.624/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município 
de Visconde do Rio Branco pelos 119 anos de emancipação político-
administrativa. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N" 2.625/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas ao funcionamento do curso de 
Educação Física - Licenciatura Plena, ministrado pela UNIMONTES, no 
Município de Janaúba. (-A Comissão de Educação.) 

N° .2.626/2001, do Deputado \vai r Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja examinada a 
possibilidade de alteração do Decreto n° 38.744, de 9/4/97, que regulamenta 
a Lei no 12.265, de 2417/96. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.627/2001, da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja 
encaminhado ao Presidente do BDMG pedido de informações que menciona, 
sobre empresas inadimplentes em Minas Gerais. (-A Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Sebastião Costa e outros, Rêmolo Aloise, João Paulo (2) e Ambrósio Pinto. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Administração Pública e do Deputado Mauro Lobo. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para comemorar o Dia 
Internacional do Idoso. 

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

O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Eramno Batista. 
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, qualquer 

administrador, minimamente conscientizado sobre a questão da justiça social 
e do processo de desenvolvimento econômico, sabe que o binômio 
educação/saúde é de importãncia fundamental. 

No campo educacional, especificamente, culpou-se o regime militar porque 
deixou, por longos anos, de investir na área. De fato, não parecia ser 
prioridade para a ditadura a alfabetização e o desenvolvimento educacional-
inclusive profissionalizante - do povo brasileiro. Algumas alternativas então 
implantadas, como o MOBRAL, caíram no esquecimento por atingirem os 
objetivos de forma limitada. O ensino secundário, antes sinônimo de 
excelência, sobretudo quando ministrado pela rede de escolas públicas, 
experimentou visível declínio. E a universidade brasileira entrou em crise que 
até hoje perdura. 

Tudo isso é verdade, e as três décadas perdidas deveriam servir de 
orientação para que nossos governantes, uma vez redemocratizado o Pais, 
investissem pesado na Educação. Mas em Minas Gerais, 
desafortunadamente, o Chefe do Executivo parece pensar o contrário, haja 
vista o tratamento que reserva ao professorado. Parece que o ocupante do 
Palácio da Liberdade não entende que a base do bom ensino são as boas 
condições que se propiciam aos membros do magistério. 

Temos em mãos, muito a propósito, mensagens diversas, mas merece 
destaque a que nos dirigiu a Professora Vera Lúcia Araújo Leite, da Escola 
Estadual Paulina Rigotti de Castro, da cidade de Machado. Referindo-se à 
paralisação das aulas, recentemente verificada como greve de advertência, 
expõe uma série de argumentos que motivam a possibilidade de nova greve. 
O Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, oriundo do Palácio da 
Liberdade, não chegou até aqui. Mesmo assim, um plano de origem 
parlamentar está engavetado por interesse do Executivo. Os salários dos 
professores continuam defasados e sem perspectiva de reajuste. O atraso no 
pagamento tornou-se rotina, e a cada mês que passa mais esse atraso fica 
maior colocando os modestos funcionários em situação de inadimplência. 
Nas salas de aula, faltam materiais e recursos pedagógicos os mais 
rudimentares. 

Coisa alguma do que a Professora Vera Lúcia pondera é novidade. A 
estagnação administrativa que atingiu todos os níveis do Executivo mineiro é 
realidade difícil de aceitar. 

Nunca é demais repetir, aliás, que S. Exa. o Governador Itamar Franco se 
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encontra mais preocupado em articular um projeto pessoal de finalidade 
política, que é chegar à Presidência da República. Enquanto isso, o Plano de 
Carreira dos Profissionais da Educação - elaborado conjuntamente pelo 
Governo e pelas lideranças dos professores há mais de um ano - não foi 
encaminhado pelo Executivo. Desde outubro de 1995, quando o Governador 
Eduardo Azeredo concedeu aos professores um reajuste de 67%, em média, 
sobre a parcela fixa dos vencimentos, nada mais foi feito. O abono de 
R$45,00, também concedido pelo Governo Azeredo, deveria ter sido 
incorporado pela Administração Itamar Franco, e não o foi. A Lei Delegada n° 
41, de 2000, que estabeleceu parcela remuneratória complementar, 
tampouco melhorou a situação dos professores em geral. Ao contrário, 
acentuou distorções, nivelando injustamente os rendimentos de professores 
com muitos anos de casa ao daqueles em início de carreira. Em resumo, as 
perdas do pessoal do magistério estão-se acumulando há nada menos que 6 
anos. 

Entretanto, nada disso parece ser importante para o Chefe do Executivo 
mineiro. Carece de importância para ele o fato de que milhares de jovens 
mineiros em idade escolar estejam sendo prejudicados, e poderão ser mais 
ainda. Afinal, estamos sabendo que a classe dos professores està cogitando 
de fazer nova greve de advertência, a partir do próximo dia 2 de outubro, por 
mais 3 dias. É preciso evitar essa nova paralisação, em um contexto em que 
todos nós perdemos: perdem os alunos, perdem os pais, perdem os 
professores, perde, conseqüentemente, a sociedade, o Estado de Minas 
Gerais. A situação ê grave, existe uma fermentação de ânimos que cumpre 
urgentemente serenar. É necessário que o Sr. Governador dê 
encaminhamento ao plano de carreira, a exemplo do que já está fazendo com 
os servidores da área da saúde. É preciso, em poucas palavras, ouvir e 
atender os professores naquilo a que eles têm direito. 

O magistério é uma das profissões mais nobres que existem. Essa 
nobreza, no caso dos professores mineiros, alia-se ao heroísmo que lhes é 
exigido para continuar a lecionar. Mas não se pode querer que os nossos 
professores sejam simplesmente heróis, e sim profissionais competentes e 
motivados, devidamente remunerados. É por considerar tudo isso que 
ocupamos hoje esta tribuna, para fazer um apelo: o Senhor Itamar Franco 
deve sair do estado letárgico em que se encontra, parar de fazer turismo, 
desperdiçando tempo e dinheiro que deveriam ser gastos governando o 
Estado, e afrontar a questão. Eximir-se do problema seria apenas mais uma 
demonstração de irresponsabilidade e falta de compromisso com o bem 
público, já costume e vício desse Governo. E quando dizemos de imediato, é 
porque é preciso evitar, a todo custo, essa greve iminente dos professores da 
rede estadual. É preciso que o Governador entenda, de uma vez por todas, 
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que é preciso atacar as causas do problema, e não, como faz, tentar 
eliminar os seus efeitos. Está aí o exemplo da paralisação dos professores 
municipais em Belo Horizonte, com nefastas conseqüências para a 
sociedade. 

No caso da Capital, é inegável que as autoridades municipais não 
souberam dialogar com os professores para evitar o movimento. Pois 
esperamos, no caso do Estado, que o Executivo saia de sua inércia 
administrativa, deixe em segundo plano seus pictóricos exercícios políticos e 
pense em todos os escolares mineiros, que, se paralisadas as aulas, deixam 
de aprender e de receber subsídios para construir o Brasil do futuro. 

Terminando nossas palavras, gostaríamos de acrescentar que o 
Governador Itamar Franco, durante sua campanha eleitoral para o Palácio da 
Liberdade, prometeu mundos e fundos ao funcionalismo e, em particular, aos 
profissionais do magistério. Profissionalizar a carreira, com um plano que 
contemplasse melhorias e possibilidades de avanço profissional foi a tecla 
em que o então candidato Itamar Franco mais martelou. Passados.quase três 
anos, ocorre um fato que seria curioso, se não fosse lamentável: o Sr. 
Governador nada cumpriu do prometido, e isso nos leva a pensar que ou ele 
tem memória fraca, ou faltava-lhe sinceridade ao fazer as promessas da 
campanha. É uma questão a esclarecer, nessa situação conturbada em que 
o Dr. Itamar Franco coloca nosso Estado, prejudicando seriamente alunos, 
pais, professores e todos os demais colaboradores da rede estadual do 
ensino. Muito Obrigado. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

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

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 71• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.574/2001, da 
Deputada Elaine Matozinhos; 2.577 a 2.584/2001, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Mauro Lobo -
informando sua desfiliação do PSDB e sua filiação ao PSB (Ciente. A 
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões e às Lideranças.). 

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Ambrósio Pinto, em que solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 1.554/2001 (Arquive-se o projeto.}, e Rêmolo Aloise, em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.518/2001(Arquive-se o 
projeto.); nos termos do inciso Vil do art. 232, ele o art. 141, do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado João Paulo, solicitando a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.123/2000, uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; e defere, 
ainda, cada um por sua vez, deixando para fixar a data em outra 
oportunidade, nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado João Paulo, solicitando a destinação da 1 • Parte 
de uma reunião ordinária para homenagear a Secretaria Municipal de 
Esportes de Belo Horizonte; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Sebastião Costa e outros, em 
que solicitam a realização de uma reunião especial para a entrega do Titulo 
de Cidadão Honorário ao engenheiro Antônio José Polanczyk. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar, 

não temos quórum para a continuação dos nossos trabalhos, provavelmente 
em razão do ato político que está acontecendo no auditório da Assembléia, 
razão pela qual solicito a V. Exa. que encerre a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 28, ás 14 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 185" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/9/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 13/99; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Resolução n° 1.739/2001; discurso do Deputado Durval Ângelo; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 316/99; apresentação da 
Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda á Comissão de Defesa do Consumidor- Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.595/2001; aprovação- Questão de ordem- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 



1104 
Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Ivo José - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Di mas Rodrigues 
- Djalma Diniz - Durval Ângelo- 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 - José 
Braga -José Henrique- Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes 
- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen 
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h14min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 13/99, da 

Deputada Maria José Haueisen, que institui o Programa de Seguro Agrícola 
do Estado de Minas Gerais. As Comissões de Justiça e de Política 
Agropecuária perderam o prazo para emitir parecer. A Comissão de 

·Fiscalização Financeira opina pela aprovação da matéria. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.739/2001, da Mesa 
da Assembléia, que consolida as normas que disciplinam a remuneração dos 
membros da Assembléia Legislativa e dispõe sobre o pagamento a eles de 
parcelas indenizatórias. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Durval 
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Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, serei breve. Entendemos que 
o projeto de resolução, da forma apresentada pela Mesa Diretora, representa 
um avanço. Concordamos com ele e o aplaudimos. Gostaria, apenas, de 
fazer um registro. A Bancada do PT tem uma única emenda a apresentar ao 
projeto. Como foi apresentada no 2° turno, solicito à assessoria da Bancada 
que agilize o acompanhamento da emenda. Quando terminar a discussão, 
ela não poderá ser apresentada. 

Quero deixar claro que a minha intervenção visa permitir e dar prazo para 
que a emenda chegue a ser apreciada. Acho que, dessa forma, está bem 
transparente. Vamos retomar o projeto de lei do PT para revogar o art 2° da 
Lei no 13.200. Entendemos que esse artigo é que irá garantir a permanência 
dessa norma. Ao revogar o art. 2° dessa lei, impedimos que a situação 
anterior volte. Ao mesmo tempo, entendemos que a Lei n° 13.200 é uma 
garantia da legalidade dos pagamentos anteriores. Se não vamos ter esses 
pagamentos de agora em diante, não se justifica, em hipótese- alguma, a 
manutenção de tal dispositivo. A Bancada do nosso partido vai solicitar , 
também, atribuição de regime de urgência para a tramitação do projeto que 
revoga o art. 2° da Lei n° 13.200. Achamos que essa é a maneira correta de 
proceder a respeito dessa questão. Então, nosso encaminhamento é pela 
aprovação do projeto. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolução n° 1. 739/2001 na forma do 
Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 316/99, do Deputado Durval 
Ângelo, que dispõe sobre instalações sanitárias para uso de passageiros em 
estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina por sua aprovação. A Comissão de Transporte opina por 
sua rejeição. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 316/99 

Suprima-se o art. 2°. 
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2000. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A exigência de fixação de cópia da lei nas estações 

rodoviárias e nos pontos de parada de õnibus intermunicipais é 
desnecessária, além de representar novos encargos. 

lnduvidosamente, o cumprimento da lei já está resguardado pelo art. 3°, 
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mediante a fiscalização da entidade competente. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma 
emenda do Deputado Márcio Kangussu, que recebeu o n° 1, e que, nos 
termos do § 2° do art. 188 do Regimento lntemo, encaminha o projeto com a 
emenda à Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer. 

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.595/2001, do Governador do 
Estado, que altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.611, 
de 16/9/97, e dá outra providência. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Na parte da tarde, a Bancada do P:r solicitará 

regime de urgência para o projeto de lei que revoga o art. 2° da Lei n° 13.300. 
Quero deixar bem claro que a emenda que não pudemos apresentar- até fiz 
uso da palavra, aguardando sua chegada, fazendo apelo no microfone, mas 
ela não chegou - será lida pelo Uder do partido, pois garantia publicidade na 
prestação de contas da verba indenizatória. A Bancada do PT assumiu o 
compromisso de disponibilizar, em sua página na Internet, as prestações de 
contas dos Deputados sobre essa questão. Na parte da tarde, a bancada fará 
uso da palavra, no Plenário, para esclarecer essa questão. Solicito o 
encerramento da reunião pela inexistência de quórum. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1868 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/9/2001 

Presidência do Deputado Ivo José 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 

Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1° tumo, do 
Projeto de Lei n° 1.478/2001; discurso do Deputado João Leite; apresentação 
da Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamenbto do projeto 
com a emenda à Comissão do Trabalho- Discussão, em 1° tu mo, do Projeto 
de Lei n° 1.596/2001; aprovação- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei 
no 1.683/2001; discurso do Deputado Sebastião Costa; apresentação das 
Emendas n°s 3 e 4; Encerramento da discussão - encaminhamento do 
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projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 346/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno - Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 
1.392/2001; aprovação na forma do vencido em 1• turno- Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n• 1.510/2001; aprovação- Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Allton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon +erra Pinto -
Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Olivia- Mauro Lobo -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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 
da ata da reunião anterior. 

1" Parte 
Ata 

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 1.478/2001, 

do Deputado Ambrósio Pinto, que cria o lndice Mineiro de Responsabilidade 
Social. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
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forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho 
perdeu prazo para emitir parecer. As Comissões de Assuntos Municipais e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo 
n• 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Para discutir, com a 
palavra, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, é claro que votaremos 
favoravelmente ao projeto e queremos até dizer que ele é muito pertinente. 
Apoiamos a proposta do Deputado Ambrósio Pinto e tenho um interesse 
especial em conhecer o índice de atendimento à educação infantil. Recentes 
dados mostram que apenas 10% das crianças em idade escolar são 
atendidas em nosso Estado. As outras em idade de freqüentar creche e pré-
escola não estão sendo atendidas. 

Então, tenho interesse em conhecer esses lndices, mas gostaria de obter 
uma informação de sua assessoria. Foram apresentadas emendas ao 
projeto? Parece-me que algumas seriam encaminhadas, e eu mesmo 
gostaria de encaminhar uma. Não sei se já chegaram às suas mãos e qual 
será a decisão da Presidência em relação a elas. O projeto será 
encaminhado novamente à comissão para parecer? Hoje pela manhã, tive a 
oportunidade de assinar emendas a esse projeto e gostaria de saber se elas 
já chegaram, se foram acatadas e qual será o procedimento da Presidência 
em relação a elas. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite 
que a Mesa acaba de receber a Emenda n• 1, de autoria de V. Exa. O projeto 
e a emenda serão encaminhados à Comissão do Trabalho. Não há outros 
oradores inscritos. ' 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.478/2001 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3" - O IMRS integrará os dados que orientarão o planejamento 

estadual e as relações entre o Estado e o município, considerando os 
seguintes indicadores sociais: 

I - expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer; 
11 - renda: PIB per capita ajustado ao custo de vida local, indicadores de 

concentração de renda, número de pessoas abaixo da linha da pobreza; 
111 - desemprego: percentual médio de população economicamente ativa 

desempregada; 
IV - educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a taxa 

combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior; 
V - saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de agentes 

comunitários de saúde em relação ao número de habitantes, mortalidade 
infantil; 
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VI - saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, 
coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo; 
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VIl - habitação: déficit habitacional medido a partir do número de pessoas 
que vivem em loteamentos irregulares, destacando as áreas de risco; 

VIII - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas em 
situação de risco nas ruas; 

IX- segurança: número de ocorrências policiais per capita.". 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2001. 
João Leite 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado João Leite, que recebeu o 
no 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência 
encaminha o projeto com a emenda à Comissão do Trabalho, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.596/2001, do Governador do 
Estado, que altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.072, 
de 9/1/96, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.683!2001, do Tribunal de 
Justiça, que cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. 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 e 2, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Para discutir, com a palavra, o Deputado Sebastião 
Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que 
integram a Mesa, senhores parlamentares, senhoras e senhores, jornalistas 
que representam os meios de comunicação, nossa atuação nesta tribuna 
talvez não se dê com o prazo de uma hora, como seria nossa prerrogativa. 
Queremos apenas manifestar a posição do PFL em relação a essa matéria . 
Entendemos que se trata de matéria de natureza exclusiva do Poder 
Judiciário. A ele cabe a iniciativa, através do Tribunal de Justiça, de 
estabelecer normas e diretrizes para o seu funcionamento. O PFL entende e 
respeita essa autonomia e quer, além de dizer que somos inteiramente 
favoráveis à aprovação da matéria, que haja, por parte dos Poderes, o 
respeito permanente à atribuição de cada um. 

Entendemos que essa matéria deve ser aprovada nesta Casa. Por isso, 
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ontem, nossos companheiros de bancada pediram que fosse feita a 
inscrição de alguns para discutir a matéria. E é o que faço em nome do 
partido e da Liderança do PFL. 

Diz aqui, na justificação da mensagem do egrégio Tribunal de Justiça, que 
a Lei Complementar n• 59, de 18/1/2001, ao substituir a organização e 
divisão judiciárias do Estado de Minas, ampliou a composição do Tribunal. Se 
ampliou a composição daqueles que vão julgar, naturalmente, esses mesmos 
julgadores têm de ter estrutura suficiente para acompanhamento nos 
julgamentos e acompanhamento dos processos como um todo. 

Não farei uso do prazo que tenho. Venho apenas dizer que respeitamos as 
instituições, a iniciativa de cada uma delas. É prerrogativa do Tribunal criar e 
estruturar suas melhores condições de trabalho. Fica aqui a posição do 
nosso partido, inteiramente favorável à matéria, enaltecendo que enquanto os 
Poderes respeitarem a autonomia uns dos outros, teremos a democracia 
fortalecida, reservando, todavia, o direito de reavaliar a matéria após o 
parecer sobre as emendas apresentadas. 

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

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N• 1.683/2001 
EMENDAN• 3 

O Anexo I do projeto passa a vigorar com a seguinte redação: 
* - A tabela do Anexo I foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 

29.09.01. 
Sala das Reuniões, de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: A transfomnação de todos os cargos para recrutamento 

limitado vem atender aos princípios da moralidade, legalidade e 
impessoalidade dos atos administrativos. 

O provimento através do recrutamento limitado possibilitará um incentivo 
aos servidores do Tribunal de Justiça. 

Hoje, diversos Desembargadores já buscam assessores no quadro efetivo, 
tanto do Tribunal quanto da Justiça de 1• instância. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Art. . ... - Os cargos criados por esta lei não poderão ser exercidos por 

cõnjuges, parentes em linha reta ou colateral, consangüíneos ou afins, até o 
terceiro grau, de qualquer membro de Poder ou servidor em comissão de 
cargo de direção da 2• instância. 

Sala das Reuniões, de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: Este projeto de lei cria cargos que integrarão o Quadro de 
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Pessoal do Tribunal de Justiça. 

Hoje, existe uma crítica muito grande com referência ao nepotismo, ou 
seja, o favorecimento de parentes de políticos, por meio de nomeação em 
cargos públicos ou distribuição de favores ou empregos, facilitando-lhes a 
ascensão social. 

A inclusão do dispositivo visa impedir qualquer forma de nepotismo, dentro 
dos quadros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas da Bancada do PT, que 
receberam os n°s 3 e 4. 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 2° turno, do Projeto de Lei n° 346/99, do Deputado Amilcar 
Martins, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Despesa 
de Reparação de Interesses Difusos Lesados. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. 
Em discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 346/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.392/2001, do Deputado 
Wanderley Ávila, que declara o trecho mineiro do rio São Francisco, de sua 
nascente até a divisa com o Estado da Bahia, patrimônio paisagístico e 
turístico do Estado de Minas Gerais e dà outras providências. A Comissão de 
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.392/2001 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.510/2001, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis 
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

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

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

• • Sem revisão do orador. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 
57/2001 

As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e um de agosto de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião 
Navarro Vieira, Cristiano Canêdo, João Batista de Oliveira e Mauro Lobo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a 
reunião e infonma 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. Registra-se, ainda, a presença do Deputado Sargento 
Rodrigues. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Mauro Lobo para 
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o 
Deputado João Batista de Oliveira e para Vice-Presidente o Deputado Mauro 
Lobo, ambos com quatro votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira empossa o Presidente eleito, o qual, 
assumindo a direção dos trabalhos. empossa o Vice-Presidente eleito. A 
seguir, o Presidente designa como relator o Deputado Cristiano Canêdo. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Mauro Lobo • Cristiano Canêdo • 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
As dez horas do dia cinco de setembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João Paulo 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 subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se á 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, 
o Deputado Bené Guedes, relator do Projeto de Lei n• 1.244/2000, emite 
parecer pela aprovação da matéria no 2• turno, na fonma original. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado 
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Bené Guedes emite parecer pela aprovação da Emenda n° 2, 
apresentada em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 932/2000, ficando 
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Anderson Adauto - Agostinho Patrús. 

ATA DA 2" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO 
ESPECIAL DO ENSINO SUPERIOR 

As nove horas e trinta minutos do dia treze de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro 
Lobo e Paulo Piau, 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 Mauro Lobo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a discutir assuntos de interesse da Comissão e registra 
a presença do Sr. Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de Governo - EGMG. 
Tem inicio a fase de debates, quando a palavra é concedida ao mencionado 
convidado e aos parlamentares presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se, em seguida, á fase de apreciação de proposições da 
Comissão. É aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em que 
solicita sejam os Srs. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, e 
Adair Ribeiro, membro do Conselho Estadual de Educação - Câmara de 
Ensino Superior, convidados a participar de reunião da Comissão, a fim de 
debater a possibilidade de elaboração de uma política de ensino superior 
para o Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e convidado, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- Paulo Piau. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Amilcar Martins, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e informa não 
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haver ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta Comissão. 
Informa, ainda, que a presente reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente, designar o relator da matéria e programar os trabalhos. O 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e 
convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, a Presidência proclama a eleição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
para Presidente, com quatro votos, e do Deputado Fábio Avelar para Vice-
Presidente, também com quatro votos. Prosseguindo, o Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira declara empossado como Presidente o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, a quem convida para tomar assento à mesa e passa a direção 
dos trabalhos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva agradece a confiança nele 
depositada, empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Fábio Avelar, e 
designa como relator o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Acatando 
sugestão da Presidência, os membros decidem que as reuniões ordinárias da 
Comissão serão realizadas nas quartas-feiras, às dez horas. 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 nesta data, às 14h45min, com a finalidade de se apreciar 
requerimento de interesse da Comissão, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Fábio A velar 

-Amilcar Martins. 
ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de setembro 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira, Fábio Avelar e Amilcar Martins, 
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 Fábio A velar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a tratar de assunto de interesse da Comissão. Encerrada a 1" 
Parte da reunião, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao 
Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar, e apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas em Pouso Alegre, no dia 
25/9/2001, para, em audiência pública, debater a recuperação da BR-459. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Fábio A velar- Luiz Fernando Faria. 
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ATA DA 68" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Maria José Haueisen e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Doutor Viana. 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar 
proposições da Comissão. Sobre a Mesa, a seguinte correspondêAcia: oficios 
do Presidente do CODEMA de Caeté, Ronaldo Pereira da Silva, e da 
Secretária do Comitê Amigos do Rio Sabará, Maria do Canmo de Araújo 
Ramos, nos quais solicitam seja marcada audiência pública da Comissão 
para discutir o licenciamento de exploração de lavra de minério de ferro na 
serra da Piedade, em Caeté, conforme os requerimentos já aprovados. A 
seguir, o Presidente designa o Deputado Fábio A velar para relatar o Projeto 
de Lei n• 1.529/2001, em turno único, do Deputado Márcio Kangussu. Passa-
se á 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Informa que 
continua em discussão o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n• 
498/99; o Deputado Fábio Avelar apresenta requerimento solicitando seja 
retirada da pauta a matéria, o que é deferido pelo Presidente. Com a palavra, 
o Deputado Miguel Martini procede á leitura do Parecer para o 2" Turno do 
Projeto de Lei n• 899/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do vencido no 1" tumo. Colocado em discussão e votação, 
é aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Fábio Avelar emite o Parecer 
para o 2" Tu mo do Projeto de Lei n• 1.220/2000, que conclui pela aprovação 
da matéria na forma do vencido no 1 • turno. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Após, a Deputada Maria José Haueisen faz a 
leitura do Parecer para o 1• Tumo do Projeto de Lei n• 1.543/2001. Na fase 
de discussão, o Deputado Miguel Martini solicita o adiamento da discussão 
da matéria, o que é deferido pelo Presidente. Passa-se á 3" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São votados e aprovados, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos: do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja realizada 
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audiência pública no Município de Tupaciguara para discutir o impacto 
ambiental das seguintes ações na região: pesca do peixe tucunaré; 
assoreamento do leito dos rios Araguari, Uberabinha e Cunumbaíba; 
degradação das nascentes e vertentes que sustentam a represa de Fumas e 
poluição da referida represa; seja realizada audiência pública com 
represenlantes do PROCON Esladual e da COPASA-MG para discutir a 
estrutura de preços dessa prestadora de serviços e os impactos prováveis 
que uma nova tabela teria para a qualidade dos serviços; da Depulada Maria 
José Haueisen, solicilando a inclusão de convidados das cidades de Sabará 
e Taquaraçu de Minas para participar de audiência pública sobre danos 
ambientais na serra da Piedade. 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 setembro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente- Maria José Haueisen -Antônio Andrade. 

ATA DA 70' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

As quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de setembro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, 
Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, Cristiano Canêdo e Sargento 
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimenlal, 
o Presidente, Depulado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Depulado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ala 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 paula, bem como 
discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica que, em 
19/9/2001 foram os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Cristiano Canêdo 
designados relatores, respectivamente, do Projeto de Lei Complementar n• 
38/2001 e do Projeto de Lei n• 1.628/2001, ambos no 1• turno. Com a 
palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira renuncia à relataria do parecer 
para o 2• turno do Projeto de Lei n• 1.159/2001, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. O Presidente redístribui essa matéria ao Deputado Sargento 
Rodrigues. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira procede à 
leitura do parecer para o 2• turno do Projeto de Lei Complementar n• 
26/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Em seguida, o 
Deputado Cabo Morais emite parecer para o 2• turno do Projeto de Lei n• 
806/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
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vencido no 1" turno. Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo 
procede à leitura do parecer para o 2° turno do Projeto de Lei n• 1.421/2001, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n•s 1 e 
2 ao vencido no 1" turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados. Após, o Deputado Sargento Rodrigues 
emite parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n• 1.488/2001, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n• 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n• 1, 
apresentada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. O Presidente submete a votação, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n•s 2.544 e 2.549/2001, em turno único, os quais são 
aprovados. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão. 
Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo lê os seguintes requerimentos: 
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada uma Feunião com 
representantes dos municípios, das cámaras e associações municipais 
mineiras com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
para debater possíveis irregularidades na prestaçdo de contas frente à Lei de 
Responsabilidade Fiscal; do Deputado Paulo Piau, em que solicita sejam 
convidados os Secretários de Estado de Recursos Humanos e da Fazenda 
para debater a questão das verbas retidas e outros assuntos; do Deputado 
Doutor Viana, em que solicita seja realizada uma reunião conjunta das 
Comissões de Administração Pública, de Educação e do Trabalho, com os 
convidados que menciona, para discutir o afastamento preliminar de 
servidores e aposentadorias concedidas. Após, o Deputado Sargento 
Rodrigues apresenta requerimento em que solicita à Secretária de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos sejam prestadas informações sobre o 
exercício do cargo em comissão que o Sr. Sérgio Pimenta José Alvim, ex-
Delegado de Policia 11, ocupa na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, 
em Governador Valadares. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely TarqOínio - Cristiano Canêdo - Cabo 

Morais - Sargento Rodrigues. 
ATA DA 208 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de setembro de dois 
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mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante do edital de convocação e a tratar de assuntos pertinentes 
à Comissão. A seguir, o Presidente dá ciência do recebimento de oficio do 
Reitor da UNIMONTES, encaminhando nota oficial sobre a ação direta de 
inconstitucionalidade impetrada pela Procuradoria-Geral da República, a 
pedido do Ministro da Educação, contra os arts. 81 e 82 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, que trata 
da criação da UNIMONTES e da UEMG. O Presidente informa que, no dia 
12/9/2001, designoú os Deputados Antônio Carlos Andrada e José Henrique 
para relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei n•s 1.637/2001, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 1.675/2001, do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, e que avocou a si a relataria do Projeto de Lei n• 1.699/2001, da 
Deputada Maria Olívia. Esgotada a matéria destinada à 1• Parte da reunião, 
passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n• 22/99 na forma 
do vencido no 1 • turno, com a Emenda n• 1, apresentada pelo relator 
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e pela 
aprovação, em 1° tumo, dos Projetos de Lei n•s 1.433/2001 na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pelo relator (Deputado João Pinto Ribeiro, em 
virtude de redistribuição); 1.526/2001 com as Emendas n•s 1 e 2, 
apresentadas pelo relator (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 1.598/2001 na 
forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça (relator: Deputado João 
Pinto Ribeiro, em virtude de redistribuição). O Presidente passa à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições de 
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos n•s 2.529, 2.545, 2.548 e 
2.562/2001. Dando seqüência aos trabalhos, o Presidente passa à 3• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. São aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
(2), solicitando seja formulado voto de congratulações com a FAPEMIG pela 
realização e pelo financiamento da mostra de trabalhos Ciência para o 
Desenvolvimento e solicitando a realização de reunião para debater a greve 
na rede pública de ensino de Belo Horizonte e a forma de reposição das 

. 
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aulas; Paulo Piau (2), solicitando a realização de reunião para debater a 
greve na rede pública federal de ensino superior e solicitando seja 
encaminhado ofício ao Reitor da Fundação Universidade de ltaúna para que 
preste informações sobre a situação do universitário Fernando Queiroz 
Ribeiro Freitas; e Elbe Brandão, solicitando que os Srs. Eduardo Veloso, 
Diretor do Instituto Mineiro de Administração, e Lucy Brandão, Chefe de 
Gabinete da Secretaria da Educação, prestem esclarecimentos à Comissão 
sobre as declarações feitas aos ajudantes de serviços gerais designados e 
em exercício na 22• Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros. 
A seguir, o Presidente submete a discussão e votação, cada uma por sua 
vez, as redações finais dos Projetos de Lei n•s 1.409, 1.578, 1.594 e 
1.614/2001, que são aprovadas. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, detenmina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOE'S 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.370/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a obrigatoriedade da realização do teste de HIV em exames de sangue 
e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda n• 1 , que 
apresentou. A Comissão de Saúde emitiu parecer por sua rejeição. 
Atendendo a requerimento do autor da proposição, vem agora o projeto a 
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito da matéria. 

Fundamentaçao 
O projeto de lei em tela pretende instituir a obrigatoriedade de os hospitais, 

as clínicas, os centros de saúde e os laboratórios da rede pública e privada 
realizarem, gratuitamente, o teste anti-HIV I e 11 em todas as pessoas que 
requeiram exame de sangue. 

A intenção do autor reveste-se de mérito, tendo em vista o aumento do 
número de portadores do vírus HIV. Conforme detenmina o art. 196 da 
Constituição Federal e o art. 186 da Carta mineira, incumbe ao Estado 
garantir a saúde mediante a adoção de políticas sociais e econõmicas que 
visem à redução do risco de doenças, devendo priorizar as atividades 
preventivas. 
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Ocorre que, segundo o art. 4° da Resolução n° 1.359, de 1992, do 

Conselho Federal de Medicina, é vedada a realização compulsória de 
sorologia para o HIV. Entendemos, portanto, que a realização do teste anti-
HIV deve ter caráter voluntário e anônimo, ficando, assim, garantidos os 
direitos individuais do cidadão, assegurados no inciso X do art. 5° da 
Constituição Federal. 

Em termos de saúde pública, não existe justificativa ética, científica ou legal 
para a realização do teste anti-HIV de forma indiscriminada, em toda a 
população. Convém ressaltar que situações concretas já se encontram 
protegidas por diplomas legais. A Lei Estadual n° 13.161, de 1999, em seu 
art. 1°, determina o seguinte: 

"Art. 1° - O Estado assegurará o oferecimento gratuito dos exames para 
diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede pública". 

Além disso, a Lei Estadual n° 12.296, de 1996, em seu art. 5°, estabelece o 
seguinte: 

"Art. 5° - Cabe ao Estado, no âmbito de sua competência no Sistema Único 
de Saúde - SUS -: 

IV -encaminhar as gestantes portadoras do vírus da AIDS aos serviços de 
pré-natal e aos hospitais, para assistência ao parto; 

V - encaminhar os filhos recém-nascidos de mães portadoras do vírus da 
AIDS". 

Isto posto, entendemos como alternativa à proposição assegurar o 
oferecimento de exames para diagnóstico da AIDS às pessoas atendidas nos 
hospitais da rede pública estadual, proporcionando o acesso da população às 
ações e aos serviços de saúde, conforme prevê o art. 187 da Constituição 
Estadual, razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 1 ao projeto em 
exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.370/2001, no 1° 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.370/2001 
Assegura o oferecimento de exames para diagnóstico da AIDS nos 

hospitais da rede pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado assegurará o oferecimento gratuito dos exames para 

diagnóstico da AIDS às pessoas atendidas nos hospitais, clínicas e 
laboratórios da rede pública e nos da rede privada contratados ou 
conveniados com o SUS do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - O Poder Executivo fará a divulgação do significado e da 
importância dos exames de que trata esta lei, bem como das condições para 
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sua realização. 

Art. 3° - Nos casos de resultado positivo, o exame será repetido por duas 
vezes. 

Art. 4° - O resultado do teste é sigiloso, podendo ser revelado ao médico 
que solicitou o exame. 

Art. 5° -As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de: 

I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde; 
11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados com órgãos 

federais; 
111 -fontes diversas. 
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, 26 de setembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Marcelo Gonçalves -

Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.715/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Nanuque, com sede naquele município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser 
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Consoante a documentação que se fez anexar ao projeto, a APAE de 

Nanuque é uma sociedade civil que se encontra em regular funcionamento 
no Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade, e os membros de sua diretoria, reconhecidamente idôneos, não 
são remunerados pelo exercício de suas funções. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências enunciadas no art. 1° da Lei n• 
12.972, de 2717/98, pelas quais as entidades podem ser declaradas de 
utilidade pública estadual. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.715/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -
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Ermano Batista. 
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