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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 290a REUNIÃO ORDINÁRIA, 
EM 4/10/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Ministro José Carlos 
Carvalho - Palavras do Secretário Paulino Cícero - Palavras do 
Deputado Wanderley Ávila - Palavras do Prefeito Cairo Manoel de 
Oliveira - Entrega de medalhas - Palavras do Sr. José Theodomiro de 
Araujo. 

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

Exmos. Srs. Paulino Cícero, Secretário de Estado do Meio Ambiente, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; José 
Carlos Carvalho, Ministro interino do Meio Ambiente; Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Cairo 
Manoel de Oliveira, Prefeito de São Roque de Minas; Vereador Valdir 
Cruvinel, Presidente da Câmara Municipal de São Roque de Minas; 
Cel. Maurício Antônio dos Santos, Comandante da 2• Região Militar 
da Polícia Militar de Minas Gerais; Arthur Lopes Filho, Presidente da 
FEDERAMINAS, que pleteia para o rio São Francisco a condição de 
Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO; e Deputados 
Estaduais Wanderley Ávila, autor do requerimento que deu origem a 
esta reunião; Maria José Haueisen, Maria Olívia, Gil Pereira, José 
Braga e Márcio Cunha. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Deputados 

Estaduais à Assembléia do Estado de Pernambuco Diniz Cavalcanti, 
Geraldo Coelho e Ravilson Ramos; e à Assembléia do Estado de 
Sergipe Pedro Balbino, Raimundo Vieira e Antônio Francisco. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta interrupção à solenidade de 

entrega das medalhas comemorativas dos 500 anos do rio São 
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Francisco. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional, que será executado pela banda do 12° Batalhão da PMMG, 
com sede em Passos, sob a regência do Sargento Camargos. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmo. Sr. Secretário de Estado do Meio Ambiente, Paulino Cícero, 
neste ato representando o nosso Governador Itamar Franco; Exmo. 
Sr. Ministro do Meio Ambiente, Dr. José Carlos Carvalho, Secretário 
Executivo do Ministério; Exmo. Sr. Ministro do Tribunal de Justiça, Dr. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira; Exmo. Sr. Prefeito de São Roque de 
Minas, na pessoa do qual saúdo a todas as autoridades participantes 
da Mesa; meu caro colega Deputado Wanderley Ávila, na pessoa do 
qual saúdo todos os Deputados presentes, de Minas Gerais e de 
outros Estados; Srs. Prefeitos, Vereadores, convidados e familiares 
dos homenageados, hoje é um dia especial para a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais e, espero, para todos os 
senhores e senhoras aqui presentes. Estamos reunidos para 
comemorar os 500 anos de descobrimento de um rio que é símbolo da 
história, da cultura e do desenvolvimento de uma extensa região do 
território brasileiro. 

Da serra da Canastra, neste privilegiado Município de São Roque de 
Minas, ao ponto em que deságua no oceano Atlântico, na divisa dos 
Estados de Sergipe e Alagoas, o rio São Francisco percorre 2.700km, 
banhando mais de 450 municípios e espalhando sua influência a 25 
milhões de brasileiros. Sua bacia hidrográfica, de 640.000km2

, 

corresponde a cerca de 7,5% do território nacional. 
Foi por abarcar tamanha região e servir a tão grande população, 

unindo cinco Estados - Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e 
Alagoas - e estreitando as relações entre o Sudeste e o Nordeste do 
País, que ele ficou conhecido como rio da integração nacional. E foi 
por suas peculiaridades - no campo econômico, em suas alternativas 
de lazer e turismo, suas histórias e tradições, disseminadas entre 
aqueles que, de geração em geração, aprenderam a respeitá-lo e 
amá-lo - que ele passou a ser chamado também pelo carinhoso 
apelido que todos nós conhecemos: "Velho Chico". 

~--------~------___. 
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Pois bem, o "Velho Chico", que dá sustento e identidade a tantos 

milhões de brasileiros, está doente. Castigado pelo desmatamento 
indiscriminado de suas margens, pela atividade mineradora 
predatória, pela ausência de uma política ambiental consistente -
fatores que contribuem também para minguar seus afluentes -, ele já 
não é navegável em grande parte de seu curso, já não representa 
fartura para os pescadores, já não favorece o desenvolvimento de 
projetos agropecuários, já não garante a sobrevivência de milhares de 
famílias da população ribeirinha. 

Diante de tal situação, o sentido desta solenidade é homenagear as 
pessoas e instituições que, dentro de sua área de competência, de 
suas possibilidades, de sua sensibilidade, contribuíram ou têm 
contribuído para a preservação do rio São Francisco, para a 
recuperação de sua vitalidade, de seu potencial ecológico, turístico e 
econômico. 

É uma tarefa que cabe a todos: aos poderes públicos, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, à iniciativa privada, às organizações não 
governamentais, às demais instituições da sociedade civil, aos 
usuários dos recursos hídricos, à população em geral. 

Por parte da Assembléia Legislativa, este evento não constitui uma 
ação isolada na área dos mananciais hídricos. Ele faz parte de um dos 
projetos mais importantes da Casa neste ano: o movimento Minas em 
Defesa das Águas. Trata-se de uma campanha promovida em 
parceria com mais de 70 instituições do setor público e da sociedade 
civil, destinada a discutir a situação dos recursos hídricos e 
energéticos e a buscar soluções para a crise de energia em que o 
País se encontra. 

Entre os fatores que contribuem ou podem contribuir para agravar 
essa situação e que levaram a Assembléia a promover a campanha, 
destacam-se ações ou projetos como aqueles relativos à privatização 
de Furnas, à divisão da CEMIG, à transposição das águas do rio São 
Francisco, à nova política de saneamento, em discussão na Câmara 
Federal, e à interrupção de investimentos nas empresas estatais dos 
setores hídrico e energético. 

Podemos citar, entre as ações do Movimento Minas em Defesa das 
Águas, a realização de ciclos de debates; a participação em 
manifestações públicas; e visitas às regiões do Estado onde se 
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localizam os Comitês de Bacias Hidrográficas, com o objetivo de 
incentivar o seu pleno funcionamento e fomentar entre as populações 
locais a participação nos programas voltados para a preservação dos 
recursos hídricos. 

Outra iniciativa importante do citado movimento, que é oportuno 
lembrar nesta ocasião, é a reestruturação e o revigoramento da 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE 
São Francisco. 

Esse conjunto de ações, incentivando a discussão dos problemas 
que afetam as bacias hidrográficas, se fortalece pela mobilização da 
sociedade em defesa dos recursos hídricos e energéticos, esse 
imenso patrimônio que, submetido a um modelo de gerenciamento 
dissociado de suas funções soc1a1s, colocará em risco o 
desenvolvimento harmônico e sustentável do País. 

Nesse contexto, a CIPE São Francisco, da qual participam 
parlamentares dos cinco Estados banhados pelo rio, muitos dos quais 
se encontram aqui presentes, assume um papel relevante. Desde 
1992, quando foi implantada, a Comissão acumulou um valioso acervo 
de informações, relacionadas aos principais temas de conflito no uso 
das águas do rio, como a geração de energia, a irrigação, a pesca, a 
navegação, a recreação e o turismo. 

Inclui-se também nessa relação a polêmica transposição das águas 
do rio São Francisco para áreas do Nordeste Setentrional, nos 
Estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Vale lembrar a posição da CIPE sobre o assunto, manifestada em 
1994, em um fórum de discussões em Belo Horizonte: não 
condenamos a transposição em si, mas a forma açodada com que se 
pretendia implementá-la, sem a devida avaliação dos impactos 
ambientais e socioeconômicos em toda a extensão da bacia do São 
Francisco e sem levar em consideração um projeto de revitalização de 
seus recursos naturais. 

A CIPE São Francisco, movimento pioneiro de parlamentares dos 
cinco Estados banhados pelo rio, nasceu da constatação de que a 
bacia hidrográfica que compartilham, não obstante suas imensas 
riquezas naturais, revela uma crescente degradação ambiental, ao 
lado do empobrecimento sociocultural e econômico das comunidades 

~-----------~------------~ 
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ribeirinhas. 

É notória a persistência das preocupações que deram origem ao 
movimento. Ano após ano, as condições do rio vêm se agravando, o 
que se pode notar pelo intenso assoreamento, pelo desaparecimento 
de vários tributários, pelo desmatamento sem controle e pela 
deterioração da qualidade das águas. 

Coube à CIPE São Francisco a busca de instrumentos legais para a 
implantação de uma política de desenvolvimento sustentável da bacia 
do São Francisco, com a implementação de ações de recuperação, de 
proteção ecológica e de desenvolvimento socioeconômico. 

Sua atuação também serviu de modelo para a criação da CIPE Rio 
Doce, que congrega os Estados de Minas e do Espírito Santo, 
implementada em 1999 e em plena atividade. 

Tais experiências de gestão compartilhada de bacias interestaduais 
foi levada pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ao 
IV Diálogo lnteramericano de Gerenciamento de Águas, promovido 
pela Organização dos Estados Americanos, pela Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e pela Rede 
lnteramericana de Recursos Hídricos, realizado em Foz do Iguaçu no 
mês passado. 

É importante salientar que esses trabalhos, por sua natureza 
parlamentar, visam criar condições para a interlocução entre órgãos, 
instituições governamentais e não governamentais, fundações, 
entidades privadas e lideranças comunitárias dos Estados que 
compartilham as bacias hidrográficas, mas não podem substituir as 
ações do Poder Executivo no planejamento ou implantação de 
medidas de recuperação ambiental. 

Propomos, neste momento histórico, um esforço conjunto pela 
revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Essa tarefa 
demanda uma série de ações, como a implantação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas, a implementação de programas de recuperação 
de microbacias e da cobertura vegetal e uma política de gestão dos 
recursos hídricos que promova a descentralização e a melhor 
distribuição de responsabilidades. 

Dentro desse espírito, tomo a liberdade de fazer um apelo a todas 
as pessoas e instituições que estão sendo agraciadas nesta 
solenidade: que recebam a homenagem como justo reconhecimento 

~------------~------------~ 
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de sua atuação em prol do rio São Francisco, mas que também a 
transformem em um renovado compromisso com esta causa tão 
nobre. 

Quero fazer um agradecimento a todos os que aqui compareceram, 
especialmente ao Prefeito de São Roque de Minas, Cairo Manoel 
Oliveira, pelo apoio, pelo seu entusiasmo, pela sua dedicação e pelo 
seu empenho na realização deste evento. 

Temos a certeza de que os esforços a serem feitos por cada um de 
nós contribuirão para rejuvenescer o Velho Chico. O rio, a natureza e 
as futuras gerações irão agradecer. Muito obrigado. 

Palavras do Ministro José Carlos Carvalho 
Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa do qual gostaria de 
saudar os demais Deputados Estaduais de Minas e de outros Estados 
que comparecem a esta solenidade e as demais autoridades da Mesa. 
Ainda gostaria de saudar todas as demais autoridades municipais, as 
lideranças comunitárias que estão conosco, na pessoa do Prefeito de 
São Roque de Minas, Cairo Manoel, e também os nossos 
companheiros do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, que estão 
nesta solenidade. 

Há 500 anos, ao chegar à foz do rio São Francisco, Américo 
Vespúcio, certamente, não poderia imaginar a importância que o rio 
tomaria para a construção da nacionalidade brasileira e para a nossa 
afirmação de Nação soberana, sobretudo em razão da sua 
importância geopolítica, fazendo a ligação do Sudeste com o 
Nordeste, mais do Nordeste com o Sudeste e permitindo que aqueles 
que se engraçavam aos mares pudessem chegar às minas gerais, 
aproveitando a via desse rio. Desnecessário seria aqui mencionar ou 
reafirmar a importância desse rio, os seus potenciais e os seus 
problemas, já sobejamente enumerados no discurso do nosso 
caríssimo Presidente da Assembléia Legislativa de Minas. 

Caberia apenas reiterar os problemas ambientais que encontramos 
ao longo dos mais de 3.000km do rio, desde São Roque até a foz, no 
oceano Atlântico. Ao mesmo tempo que serviu como veia importante 
para a ocupação do território brasileiro, nessa vasta porção do 
Sudeste e do Nordeste, também fomos, ao longo desses 500 anos, 
acumulando um passivo ambiental na bacia hidrográfica do São 

~------------~------------~ 
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Francisco, um dos mais importantes desafios a ser vencidos para a 
sua recuperação e a sua revitalização. No início deste terceiro milênio, 
seguramente, essas questões ganham dimensão política e social 
maiores do que as outras iniciativas realizadas no passado. Ganham 
essa dimensão, sobretudo, em razão da mudança de percepção da 
sociedade brasileira a respeito da importância do seu patrimônio 
ambiental e da necessidade de protegê-lo, não apenas por razões 
exclusivas ou meramente ecológicas, mas também por razões 
econômicas e sociais. Com a devastação ambiental de várias partes 
do País, que se manifestam de forma insofismável na bacia do São 
Francisco, seguramente descobrimos - por isso mudamos a nossa 
percepção - que o desenvolvimento material sem qualidade de vida 
produz uma prosperidade falsa, que o desenvolvimento que degrada o 
meio ambiente e que promove a exclusão social não é o 
desenvolvimento que devemos almejar, como o desenvolvimento 
conceitualmente necessário para promover a afirmação do Brasil 
como uma grande nação nos contextos continental e internacional. 
Daí, a iniciativa do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 
determinar que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 
Integração Nacional, em conjunto, pudessem oferecer uma proposta 
de recuperação e revitalização da bacia do rio São Francisco, em 
contraposição à proposta que até então vinha sendo exaustivamente 
debatida em relação ao denominado projeto de transposição do rio 
São Francisco. 

Evidente que nenhum brasileiro cônscio de suas responsabilidades 
pode deixar de considerar importante a imperiosa necessidade de 
aumentar a oferta de água no semi-árido. A maneira de fazê-lo é que 
tem de estar em sintonia com o que o rio pode oferecer, sobretudo 
num contexto mais amplo. Que sua recuperação e revitalização se 
tornem objetivo prioritário de que devem derivar os demais projetos de 
uso das águas e de uso da bacia! 

Há uma infinidade de problemas a serem vencidos. Por isso, ao 
mesmo tempo que, por decreto, institucionalizou o projeto de 
recuperação e revitalização da bacia do rio São Francisco, o 
Presidente também assinou outro decreto, criando o Comitê da Bacia 
do Rio São Francisco, em fase de implantação, já com a adoção das 
primeiras iniciativas de mobilização de todos os Estados, de toda a 
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588 
comunidade, para que esse Comitê possa atingir o mais alto grau 
de representatividade. Com essa iniciativa, na verdade, estamos 
conferindo efetividade a um dos mais importantes princípios da Lei no 
9.433, que estabelece o sistema nacional de gerenciamento dos 
recursos hídricos. Evidentemente, estando esse comitê instalado e 
plenamente institucionalizado, todas as iniciativas relacionadas com o 
projeto de recuperação e revitalização da bacia serão objeto de 
decisão do Comitê da Bacia, e não exclusivamente das autoridades 
federais e estaduais momentaneamente envolvidas nessas 
discussões, até que o Comitê se estabeleça plenamente. É 
fundamental mencionar a importância do Comitê em relação ao 
sempre comentado conflito de competências dos diversos entes 
federativos diante da necessária integração para enfrentar o problema 
de gestão das bacias hidrográficas. No Comitê, todos os conflitos de 
competências desaparecem, porque é onde compartilharemos as 
iniciativas do poder público, nos seus três níveis, com os usuários das 
águas e com a sociedade civil, fazendo com que o processo decisório 
da gestão das águas no Brasil signifique a mais plena consolidação do 
que já havia começado há 20 anos, com a política nacional do meio 
ambiente, que estabelece como paradigma fundamental a 
participação da sociedade e de suas lideranças como atores decisivos 
no processo de tomada de decisão. Com a lei nacional de recursos 
hídricos e com o Comitê de Bacias Hidrográficas, o Brasil dá um 
passo extraordinário no que diz respeito ao planejamento territorial, 
seguramente um dos maiores problemas do planejamento no Brasil. 
Sempre tivemos a tendência clássica de trabalhar o planejamento 
setorial sem imaginar o caráter espacial do processo de ocupação e a 
distribuição do processo de planejamento no âmbito do território. Com 
o Comitê de Bacias, criamos um instrumento fundamental para que a 
integração dos três níveis de Governo, como um imperativo da 
organização federativa do Estado, possa consolidar-se e realizar-se 
de maneira absolutamente tranqüila, para que essas interfaces se 
ajustem e o conflito se transforme em sinergia. Por isso acreditamos 
firmemente que essa iniciativa, ao lado do projeto de revitalização, 
torne-se realmente um ganho de qualidade, não apenas para a gestão 
da bacia, mas também para a mobilização dos esforços e dos 
recursos necessários à sua recuperação. 

~------------~------------~ 
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Estamos seguros no Ministério do Meio Ambiente, em razão da 

articulação com todos os Estados, particularmente com o Estado de 
Minas Gerais, na pessoa do Secretário Paulino Cícero, com quem as 
equipes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Integração 
Nacional vêm acertando as possibilidades e os arranjos necessários 
àquelas iniciativas a serem desenvolvidas no Estado de Minas, bem 
como outras que iremos desenvolver nos demais Estados da bacia do 
São Francisco, nos cinco citados pelos Presidente da Assembléia 
Legislativa que o rio corta no sentido do Nordeste, além do Distrito 
Federal e de Goiás que também têm pequenas parcelas dos seus 
territórios localizados na bacia hidrográfica. 

Estamos convencidos de que esse trabalho de articulação 
mencionado pelo Presidente Antônio Júlio é vital para o sucesso de 
qualquer iniciativa de recuperação de uma bacia hidrográfica, não 
apenas a integração dentro da esfera do poder público, mas também 
a integração do poder público com a iniciativa privada e com as 
entidades da sociedade civil. 

Estamos falando de um projeto que não pode ser, em nenhum 
momento, entendido como um projeto federal, porque não estamos 
falando de um território federal, mas de um projeto regional voltado 
para a recuperação da bacia do rio São Francisco. Como disse 
Guimarães Rosa, "no grande sertão só tem um rio, é o rio São 
Francisco, o Chico", como dizia ele. "O resto é veredas e pequenos 
ribeirões." Essa é a importância do São Francisco para aqueles que, 
vivendo nas suas margens e na sua bacia, não foram apenas usuários 
das suas águas, mas atores da sua história. Estamos absolutamente 
convencidos de que esse trabalho de mobilização a ser empreendido • 
cujo marco poderíamos considerar como esta reunião · produzirá 
aquilo que todos desejamos em relação à recuperação do São 
Francisco. 

Para assinalarmos esse compromisso, estamos em articulação com 
o Palácio do Planalto, mediante orientação do Presidente da 
República. E, provavelmente, na próxima semana ou nas seguintes, 
ocorrerá a visita do Presidente da República à nascente do rio São 
Francisco, para assinalar não apenas o seu compromisso político com 
essas propostas que estamos mencionando, mas para lançar as 
primeiras iniciativas concretas do projeto de revitalização que se 
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Costumo dizer que, além das questões técnicas, políticas e 
administrativas, aqueles que se reúnem em torno da causa ambiental 
o fazem também porque têm esperança. E gostaria de dizer aqui, em 
São Roque, na nascente do rio São Francisco, que as nossas 
esperanças são como as águas desse rio. Correm lentas, aceleram 
nas corredeiras, por vezes param no remanso, mas nunca voltam para 
trás. Vamos trabalhar desse jeito, como as águas. Muito obrigado. (
Palmas.) 

Palavras do Secretário Paulino Cícero 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, Deputado Antônio Júlio; Srs. Deputados; excelentíssimas 
autoridades que compõem esta Mesa e que se assentam no Plenário; 
Srs. Prefeitos Municipais; senhoras e senhores; o rio São Francisco 
tem duas margens. E claro que todo rio o tem, por isso o tema São 
Francisco sugere dois enfoques diferenciados. O primeiro é 
exatamente a questão econômica, voltada para a sua revitalização e 
recuperação e para que ele possa voltar a oferecer aos olhos e ao uso 
dos brasileiros e da humanidade aquela beleza selvagem do dia 
4/10/1501. 

O outro, naturalmente, não é um aspecto econômico, mas cultural. 
Hoje, na reunião da manhã, S. Exa. o Governador do Estado teve 
oportunidade de abordar esses dois ângulos da "questão são
franciscana". E ficamos de fazer agora esse pequeno resumo do que 
se tentou fazer em Minas Gerais para a recuperação da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco, notadamente dos seus 
componentes maiores, que são os municípios, os distritos, as vilas e 
os povoados. 

S. Exa., em Brasília, pronunciou-se favoravelmente à transposição 
das águas para o semi-árido nordestino, e o que ele disse é que 
Minas não queria ter uma visão egoística das águas do São 
Francisco, como se apenas nós, mineiros, pudéssemos dela desfrutar. 
Em compensação, queríamos participar desse grande debate a que 
alude com muita propriedade o Secretário Executivo e hoje Ministro 
José Carlos Carvalho, que é exatamente a discussão de como 
trabalharmos articuladamente todos os entes públicos, federais, 
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estaduais e municipais, para que possamos cumprir, junto com as 
organizações não governamentais e com a sociedade como um todo, 
essa tarefa hercúlea de recuperar o rio São Francisco. 

Assim chegado a Belo Horizonte, o Governador, por decreto, criou 
uma comissão, chefiada pelo Secretário do Planejamento, que teve a 
seu cargo a tarefa de levantar todas as demandas para a plena 
recuperação do rio São Francisco, ou seja, as matas de topo, as 
matas ciliares, as matas de encosta, a questão dos microbarramentos 
para impedir a contaminação dos corpos de água, a recomposição da 
fauna ictiológica. E isso, na verdade, é quase uma religião praticada 
hoje pelos homens do Projeto Manuelzão, em cuja frente está o meu 
prezado amigo Dr. Apolo Heringer Lisboa, a quem saúdo. 

Esse estudo foi realizado para que se pudesse também implantar 
uma política adequada de plena disposição dos resíduos sólidos, dos 
efluentes sanitários e de toda a sorte de comprometimento do corpo 
d'água. Isso foi orçado e significa que todos os municípios que 
integram a bacia hidrográfica do São Francisco têm já devidamente 
medido, avaliado e convenientemente analisado do ponto de vista 
financeiro o seu custo de implementação. O total desses gastos é da 
ordem de R$1.392.000.000,00. É uma cifra expressiva, mas 
perfeitamente compatível com o horizonte de aplicação, que caminha 
de 15 para 20 anos. 

Outra questão importante da bacia do rio São Francisco - a qual foi 
objeto de algumas indagações informais que me fizeram ao longo de 
nossa visita a São Roque de Minas - é a do gás. O Governo do 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Minas e Energia e 
da COMIG, em convênio com a Universidade de Ouro Preto e a 
Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, está aplicando recursos 
para fazer toda uma reinterpretação de dados sísmicos e 
estratigráficos da bacia, para ver se se confirmam as expectativas de 
um grande geólogo brasileiro, Prêmio East Vegue de Minas Gerais em 
1999, homem que dirigiu a Diretoria de Exploração da PETROBRAS e 
que fez com que ela caminhasse para a plataforma continental, Dr. 
Carlos Walter Marinho Campos. Ele acha que, sendo uma bacia 
proterozóica, com mais ou menos 600 milhões de anos, muito 
semelhante às bacias da Sibéria e do mar da China, com profunda 
identidade geológica em termos de deposição sedimentar, pode ser 
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também um oceano de gás, como lá. Se assim for, mudaremos a 
história dessas barrancas, e quero ver o meu Presidente da 
Assembléia Legislativa, autêntico barranqueiro de Pará de Minas, 
curtir, com felicidade, essa nova era que virá com a disponibilidade 
energética do gás para atender a nosso Estado. 

Além desse aspecto econômico, há também o aspecto cultural. Eu 
não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem lembrar que o 
rio São Francisco, através da sua bacia hidrográfica e de sua cultura, 
legou extraordinário patrimônio a Minas, ao País e - por que não 
dizer? - à própria humanidade. Trata-se, como todos sabem, de uma 
das áreas mais estudadas do Brasil. Curiosamente, uma área que 
ficou enfeixada entre o maciço do Bambuí e os contrafortes do 
Espinhaço foi uma das áreas que mais mereceram e convocaram a 
atenção de estudiosos da sociologia, da medicina e de pesquisadores 
de toda natureza a entender esse vale em sua gigantesca 
singularidade. O trabalho que realizamos com a CPRM catalogou 
mais de 1 .500 testemunhos de estudos e pesquisas realizados ao 
longo da bacia hidrográfica do São Francisco, tanto no território de 
Minas quanto nos territórios de nosso Pernambuco - saiu daqui o 
nosso querido Deputado da família Coelho -, de Alagoas, de Sergipe e 
da Bahia, que formam os Estados são-franciscanos. 

Além desses estudos todos, que, entre tantos, incluem aquele que o 
nosso Governador citou - o estudo realizado por William Halfeld no 
século passado -, tenho o estudo de ( ... ) sobre a bacia do rio das 
Velhas à disposição de todos em meu gabinete. Aliás, quero dizer que 
temos ali um "data-room", uma sala de dados sobre o São Francisco, 
que está à disposição de tantos quantos queiram pesquisar sobre ele. 

Existem alguns nomes que devem ser lembrados nesta hora. Foi 
aqui, no São Francisco, que veio um dinamarquês no século passado: 
Peter Wilhelm Lund, o Dr. Lund. Ao fazer estudos espeleológicos em 
nossas cavernas, ele identificou o que chamou de "Homo 
americanus", que representa um elo notável no estudo da evolução do 
homem na face da terra. Fiquei muito feliz quando cheguei ao Museu 
Real de Copenhague e ali encontrei, na primeira parte dos 
testemunhos sobre o Dr. Lund, um trabalho da Secretaria da 
Educação de Minas Gerais, subscrito por mim quando Secretário, 
falando do grande trabalho que ele havia realizado. Ele descobriu e 
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catalogou 12 mil peças do homem primevo em nossas áreas. 

Quero lembrar também o nome de outra pessoa a quem muito deve 
a medicina brasileira e universal: o Dr. Carlos Chagas. Mesmo não 
sendo oriundo desse vale, foi aqui, no Município de Lassance, que 
desenvolveu suas pesquisas para descobrir todo o ciclo evolutivo da 
doença de Chagas, que representa um gigantesco déficit para uma 
parte enorme da geografia universal. E, para não citar mais ninguém, 
apenas gostaria de citar aquele que, aparentemente tendo linguagem 
e literatura voltadas para o terreno típico local, na verdade é o mais 
universal de nossos escritores: Guimarães Rosa. Quando vejo o 
Projeto Manuelzão, que foi retirado de um de seus personagens, 
percebo que atrás daquela aparente intimidade com o local, com o 
típico e com o próprio da terra, alça vôo para atingir as raias da 
universalidade. 

Estou falando em nome do Governador Itamar Franco e 
cumprimento a Assembléia por esta feliz e oportuna iniciativa, 
desejando que cada um de nós que seremos condecorados com essa 
comenda possa ostentá-la orgulhosamente no peito, como 
testemunho de um compromisso de lutar para fazer, ao contrário do 
que deseja o nosso Secretário Executivo do Ministério, o rio "voltar 
para trás" e ser o que era no dia 4/10/1501. Obrigado. 

Palavras do Deputado Wanderley Ávila 
Cumprimentamos a Mesa aqui composta, na pessoa do nosso 

estimado e querido Presidente, Deputado Antônio Júlio, pessoa 
admirada, querida e respeitada por todos os seus pares como 
exemplo de homem digno, probo, responsável e exemplar chefe de 
família. Também abraçamos todos os que se encontram aqui neste 
ambiente, onde podemos falar à vontade, na pessoa de nossos 
queridos Deputados Diniz Cavalcanti, Geraldo Coelho, Ranilson 
Ramos, Antônio Francisco, Pedro Balbini e Raimundo Vieira. Há 11 
anos estamos juntos nessa batalha, na CIPE São Francisco. Hoje pela 
manhã, quando o Governador Itamar Franco solicitou ao Secretário 
Paulino Cícero que falasse alguma coisa, o Secretário justificou-se 
dizendo que havia sido apanhado de surpresa e que, se soubesse 
disso, ter-se-ia preparado. Sabíamos que, depois de sua fala, iríamos 
falar, uma vez que é de nossa autoria o projeto de criação da medalha 
de comemoração dos 500 anos e o projeto que reconhece o São 
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Francisco como patrimônio paisagístico e turístico no Estado de 
Minas Gerais. 

Depois do Secretário Paulino Cícero, tivemos o Ministro interino, 
nosso Secretário Executivo José Carlos Carvalho, o Deputado Antônio 
Júlio e o Paulino Cícero falando novamente. São as dificuldades. E o 
Leônidas, Prefeito de Pirapora, já me ouviu dizer isso. Duas 
dificuldades - e eu disse para o Paulino - pelas quais um homem 
passa e enfrenta na sua vida. Fazer um discurso depois de ouvir 
esses brilhantes oradores é muito difícil, tão difícil quanto um homem 
beijar uma mulher correndo. Mas o José Carlos disse que aquele que 
luta pela causa do meio ambiente sempre deve ter esperança. 
Esperança é o que não falta para nós, barranqueiros. E como bom 
barranqueiro do rio das Velhas, cheio de orgulho, não fugimos da raia. 
Da margem esquerda, encontram-se presentes o Prefeito Bil, da 
minha querida Várzea da Palma, o Tovinho, Prefeito de Lassance, e o 
Cristóvão Vita Filho, Prefeito de Carlos Chagas. Na margem direita, 
encontram-se a minha Pirapora e a minha Buritizeiro. 

Conseguimos o que queríamos. Primeiro, a medalha do 
reconhecimento paisagístico, uma homenagem àquele que tanta 
dádiva nos dá, nos proporciona. Com certeza, a essência do projeto 
de lei era fazer com essa lei se tornasse uma cunha, ainda que 
pequena, não para travar a transposição do rio, mas para pelo menos 
chamar a atenção para que dialogássemos mais. Graças a Deus isso 
foi colocado em segundo plano. 

Segundo - seguindo a orientação daquele barranqueiro apaixonado, 
como nós, o Presidente da FEDERAMINAS, Arthur Lopes Filho, que 
se encontra presente -, num trabalho maior, de vulto, buscamos o 
reconhecimento do rio São Francisco como patrimônio histórico, 
cultural e artístico da humanidade. É uma pequena contribuição da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Antes de ser um projeto do 
Deputado Wanderley Ávila, é um projeto da Assembléia, que 
reputamos da mais alta importância, assim como o outro projeto, para 
que seja rio de preservação permanente. 

A criação da medalha, pegando um gancho nas palavras do Ministro 
José Carlos, é colocar na letra fria de uma lei o amor do barranqueiro, 
daquele apaixonado pela causa do meio ambiente. É saber que 
naquelas palavras frias estão o desejo, a vontade, o coração de um 
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Pepé Paraguaçu; a alma, o coração de um conterrâneo, de um 
amigo que briga pelo Projeto Manuelzão, que é o Apolo, e o coração 
de todos os barranqueiros e daqueles que habitam a bacia do rio São 
Francisco. 

Para encerrar, estávamos em campanha política lá na minha querida 
Diamantina, e, depois de um discurso bonito do Paulo Célio de 
Almeida, que tinha sido Vice-Prefeito, meu colega de ginásio, médico, 
profissional exemplar, passaram a palavra para o Prefeito Dr. João 
Antunes, Prefeito de quatro mandatos, já com os seus oitenta e 
poucos anos e também na disputa. O Dr. João disse o seguinte: "Meu 
querido garoto, Paulo Célio, se for eleito, vou fazer tudo o que você 
falou". 

Com relação àquelas reivindicações que iríamos fazer, quanto às 
quais V. Exa. já se posicionou, assim como o nosso Governador 
Itamar Franco, a nossa esperança, Ministro José Carlos, com certeza 
absoluta, nesta semente plantada ou hoje irrigada, é que possamos 
ser como um rio, ou seja, tão logo nasce, já leva um baita tombo na 
cachoeira de Casca d'Anta, mas não esmorece; vai banhando as 
veredas, chegando em Três Marias, na minha Pirapora e vai lá para 
baixo. Que sejamos como o rio São Francisco. Que cada um de nós, 
como ele, aprenda a contornar os obstáculos e, com certeza, Pepé 
Paraguaçu, alcançaremos o nosso objetivo. Muito obrigado. (
Palmas.) 

Palavras do Prefeito Cairo Manoel de Oliveira 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 

Deputado Antônio Júlio, na pessoa de quem cumprimento todos os 
integrantes desta Mesa; nobres colegas Prefeitos, Srs. Deputados e 
Vereadores de Pernambuco e Sergipe, senhoras e senhores, para nós 
de São Roque de Minas, este é um momento de singular importância. 
Quis o Criador que fôssemos os habitantes, os primeiros responsáveis 
pela salvaguarda do rio São Francisco. Aqui nas nossas terras, na 
serra da Canastra, nasce a razão deste nosso encontro. A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, num gesto muito feliz, decidiu 
homenagear personalidades, empresas e entidades comprometidas 
com a recuperação e com a revitalização do rio São Francisco. 

Na nossa visão como primeiros conterrâneos do São Francisco, 
acreditamos que, se não fossem tomadas essas medidas neste 
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momento, ele não teria mais 15 anos de vida. A situação é crítica, 
caótica. Felizmente, homens cônscios se reúnem para comemorar 
esta data singular, esta data histórica, os 500 anos de convívio com o 
rio São Francisco. Quero fazer um apelo aos 43 companheiros 
Prefeitos ribeirinhos do São Francisco, para que dediquem uma 
parcela maior do seu tempo e recursos à preservação e recuperação 
do nosso rio. Como Prefeito, sei quais são nossas dificuldades, ou 
seja, uma escassez muito grande de recursos e uma demanda muito 
grande, mas é preciso priorizar essa causa, que simboliza hoje, a 
nosso ver, o maior desafio da nossa geração. 

Em São Roque, temos o berço do São Francisco. Cuidamos do São 
Francisco com muito carinho e amor. Somos orgulhosos disso. Ele 
nasce em São Roque e, enquanto percorre nosso território - margem 
direita e margem esquerda estão em São Roque -, não sofre nenhum 
tipo de agressão. O IBAMA luta na defesa do São Francisco, da sua 
nascente, da serra da Canastra. A Polícia Florestal do Estado de 
Minas Gerais não tem medido esforços na sua preservação. A nossa 
Prefeitura de São Roque tem se empenhado muito nesse trabalho. No 
exato momento em que sai do seu berço, em que sai do Município de 
São Roque, o rio sofre sua primeira agressão: recebe um rolo de 
esgoto sanitário sem nenhum tratamento. Isso acontece no Município 
de Vargem Bonita, não porque o Prefeito Lélis Jorge Silva, nosso 
particular amigo, não tenha responsabilidade com relação a isso. Essa 
situação foi herdada, mas, a partir do momento em que assumiu a 
Prefeitura de Vargem Bonita, tem se esforçado, de maneira 
sobrenatural, para impedir que essa agressão aconteça. Depois, as 
águas do São Francisco vão banhar as terras de Piumhi, Teresópolis, 
vão descendo por Minas Gerais. Faço um apelo a todos os Prefeitos, 
aos Prefeitos barranqueiros, para que demonstrem seu amor pelo rio 
São Francisco, que trabalhem em sua defesa. Espero que daqui a 500 
anos, quando nos encontrarmos novamente para comemorar os 
próximos 500 anos, a situação seja outra. Espero que os historiadores 
do futuro, quando se debruçarem sobre os livros de história, não 
encontrem registrada a passagem de uma geração que não teve 
responsabilidade com a degradação do rio São Francisco. Em São 
Roque de Minas, como montanheses, estaremos acompanhando o 
trabalho de todos os Prefeitos barranqueiros e de todo o Estado de 
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Minas Gerais. É preciso registrar, mais uma vez, o empenho do 
IBAMA, por meio do Ministério do Meio Ambiente, na preservação do 
rio São Francisco. Quando falamos em serra da Canastra, 
normalmente associamos a ela somente o rio São Francisco, mas, ali 
em cima, além desse rio, que corre em direção ao Norte e ao 
Nordeste do Brasil, nasce um outro vizinho de berço, mais ou menos a 
6km em direção oeste. Ali nasce outro grande rio brasileiro, que corre 
em direção ao Sul do País, que é o rio Araguari. É por isso que nós, 
em São Roque de Minas, falamos com muito orgulho que a unidade 
do Brasil nasce aqui. Que Deus nos abençoe. 

Entrega de Medalhas 
O Sr. Locutor (José Soares Júnior) - Senhoras e senhores, damos 

início, neste momento, à entrega da medalha comemorativa dos 500 
anos do rio São Francisco, criada pela Lei no 13.928, de 4/7/2001, em 
caráter excepcional. A medalha do rio São Francisco destina-se a 
galardoar as pessoas físicas ou jurídicas que contribuíram ou estejam 
contribuindo para a preservação da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. 

Antecedendo à entrega das medalhas e simbolizando o sentimento 
de respeito com que são recebidos todos os agraciados, ouviremos, 
neste instante, o toque da vitória, executado pelos clarins do 
Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes. 

- Procede-se à execução de clarins e à entrega das medalhas aos 
agraciados, cuja relação foi publicada na edição de 29/9/2001. 

Palavras do Sr. José Theodomiro de Araújo 
Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, DD. Presidente da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Cairo Manoel de Oliveira, DD. 
Prefeito da cidade de São Roque de Minas; Exmo. Sr. Deputado 
Wanderley Ávila, DD. representante do São Francisco na Assembléia 
Legislativa; demais membros da Mesa, meus senhores e minhas 
senhoras, talvez o adiantado da hora e a premência dos vôos que têm 
que se dirigir a Belo Horizonte não nos permitam fazer a locução que 
desejávamos, trazendo algumas reflexões fundamentais sobre a bacia 
do São Francisco. De qualquer sorte, o momento nos remete àquele 
longínquo 4/10/1501, quando, retificando a história no que se refere a 
Américo Vespúcio, o Sr. André Gonçalves comandava a frota que 
fazia o reconhecimento da costa brasileira, desde o cabo de São 
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Roque, e chegou à foz do São Francisco. 

Daqueles tempos para cá, é bom fazer uma reflexão bastante 
profunda sobre o que fizemos nestes cinco séculos de andança do 
São Francisco e de sua gente. Começaríamos por tratar das lágrimas 
de lati, que, chorando copiosamente a saudade do seu noivo na serra 
da Canastra, formou a cachoeira de Casca d'Anta, cujas águas 
seguiram os passos dos guerreiros que se dirigiam para a grande 
guerra. E eram tantos os guerreiros que afundaram os solos de Minas, 
permitindo que as lágrimas de lati formassem o São Francisco. Por 
isso, até hoje se diz: corre um rio de lágrimas. 

E não seria outra a expressão senão aquela do primeiro missionário, 
que, ao chegar ao alto do rio São Francisco e, do alto de uma colina, 
vislumbrar extasiado o vale, disse: "Que sermão imenso é, por si só, 
toda esta terra!". Exatamente esse sermão da natureza, durante estes 
cinco séculos, reboou de barranca em barranca e não foi escutado por 
sua gente. É o sermão da natureza a gritar o comportamento que 
deveríamos ter para com ela, e hoje vemos uma omissão tão grande e 
criminosa em relação ao grande vale. Não somos capazes de 
aproveitar o momento em que ele mostra suas entranhas para retirar 
todos os obstáculos de seu leito. 

Hoje, não deveríamos estar festejando o seu aniversário, pois 
estamos mais para uma missa de réquiem. O São Francisco está a 
merecer uma atenção mais firme de suas autoridades e de sua gente, 
porque a Nação brasileira tem usufruído desse grande manancial sem 
retribuir sequer com uma migalha para sua perenidade e para o 
benefício de sua gente. 

Essas reflexões nos remetem a um processo atávico, desde os 
tempos da colonização, quando nossos historiadores, fazedores de 
heróis, apontaram o Sr. Garcia d'Ávila como um grande desbravador, 
quando, na realidade, a figura do fidalgo português trouxe para cá o 
seu gado, na caravela galga da ilha da Madeira, espalhando currais 
desde a praia do Forte, em Salvador, até as nascentes do rio Paraíba. 
Foi, na realidade, o primeiro grileiro e genocida do São Francisco. 

A outra metade foi entregue pela Coroa portuguesa ao Sr. Antônio 
Guedes de Brito, cujas possessões estendiam-se desde o morro do 
Chapéu, na Bahia, até as nascentes do rio das Velhas, próximas a 
Nova Lima e Belo Horizonte. 
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O São Francisco foi assim dividido, antes de ser ocupado, antes 

de ser colonizado. E houve fidalgos portugueses. Era a época do 
império do padroado régio, quando a Santa Sé, abdicando de algumas 
de suas atribuições, passou aos Reis a definição de algumas 
propriedades terrenas do Vaticano. Aí, também se aproveitou a Coroa 
para, por meio da catequese, fazer o que os jesuítas chamaram 
corretamente de "reduções", que nada mais eram que reduzir as 
terras dos índios a um espaço menor, para que sobrassem sertões 
para ocupação dos colonizadores. Nasceu, assim, o São Francisco, 
com uma administração já totalmente distorcida com a exclusão de 
sua gente. 

Quando o Ministro Paulino Cícero se referiu à presença dos 
estudiosos, isso se deu nas duas extremidades do São Francisco, que 
foi colonizado pelas nascentes e, depois, no caminho de passagem 
para as minas de Goiás dos faiscadores e buscadores de pedras 
preciosas de São Paulo, os quais atravessavam as suas nascentes. 

Na realidade, o que ocorreu foi a presença de um bolsão de pobreza 
do Médio São Francisco, que se estende de Pirapora até quase a foz 
desse rio, a ponto de uma carta régia ter proibido aquele povo de ter 
contato com civilizações litorâneas. O São Francisco passou, então, 
quase dois séculos fechado em si mesmo. Daí a grande vantagem: 
se, por um lado, atrasamo-nos em um século no desenvolvimento, 
perante as outras regiões do País, por outro lado, essa convivência 
intestina, essa convivência interna gerou uma sociedade própria da 
região. Somos pessoas com suas próprias idiossincrasias, com seus 
medos e lendas próprios, que têm esse acendrado amor e essa 
ligação estreita com seu rio. 

Mas precisamos mostrar esta face lúdica; precisamos mudar esta 
história do Velho Chico, esta história da poesia, de refletir em noites 
de luas belíssimas um caminho de prata; precisamos mudar isso para 
uma execução mais séria e mais convincente. O Presidente da 
República acaba de criar um comitê para a revitalização do São 
Francisco, através de um decreto em que não há nenhuma garantia 
de que tenhamos, seqüencialmente, todos os anos, os recursos 
necessários para a sua revitalização. 

Precisamos, sim, e estamos buscando uma pressão popular da 
bacia do São Francisco. E olhem, senhores: temos um poder político, 
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um poder de barganha, e, se os Prefeitos do vale do São Francisco 
chegassem a tomar conhecimento dele, estaríamos em outra 
situação. O Brasil tem 5.507 municípios, e o vale do São Francisco 
conta com 504, quase 10% da municipalidade brasileira. Isso é um 
peso político fortíssimo. Os Srs. Prefeitos precisam tomar 
conhecimento da força de que dispõem para impor a sua vontade 
diante do Poder Executivo e transmitir à sociedade a necessidade de 
todos mudarmos o nosso comportamento com referência ao vale do 
São Francisco. 

Este instante é de agradecimentos. Não sabemos se devemos 
chorar ou sorrir, se ficamos alegres ou tristes, porque não sabemos 
realmente se vamos ter uma recuperação do São Francisco, em face 
da deterioração em que se encontra. Precisamos acabar com o 
planejamento setorial que aí está, pois não há uma coordenação única 
para o São Francisco: o setor elétrico planeja de costas para o setor 
de irrigação; o setor de irrigação fica de costas para o setor de 
navegação. No entanto, todos visam ao mesmo objetivo. 

Chegamos a um estado de degradação tal, que, hoje, não podemos 
satisfazer as próprias necessidades da bacia, se não pensarmos na 
interligação com outras bacias brasileiras. Talvez estejamos criando 
um problema a ser estudado com muita seriedade, que seria a mistura 
de águas do Tocantins, do Paranaíba com o rio Grande, substâncias 
totalmente diferentes, com biotas totalmente diferentes, que trarão 
impactos ambientais que requerem muito cuidado. 

Honrado com a escolha, quero agradecer esta comenda e, neste 
instante, faço-o em nome de todos, de tantos briosos Prefeitos que 
aqui estão e que se preocupam com o São Francisco; em nome dos 
Deputados de minha terra, Pernambuco; em nome de minha terra, 
Sergipe, onde fui honrado com o título de cidadão sergipano; em 
nome de minha terra, Bahia, onde também recebi o honroso título de 
cidadão baiano, graças ao trabalho que desenvolvo ao longo do São 
Francisco; em nome desta plêiade valorosa e de tantos outros amigos, 
entre os quais cito individualmente José Mayrink Pereira, Maria 
Queirós e Regina, já que não tenho como enumerar tantos outros de 
286 municípios que conheço no vale do São Francisco. Dos 504, já 
coloquei o solado dos meus pés, com muita honra, em 286 municípios 
desse grande vale, que estudo desde os 15 anos de idade, vale que é 
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a paixão, a lenda e a história da minha vida. 

Quero agradecer à Assembléia Legislativa por marcar os 500 anos 
do São Francisco. Que esta comenda esteja pesando sempre em 
nossos ombros, esteja esquentando o nosso coração, para que 
sejamos revitalizados e possamos aproveitar nossas forças e nossas 
inteligências em benefício da revitalização do São Francisco. Muito 
obrigado, em nome de todos os agraciados neste momento. 

ATA DA 190" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/10/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.262/2000; renovação da votação do projeto; aprovação; verificação 
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de quórum para votação; renovação da votação do projeto; 
aprovação; declarações de voto - Votação, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei n° 1.160/2000; aprovação com as Emendas n°s 1 a 4 - Votação, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.305/2000; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.550/2001; requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; 
votação do projeto, salvo emenda e destaque; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda no 2; aprovação -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.683/2001; discursos dos 
Deputados Rogério Correia, Chico Rafael, lrani Barbosa, Alberto 
Bejani e Dalmo Ribeiro Silva; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão 
de ordem; leitura e votação das Emendas n°s 1 e 2; aprovação; 
questão de ordem; leitura e votação das Emendas n°s 3 e 4; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição - Votação, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 321 /99; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 1.300/2000; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
Questões de ordem - Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h13min, 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 - Prosseguimento da votação do Projeto de Lei n° 

1.262/2000, do Deputado Chico Rafael, que altera o art. 8° da Lei n° 
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11.396, de 6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da Lei no 
12.708, de 1997, introduzindo um representante da Assembléia 
Legislativa no grupo coordenador do Fundo de Fomento e 
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Turismo e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. A Presidência vai 
renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai fazer a segunda votação. Em 

votação. 
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há quórum 

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

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. Há 

quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 1.262/2000, do Deputado Chico Rafael. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Turismo. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos declarar que 

votamos contrariamente ao projeto, porque acreditamos que a 
participação de Deputados nesses conselhos não tem redundado em 
benefício para a sociedade, além de ter a possibilidade única de gerar 
desgaste para o Poder Legislativo. Em segundo lugar, a função do 
Poder Legislativo é fiscalizar, e não decidir em conselho. Isso cabe ao 
Poder Executivo. Devemos estar fora desses conselhos para cumprir 
o nosso papel de fiscalizar. 
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Estamos apresentando, por exemplo, requerimento em relação 

ao FUNDESE. Queremos saber quanto existe hoje no FUNDESE, 
nesse Fundo que foi batizado de GERAMINAS. Qual é o montante? 
Em segundo lugar, saber quanto desse montante tem sido aplicado 
nas microempresas e nas pequenas empresas, que foi a destinação 
para a qual ele foi criado, ou seja, estimular e apoiar as 
microempresas e as pequenas empresas, gerar novos postos de 
trabalhos e também aquecer a economia. 

Queremos que haja a identificação dos beneficiários do Fundo; 
quantos foram beneficiados? Quem? E, ainda, o detalhamento dos 
empreendimentos assumidos pelo Fundo. As informações que temos 
são catastróficas. Os recursos desse Fundo são as contribuições das 
microempresas e das pequenas empresas que optam por aderir a ele, 
e temos informações de que esses recursos estão sendo desviados 
para o caixa único do Estado, para o Tesouro. 

Além disso, o Estado não está prestando as devidas informações às 
microempresas e às pequenas empresas, que têm o direito a ser 
beneficiadas com esse Fundo para uma série de atividades, como 
qualificação profissional, capacitação, compra de equipamentos e uma 
série de benefícios, até mesmo para capital de giro da empresa. 

Essas informações é o que a Assembléia tem de ter. É esse 
acompanhamento que nós, parlamentares, precisamos fazer, e não 
participar dos conselhos. 

Essas reuniões dos conselhos não ocorrem, e, quando ocorrem, o 
Deputado não pode nada porque, naquele montante, naquela 
quantidade de pessoas que compõem esse Fundo, o voto do 
parlamentar é quase insignificante. E isso é quando o Deputado vai, 
porque, de modo geral, os avisos para as reuniões são feitos em cima 
da hora, quando o Deputado já tem outra agenda e não pode 
comparecer. 

Então, Sr. Presidente, gostaríamos de pedir a V. Exa., neste 
momento, que o requerimento que apresentaremos tivesse agilidade 
para podermos obter essas informações. Segunda questão, temos 
vários requerimentos que foram protocolados. De dez, apenas dois 
foram votados, e sobre esses dois nenhuma informação chegou a 
este parlamentar. Os oito requerimentos estão ainda sem parecer da 
Mesa. Essa foi a última informação que obtivemos. Então, votamos 
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hoje esse projeto em 1 o turno. Espero que seja dada agilidade ao 
requerimento que apresentarei, para que, ao votarmos esse projeto 
em 2° turno, tenhamos as informações. Do contrário, teremos que 
convocar o Secretário da Fazenda, o Presidente do BDMG, para que 
eles esclareçam isso para a sociedade. Esse é um problema grave em 
prejuízo da sociedade. Acho que esse é o papel do Poder Legislativo, 
não é fazer parte dos conselhos, mas sim, exigir que os conselhos 
funcionem, que tenhamos as informações e que possamos fazer esse 
Executivo trabalha e funcionar, coisa que ele não faz. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, inicialmente, como autor 
desse projeto que acaba de ser aprovado pelos ilustres colegas 
Deputados, gostaríamos, em nome dos pequenos empresários e dos 
microempresários do Estado de Minas Gerais, de externar os nossos 
agradecimentos pela aprovação desse projeto que tem por finalidade 
incluir, no Conselho do Fundo de Desenvolvimento da Micro e 
Pequena Empresa- FUNDESE -, um membro do Poder Legislativo do 
Estado de Minas Gerais. Em que pese aos argumentos apresentados 
pelo colega que acaba de usar o microfone, o projeto foi apresentado 
dentro de uma sistemática que é praxe na Casa, ou seja, vários 
colegas Deputados participam de outros conselhos. Se porventura a 
Assembléia mudar essa sistemática, se porventura a Assembléia 
adotar outro mecanismo, é natural que também estaremos junto com 
a Casa. Mas, neste momento, a sistemática é essa, o nosso objetivo é 
que Assembléia Legislativa esteja presente junto ao Conselho de 
Administração do FUNDESE, que cuida dos recursos arrecadados das 
microempresas e das pequenas empresas para financiar o projeto 
GERAMINAS. Estamos discutindo essa questão desde o início de 
nosso mandato. Por diversas vezes nos levantamos e discutimos essa 
matéria nesta Casa e nas comissões pertinentes, preocupados com o 
tratamento dado à microempresa e à pequena empresa no Estado de 
Minas Gerais. Entendemos que o segmento que hoje reúne quase 300 
mil microempresas e pequenas empresas, que gera hoje 1 milhão de 
postos de trabalho, precisa ter a atenção da Assembléia Legislativa. 
Por isso, o nosso projeto, a nossa idéia de termos nesse conselho um 
membro do Poder Legislativo para que ele acompanhe o mais próximo 
possível o desenrolar, a aplicação dos recursos do FUNDESE, para 
que ele, realmente, atinja seu objetivo, qual seja o de financiar, o de 
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fomentar o desenvolvimento da pequena empresa e da 
microempresa. Acredito que a Assembléia Legislativa deu um grande 
passo para colocarmos nesse conselho um colega Deputado, para 
que, realmente, acompanhe o que está acontecendo com o 
FUNDESE. Realmente, as informações que nos chegam nem sempre 
são esclarecedoras, embora, de algum tempo para cá, tenho sentido 
que o grupo gestor do FUNDESE junto ao BDMG tem procurado 
aplicar esses recursos, haja vista as muitas incursões desse grupo do 
BDMG no interior do Estado, explicando como funciona o 
GERAMINAS, explicando como as microempresas e as pequenas 
empresas conseguem levantar recursos desse Fundo. 

De modo que, se não era dos melhores, hoje, também, não é dos 
piores. A inclusão de um membro do Poder Legislativo nesse grupo 
gestor do FUNDESE irá contribuir para que a Assembléia, o povo de 
Minas e a microempresa, em particular, consigam ter acesso cada vez 
maior a esses recursos do FUNDES E GERAMINAS. 

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontra-se na pauta de 
votação o Projeto de Lei no 1.683, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais. Gostaria de fazer um apelo aos colegas parlamentares 
para que permaneçam no Plenário nesta manhã, a fim de votarmos 
esse projeto, que vem dinamizar e dar condições ao Poder Judiciário 
de Minas Gerais de esvaziar o estoque de processos que aguarda 
julgamento nas prateleiras do fórum, do Tribunal de Alçada e do 
Tribunal de Justiça. Por isso, é importante que os colegas 
parlamentares permaneçam no Plenário para que esse projeto seja 
votado, e possamos dar condições de trabalho ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos contrariamente ao 
projeto, apesar de reconhecermos a intenção do seu autor, Deputado 
Chico Rafael, em colocar um representante da Assembléia Legislativa 
no grupo coordenador do FUNDESE. 

Tenho procurado discutir essa questão e gostaria que os Deputados 
estivessem atentos a essa situação que estamos vivendo. Temos a 
presença de diversos Deputados em diversos conselhos no Estado de 
Minas Gerais, que tratam até de questões financeiras. Um desses 
conselhos, que tem a participação de um representante da 
Assembléia Legislativa, está sendo argüido por causa da utilização de 
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recursos. 

Parece-me, Sr. Presidente, que um equívoco vem sendo cometido 
pela Assembléia Legislativa. Nós, da Assembléia, precisamos ter uma 
distância desses conselhos, especialmente desses grupos 
coordenadores que tratam justamente da implementação de projetos e 
programas. Seria salutar para a Assembléia Legislativa e para os seus 
Deputados manter distância desses conselhos. 

Tive oportunidade de participar de um conselho e participo de outro. 
Algumas reuniões de conselho coincidem com o horário das reuniões 
da Assembléia Legislativa. E, muitas vezes, os Deputados são 
tachados de omissos e ausentes. Lembro-me, especialmente, do 
conselho de que participei, porque a reunião ocorria às 14 horas das 
quarta-feiras. E as pessoas que compunham o conselho queriam a 
minha presença nessas reuniões. Como abandonar a reunião do 
Plenário da Assembléia Legislativa para estar presente numa reunião 
de conselho? A Assembléia Legislativa tem de discutir essa questão. 

Sei que a intenção do Deputado Chico Rafael é boa, sei que é 
interessante um acompanhamento mais de perto da execução de 
planos e aplicação dos recursos, mas, creio, os Deputados têm de se 
distanciar desses conselhos. Precisamos lutar pelo fortalecimento do 
Poder Legislativo, para que tenhamos, efetivamente, força para 
requisitar documentos e prestações de contas e ser atendidos. Por 
isso, Sr. Presidente, votei contrariamente. 

Quero também falar sobre algo que o Deputado Chico Rafael disse 
em sua declaração de voto. O Deputado chamou a atenção dos 
colegas para que estivéssemos presentes em Plenário e votássemos 
um dos projetos importantes. 

Neste momento, o painel registra que estão sendo realizadas várias 
reuniões de comissões. Vejo até que está faltando ali o registro da 
Comissão Especial que trata do esporte e que deve estar se 
deslocando para uma visita ao Mineirão. Algumas CPis também 
funcionarão fora da Assembléia. 

Então, creio que todos devemos ter cuidado para não dizer que o 
Deputado está ausente do Plenário da Assembléia. Várias comissões 
já estão funcionando a partir das 9h30min, e outras funcionarão a 
partir das 10 horas. Temos que fazer essa opção: ficaremos em 
Plenário ou nas comissões? Não sei onde será realizada hoje a 
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reun1ao da CPI das Carvoarias, mas seguramente ela não se 
realizará em Belo Horizonte porque não temos carvoarias aqui. Por 
isso, sei que vários Deputados já devem ter se deslocado para o 
interior para essa reunião. Também a CPI que trata do preço do leite 
deverá ir a Curvelo ou a outra cidade da região. Assim, muitos 
Deputados estão em comissões. Esse é um outro problema que 
temos que discutir. Ao mesmo tempo que temos que votar no Plenário 
da Assembléia, temos uma pauta recheada de projetos importantes e 
várias comissões funcionando, algumas delas fora da Assembléia. Os 
Deputados são requisitados e precisam comparecer no interior do 
Estado, que mais se parece com um país, para o trabalho nas 
comissões. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que votei pela aprovação do Projeto de Lei no 1.262/2000. Entendo 
que a presença da Assembléia Legislativa no FUNDESE certamente 
trará benefícios, porque poderemos fazer o acompanhamento 
sistemático da aplicação dos recursos desse Fundo. Aproveito a 
oportunidade para registrar que sou membro do Conselho Estadual de 
Entorpecentes - CONEN. Como representante da Assembléia, 
designado por este Poder, tenho dado a contribuição necessária; por 
isso entendo que esse projeto é muito importante. Reafirmamos nosso 
voto por sua aprovação. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
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 níveis médio, pós
médio e superior na área da saúde, das instituições de educação 
integrantes do Sistema Estadual de Educação e adota outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S 1 a 4, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .160/2000 
com as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Educação. 
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Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .305/2000, do 

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que estabelece a proibição de 
implantação de aterro sanitário em áreas próximas de residências, 
cursos hídricos e mananciais. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação 
na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio 
Ambiente, que opina pela rejeição da Emenda no 1. A Emenda n° 1 foi 
retirada pelo autor. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .305/2000 
na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.550/2001, do Deputado 
João Leite, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem 
adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das 
conclusões das comissões parlamentares de inquérito. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini solicitando a votação destacada da Emenda no 2. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emenda e destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .550/2001 com 
as Emendas n°s 1 e 2 . À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .683/2001, do Tribunal 
de Justiça do Estado, que cria cargos na estrutura orgânica da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opinou por sua aprovação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com as Emendas 
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n°s 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das 
Emendas n°s 3 e 4. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, esse projeto recebeu 
quatro emendas, sendo que as de n°S 3 e 4 são da Bancada do PT. 
Esses cargos e a estrutura a ser criada para o Tribunal de Justiça têm 
o nosso apoio, pois visam dar condições ao Tribunal para trabalhar 
conforme alteração que já tínhamos feito em outro projeto de lei que 
reestruturou os cargos no Tribunal de Justiça. 

Nossa discordância com o projeto refere-se a como fazer essas 
mudanças e reestruturações. Essa proposta cria uma série de cargos 
de recrutamento amplo no Tribunal, como por exemplo, 96 cargos de 
Assessor Judiciário 111, três cargos de Diretor de Secretaria de 
Câmara, três de Escrevente Substituto, 16 de Auxiliar Judiciário e 16 
de Assistente Especializado. 

Isso significará um gasto desnecessário e que não é pequeno para 
os cofres do Estado. Esses cargos não têm, necessariamente, de ser 
de recrutamento amplo. 

Os 96 cargos de Assessor Judiciário 111 têm a função técnica de 
auxiliar o Juiz nas decisões que ele próprio tem de tomar. Não há, 
portanto, a menor necessidade de que sejam cargos de recrutamento 
amplo, ou seja, de confiança. 

Alegaram, em defesa da idéia, que nós, Deputados, temos cargos 
de recrutamento amplo em nossos gabinetes e que, assim sendo, o 
Tribunal de Justiça também teria de tê-los. Mas é bom levar em conta 
a função de cada um, para verificar a diferença entre os casos. 

Para analisar processos, o funcionário tem de ser técnico e não é 
imprescindível que ocupe cargo de confiança. Na Assembléia, por 
exemplo, assessores, funcionários concursados, fazem estudos de 
projetos de lei e nos subsidiam nos pareceres. Não pertencem aos 
nossos gabinetes, mas à estrutura da Casa. São todos funcionários 
efetivos. É correto que a análise técnica seja feita por funcionários de 
recrutamento restrito, concursados, que trabalhem à luz da legislação. 

Diante disso, temos tranqüilidade para afirmar que membros do 
Tribunal de Justiça devem ocupar os cargos cuja função é realizar 
estudos para o órgão, e não, para este ou aquele Juiz. A criação de 
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A emenda do PT prevê que, caso necessário, sejam criados cargos 
de recrutamento limitado e que eles sejam ocupados mediante 
concurso público; caso não seja necessário, que se aproveitem os 
funcionários do Tribunal de Justiça que podem fazer o trabalho. Essa 
é a primeira emenda, que recebeu da Comissão de Administração 
Pública parecer pela rejeição. 

Estou encaminhando favoravelmente a votação da Emenda no 3, 
pelos motivos que já expus. Transformar em cargos de recrutamento 
limitado os que se pretende sejam de recrutamento amplo resolveria, 
sem gastos adicionais, o problema da estrutura do Tribunal de Justiça 
e, do ponto de vista técnico, satisfaria aos Juizes nos pareceres e nas 
conclusões de seus trabalhos. 

A segunda emenda prevê que os cargos que venham a ser 
ocupados no Tribunal de Justiça não sejam "exercidos por cônjuges, 
parentes em linha reta ou colateral, consangüíneos ou afins até o 
terceiro grau de qualquer membro do Poder ou servidor em comissão 
de cargo de direção da 2• Instância". Propõe, portanto, o combate à 
prática do nepotismo, que tem ocorrido no sistema judiciário. E isso 
não é novo. O Ministério Público já proibiu, por portaria e decreto, a 
contratação de parentes. No caso em pauta, é mais que justa a 
emenda, por causa das inúmeras denúncias de contratações de 
parentes em cargos de recrutamento amplo. 

Mesmo sendo derrotada a Emenda no 3, a Emenda no 4 
prevaleceria, porque ficaria proibida a contratação de parentes. 
Deveremos votar para que o Tribunal de Justiça, a exemplo do 
Ministério Público, não pratique nepotismo. 

Também nós temos de discutir essa questão. Nos gabinetes dos 
parlamentares, de maneira geral, há projetos e emendas dessa 
natureza. O Senador Roberto Freire, por exemplo, apresentou 
emenda a esse respeito no Congresso Nacional, que deve ter guarida 
nesta Casa. Aproveitando o ensejo da apresentação da emenda, 
podemos já iniciar esse tipo de discussão. 

São duas emendas importantes, porque dão sinal de moralização ao 
Tribunal de Justiça, que sai ganhando, tanto do ponto de vista técnico 
quanto por sinalizar, para a sociedade, maior transparência no Poder. 
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Temos feito essa discussão em todos os órgãos do Estado, e o 
Poder Judiciário não pode ficar de fora. Encaminho pela aprovação 
das Emendas n°s 3 e 4, da Bancada do PT, que receberam parecer 
pela rejeição. E encaminho também pela aprovação das Emendas n°s 
1 e 2, que receberam parecer pela aprovação na Comissão de 
Administração Pública, e pela aprovação do projeto, com as quatro 
emendas que acabei de detalhar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Recentemente, aprovamos o Projeto de 
Lei Complementar no 17, que tramitou durante quase um ano na 
Assembléia Legislativa. Realizaram-se diversas audiências no interior 
do Estado, ouvindo-se a magistratura mineira, os serventuários da 
justiça, os advogados e a população com relação ao Poder Judiciário 
do Estado de Minas Gerais. Constatamos grande volume de 
processos que aguardam julgamento nas instâncias inferiores do 
Poder Judiciário. 

O Tribunal de Justiça não se opôs à criação de varas e comarcas. 
Inúmeras foram as varas e comarcas criadas através de emendas. 

O Tribunal de Justiça enviou à Casa proposta para aumento do 
número de Desembargadores de 44 para 60. Por isso, entendemos a 
necessidade de se adequar a estrutura administrativa do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais à nova legislação aprovada com 
o Projeto de Lei Complementar n° 17. Daí a necessidade de 
aprovarmos o projeto encaminhado pelo Tribunal de Justiça, para que 
a população seja realmente atendida pelo Poder Judiciário. 
Infelizmente, não é essa a realidade hoje, diante do grande número de 
processos que tramitam no Poder Judiciário. 

Com relação às Emendas n°s 3 e 4, que tratam do recrutamento 
restrito e do nepotismo, em que pese ao sentido grandioso das 
emendas, não podem ser fixadas apenas para o Poder Judiciário. Se 
tivermos de fazê-lo, terá de ser com relação ao Poder Judiciário, ao 
Poder Legislativo, ao Ministério Público e ao Poder Executivo. O 
Poder Judiciário não pode ser bode expiatório dessa bandeira. 
Crucificar o Poder Judiciário, limitando suas contratações de 
funcionários, não é a melhor alternativa. Por isso, encaminho pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.683 com as Emendas n°s 1 e 2, 
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rejeitando-se as Emendas n°S 3 e 4. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, a cada dia aprendemos 
mais nesta Casa. Fico impressionado com a interpretação que cada 
Deputado tem dos Poderes e do que acontece aqui. Um projeto que 
cria cargos única e exclusivamente para a classe superior da justiça 
de Minas Gerais, que consome pelo menos 50% do orçamento do 
Judiciário. Isso não vai melhorar em absolutamente nada a vida de 
Juízes e das segundas entrâncias que existem em todo o Estado de 
Minas Gerais. Vai melhorar só para a cúpula. Aquela pirâmide vai 
continuar crescendo e acabar como o World Trade Center, ou seja, 
cresce demais e, uma hora, qualquer coisinha joga no chão. É muito 
importante assistirmos a isso nesta Casa, principalmente no momento 
em que V. Exa. apresenta um substitutivo ao projeto de lei do 
Governador, transformando-o em anistia para beneficiar exatamente o 
mau mineiro, aquele que sonega, aquele que já sabe que pode 
atrasar, porque volta e meia vem alguém para presenteá-lo. Da 
mesma forma como presenteiam os bandidos soltos em Minas Gerais; 
da mesma forma como a parte má da justiça é beneficiada; da mesma 
forma como estamos tendo os maiores obstáculos para a CPI para 
investigar o Ministério Público e o Judiciário de Ribeirão das Neves, já 
protocolada aqui, para que não ande. 

Sr. Presidente, se seguirmos com Minas Gerais desse jeito, 
realmente vai ser muito difícil desembaraçar aqueles que têm rabo 
preso para que façamos uma Minas Gerais mais justa, mais 
progressista e mais trabalhadora. Assim, a impunidade e o poder da 
sacanagem, ganhando do homem sério neste País, vão continuar. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, observando esse projeto 
que diz respeito ao Tribunal de Justiça, nós, desta Casa, temos de ter, 
como toda Mínas Gerais, o equilíbrio para votar aquilo que é 
interessante para que o Tribunal possa caminhar. Sabemos das 
dificuldades que existem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se 
espalhando pelos fóruns de todo o nosso Estado. Sabemos também 
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que é humanamente impossível o Tribunal de Justiça combater a 
criminalidade quando não existe um suporte adequado para fazê-lo. 

Interferir num Poder de maneira impensada e, acima de tudo, 
leviana não é o ideal para este Plenário, para a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais. Particularmente, tenho grande respeito pelo Tribunal 
de Justiça, pelos homens que lá trabalham. A maioria dos municípios 
que conhecemos são sustentados pelas Prefeituras, que, muitas 
vezes, são obrigadas a colocar gasolina nos carros dos fóruns para 
que possam executar o seu trabalho. Se isso não acontece, ficam de 
braços cruzados, não têm absolutamente nada, nem papel para 
trabalhar. 

Deixo aqui, de público, o meu apoio total ao Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, que trabalha com homens sérios, que desenvolvem um 
trabalho que é de justiça. E a justiça, está na Constituição Federal, na 
Constituição Estadual, deve e tem que ser seguida para que não 
cometamos nenhuma injustiça em nossa vida. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de encaminhar 
favoravelmente ao Projeto de Lei n° 1 .683. Vejo, neste momento, que 
esta Assembléia poderá resgatar o que o Tribunal solicita, que é a 
reestruturação da máquina judiciária. 

Sabemos perfeitamente que a tutela jurisdicional é o meio para que 
a justiça seja distribuída de forma legal e constitucional. O projeto de 
lei ora apresentado vem buscar desta Casa a reestruturação e a 
efetiva criação dos quadros funcionais de seus servidores. Com 853 
municípios, temos mais de 500 comarcas em todo o Estado e 
conhecemos de perto as dificuldades para o andamento das marchas 
processuais, com processos que ficam à espera de solução por anos 
e anos. Assim, acredito que a criação de cargos visa a resgatar, acima 
de tudo, o bom andamento dos trabalhos. E é somente assim, por 
meio dessas emendas e do parecer já fundamentado do relator, que 
poderemos devolver ao Tribunal a sua legitimidade e identidade na 
prestação jurisdicional do Estado de Minas Gerais. 

Votei favoravelmente ao acompanhamento, como tenho a certeza de 
que votaremos em breve, no 2° turno, tendo, conseqüentemente, a 
sanção do Governador. 
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa- Verificação de votação, Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados, não houve voto 

contrário houve 1 voto em branco, totalizando 38 Deputados. Com a 
Presidência, são 39 Deputados. Está, portanto, aprovado o Projeto de 
Lei no 1.683/2001, salvo emendas. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Solicito a leitura das Emendas n°s 1 e 2, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura das Emendas n°s 1 e 2. 
O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Lê:) 
- As Emendas n°s 1 e 2, lidas pelos Sr. Secretário, foram publicadas 

na edição do dia 21/9/2001. 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovadas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura das 

Emendas n°S 3 e 4. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura das Emendas n°s 3 e 4. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 
- As Emendas n°s 3 e 4, lidas pelos Sr. Secretário, foram publicadas 

na edição do dia 5/10/2001. 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 3 e 4. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados, votaram "não" 30 
Deputados, totalizando 37 Deputados, há nas comissões 6 
Deputados, totalizando 44 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
rejeição das Emendas n°s 3 e 4. Fica, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei no 1 .683/2001 com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 321/99, do Deputado 
Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município 
de Santa Rita do Sapucaí. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 321/99 na 
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.300/2000, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão do imóvel que 
menciona ao Município de lbirité. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.300/2000 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, vou solicitar 

à Mesa os votos que foram dados a esses projetos de hoje, para 
enviarmos a nossos companheiros. Alguns até nos visitam hoje. 
Queremos saber como ficou o voto de cada um. 

Por falar em voto, gostaria de retribuir ao companheiro Bejani. Se 
ele tiver um voto aqui, em Belo Horizonte, será o meu. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 
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O Deputado lrani Barbosa Sr. Presidente, falei no 

encaminhamento do projeto e gostaria de ressaltar novamente que 
estamos formando uma caravana em Ribeirão das Neves, com mais 
de 2 mil pessoas, para vir a esta Casa e solicitar a V. Exa. que 
pratique o direito legal de fiscalizar. 

Queremos a fiscalização do Judiciário, do Ministério Público de 
Ribeirão das Neves, lastreados pela corrupção e pela conivência do 
Tribunal de Justiça com a corrupção em Ribeirão das Neves, pelo 
tráfico de drogas praticado por parentes e pelo próprio Juiz, com o 
auxílio dos Promotores dessa cidade. E esta Casa, a cada dia, 
fazendo mais vista grossa. Será que é o medo da justiça aqui dentro 
que não quer a justiça lá fora? Este poder tem o dever de fiscalizar. 

Está protocolado nesta Casa um pedido de comissão parlamentar 
de inquérito para fiscalizar os abusos do Ministério Público neste 
Estado inteiro e a corrupção, que é pública, haja vista os casos dos 
caça-níqueis, haja vista o processo por crime de responsabilidade que 
consta nesta Casa amoitado contra o ex-Procurador Castellar. Esta 
Casa faz vista grossa. Doravante, trarei a este microfone e a toda a 
população de Minas o que não pode vir a público, porque a 
Assembléia de Minas Gerais parece que tem medo de alguma coisa. 
A Assembléia apóia a anistia, enquanto o cidadão honrado e honesto 
deste Estado paga com todas as dificuldades para se manter de pé. E 
o errado, neste Estado, tem valor. 

Vou trazer aqui a população de Ribeirão das Neves, pelo menos 2 
mil pessoas. Vamos solicitar a V. Exa. que cumpra a obrigação desta 
Casa, e não o que vem fazendo, que é a subserviência, a servidão a 
outros Poderes e interesses nocivos a Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
reforçar as palavras do Deputado lrani Barbosa. Sabemos que há 
muita gente honesta no Ministério Público, muita gente que trabalha 
com ética. Mas, em se tratando de Brasil, o Ministério Público não 
pode se comportar como se fosse santo, como se não tivesse mácula 
alguma. Se um Juiz é corrupto, se Promotores são corruptos, eles não 
são melhores do que nós. Quando há alguma coisa nesta Casa, eles 
vêm como urubus na carniça, principalmente para conseguir 
promoções, para aparecer na imprensa e para ridicularizar esta Casa. 
Se somos vulneráveis à fiscalização do Ministério Público, eles 
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também são passíveis de ser vigiados por nós, os parlamentares. 

Esta Casa realmente precisa exercer sua função. Estou 
absolutamente a favor e farei tudo que estiver ao meu alcance para 
que a corrupção, até mesmo no Ministério Público, seja investigada e 
banida. Espero que os Deputados desta Casa também tenham essa 
atitude. Toda vez que se fala de pecados do Ministério Público, o 
Deputado Durval Ângelo entra como se fosse o Shazam, com capa e 
tudo: Shazam. Deputado, V. Exa. é do PT. V. Exa. apóia a corrupção 
também? 

O Deputado Durval Ângelo - Já dizia Nélson Rodrigues que a 
unanimidade é burra. Então, não queremos que prevaleça em lugar 
algum a unanimidade nas opiniões ou nos votos. Nesta Casa, 
elemento fundamental construtor da democracia, a liberdade de 
opiniões tem que estar presente. Primeiro, acho que não podemos 
aceitar nenhum tipo de generalização em relação a Deputados ou ao 
Poder Legislativo. Discordo de algumas generalizações feitas pela 
imprensa e acho que há diferenças que precisam ser destacadas. Da 
mesma forma, não podemos ter a mesma opinião a respeito do 
Ministério Público. 

A informação de que apareço como um super-herói em defesa do 
Ministério Público também não confere. Estive na tribuna denunciando 
dois Promotores - de Guanhães e de Andradas. Se descobrirmos 
outras irregularidades, faremos a mesma denúncia. Mas acho que 
uma das grandes conquistas da Constituição de 1988 foi a ampliação 
de competências do Ministério Público. E estamos vendo acontecer os 
acertos em nível da política nacional e da ação dos Promotores. Hoje, 
infelizmente, em vez de um Procurador-Geral da República, temos um 
"engavetador-geral da República". Mas, na época de Aristides 
Junqueira, que é mineiro de São João del-Rei, vimos que o Ministério 
Público exerceu um papel fundamental. Esperamos que isso seja 
recuperado. 

Mas, em nível estadual, temos que nos orgulhar dos Promotores de 
Justiça que temos em Minas, dos Procuradores e especialmente -
adiantando, para não ter que dizer isso depois - dos de Ribeirão das 
Neves. Ali, temos realmente exemplos de probidade, de seriedade, de 
cumprimento da lei, de dedicação aos mais pobres e de atendimento 
ao povo. Acho que isso tem que ser lembrado. Especialmente em 
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Ribeirão das Neves, entendo que temos uma boa atuação 
judiciária do Ministério Público. 

O Deputado lrani Barbosa - É uma questão de interpretação. "Dize
me com quem andas e dir-te-ei quem és." Sr. Presidente, fiz uma 
pergunta ao Presidente do Tribunal de Justiça e gostaria que esta 
Casa tivesse conhecimento disso. Contra a Assembléia, contra o 
Executivo, existe o Ministério Público e a justiça. E contra a justiça? A 
quem devemos recorrer? Devemos recorrer ao Papa, ao bin Laden, 
ao Bush? Quem resolve nosso problema? Ou será que a cachorrada 
de lá é resolvida dentro do próprio meio? 

Agora, Deputado Durval Ângelo, já sabemos com quem V. Exa. 
anda e o que ocorre com o PT de Neves. V. Exa. sabe que ele está 
atolado até no talo. 

O Deputado Durval Ângelo - Deputado lrani Barbosa, uma crítica de 
V. Exa. ao PT torna-se um elogio. Continue criticando, porque acho 
que as pessoas vão continuar percebendo que ocorre o inverso do 
que V. Exa. está dizendo. 

O Deputado lrani Barbosa- Gostaria de dizer que V. Exa. tem o rabo 
preso em Contagem. Eu nunca tive rabo preso em lugar algum. 
Obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente Cumprido o objetivo da convocação, a 

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

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 19• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Bené Guedes, Luiz Menezes. 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 ouvir os 
Srs. Hélio Machado, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Eduardo Souza Batista, 
Assessor de Relações Trabalhistas da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração; Maria Cristina Lages de S. 
Henriques, Superintendente de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração; Mirian Souza Pinto 
de Alvarenga, Presidente da Associação dos Servidores do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - ASSIMA -; Célio Gomes Florini, Diretor
Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, que irão debater a 
paralisação dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA 
- e os seus desdobramentos. O Presidente convida os expositores a 
tomar assento à mesa e, em seguida, transfere a Presidência ao 
Deputado Bené Guedes para que possa apresentar requerimento em 
que solicita seja ouvido também na reunião o Sr. Sebastião Soares, 
Diretor da União Nacional dos Servidores Públicos - UNSP. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento 
que suscitou a reunião tece suas considerações iniciais e, em 
seguida, concede a palavra aos expositores. Na fase de debates, o 
Presidente transfere o local de realização da reunião para o Plenário 
da Assembléia e registra a presença dos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e João Leite e dos Srs. Hélio Junqueira e Altino Rodrigues, 
Diretores do IMA. Participam dos debates os expositores, os 
deputados e o público presentes, 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, 9 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - João Leite. 

ATA DA 68• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, 
Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüínio, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Hely Tarquínio, dispensa a leitura da ata 
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da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente procede à leitura da 
seguinte correspondência: ofício do Superintendente de Vigilância 
Sanitária, convidando para a 1 • Conferência Nacional de Vigilância 
Sanitária, que será realizada em Brasília, de 26 a 30/11/2001, com 
vistas a definir uma política nacional para o setor; ofício do Ministério 
da Saúde, encaminhando circular contendo os resultados do 
levantamento dos dados colhidos pelo Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS. A seguir, o Presidente 
distribui ao Deputado José Braga os Projetos de Lei n°s 1.721 e 
1.724/2001, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão o Projeto de Lei no 
1.720/2001 e à Deputada Elaine Matozinhos o Projeto de Lei no 
1.700/2001. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente redistribui o Projeto de Lei no 1 .425/2001, 
no 1° turno, ao Deputado Hely Tarqüínio que, estando em condições 
de emitir o seu parecer, fá-lo concluindo pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei no 1.528/2001, no 1 o turno, ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, estando em condições de 
emitir o seu parecer, fá-lo concluindo pela aprovação da matéria, na 
forma proposta. O Presidente redistribui o Projeto de Lei no 
1 .573/2001, no 1 o turno, ao Deputado Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que emite seu parecer concluindo pela aprovação da matéria, 
com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1 .575/2001, no 1 o turno, ao 
Deputado Hely Tarqüínio, que emite seu parecer, concluindo pela 
aprovação da matéria, com a Emenda no 1, apresentada. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.137/2000, no 2° turno, ao 
Deputado Hely Tarqüínio, que emite seu parecer, concluindo pela 
aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1 o 
turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
esses pareceres aprovados. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei nos 1 .649/2001 com a 
Emenda no 1 (relatora: Deputada Elaine Matozinhos) e o Projeto de 
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Lei no 1.655/2001 (relator: Deputado José Braga). A seguir, a 
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei no 1.473/2001, do Deputado Márcio Cunha, o 
qual é aprovado na forma proposta. A seguir, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública para discutir o problema da anemia 
falciforme no Estado, com os convidados que menciona; o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento da Deputada Elaine 
Matozinhos, em que solicita audiência pública para tratar do Projeto 
de Lei no 943/2000, que dispõe sobre as diretrizes para a política de 
saneamento básico em regiões metropolitanas e traz em seu bojo a 
grande questão de se saber quem será o poder concedente e a quem 
competirá a regulamentação do serviço; o Deputado Hely Tarqüínio 
apresenta requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada em que 
solicita seja encaminhado pela Comissão, em regime de urgência, 
ofício ao Secretário da Saúde comunicando a ocorrência na cidade de 
Serranos, nos últimos dias, de dez casos de hepatite, motivo pelo qual 
a população e as autoridades locais se acham apreensivas, temendo 
que o alastramento da doença possa trazer conseqüências funestas 
para o município; o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta 
requerimento do Deputado Edson Rezende, em que solicita visita à 
FUNED, para verificar a sua capacidade produtiva e, em virtude de 
notícias recentes, verificar a possibilidade de existência de 
medicamentos supostamente ameaçados de prescrição do prazo de 
validade e estocados no almoxarifado da mencionada fundação; o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que 
solicita audiência pública conjunta com as Comissões de Saúde, do 
Trabalho e de Direitos Humanos, para discutirem a situação dos 
trabalhadores da Mina de Morro Velho portadores de silicose, bem 
como as providências que poderão ser tomadas em sua defesa; o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que 
solicita sejam convocados os Secretários da Saúde e do 
Planejamento para prestarem contas de sua gestão, conforme os 
preceitos da legislação federal, no prazo de 15 dias. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são esses requerimentos aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
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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 outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Elaine Matozinhos. 
ATA DA s• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO 

LEITE 
Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de outubro de dois mil 

e um, comparecem no Auditório do Colégio Pitágoras, em Almenara, 
os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Cristiano Canêdo, 
Márcio Kangussu e Dimas Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados Fábio 
Avelar e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
convida para compor a mesa dos trabalhos os Srs. Manoel Francisco 
Alves Silva, Prefeito de Almenara; Amadeus Campos Brito, Presidente 
da Câmara Municipal de Almenara; José Virgínio Gil de Freitas, 
Presidente do Sindicato do Produtores Rurais de Almenara; e Acácio 
Romeu Figueiredo, Gerente de Barreiras Sanitárias da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB, representando o 
Presidente desse órgão, José Alberto da Silva Lira. O Presidente 
registra a presença dos Srs. Avânio César Fialho de Carvalho e 
Virgínia Caetano Corrêa, funcionários do escritório do IMA, em 
Almenara. A seguir faz a leitura de ofício do Deputado Federal Romeu 
Queiroz. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Márcio Kangussu apresenta dois 
requerimentos em que solicita sejam pedidas à Cooperativa de 
Produtores de Leite do Baixo Jequitinhonha e à Transleite Santa 
Hedwiges Ltda. - Derivados de Leite Renon as informações que 
menciona, relativas à comercialização do leite e seus derivados. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. O Presidente passa a palavra ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara de Almenara, que, como anfitriões, dão as boas-vindas 
aos presentes. A seguir, esclarece que foi instalado um serviço de 
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"Disque Denúncia", através do número 0800 31 08 88, para 
receber qualquer informação pertinente à Comissão. O Presidente 
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. José Virgínio Gil de 
Freitas, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara; 
Nei Soares Ferra, Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais 
do Vale do Jequitinhonha; Caio Jadson Alves de Figueiredo, 
Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite do Baixo 
Jequitinhonha; lraci Dias de Lacerda, Presidente da Cooperativa de 
Crédito Rural de Almenara; Paulo Roberto Correia dos Santos, 
Gerente da Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A.; Osmário 
Monteiro Gaspar Filho, Diretor da Transleite Santa Hedwirges Ltda.; e 
Acácio Romeu Figueiredo, Gerente de Barreiras Sanitárias da ADAB, 
além dos produtores rurais da região. O Presidente comunica o não
comparecimento dos Srs. Nei Soares Ferra e Paulo Roberto Correia 
dos Santos. Os convidados presentes, com a palavra, fazem suas 
exposições e, em seguida, respondem às perguntas feitas pelos 
Deputados Márcio Kangussu, Cristiano Canêdo, Paulo Piau, Dimas 
Rodrigues e João Batista de Oliveira. Os Deputados Luiz Tadeu Leite 
e Fábio Avelar também tecem considerações a respeito do assunto. 
Na fase de participação dos produtores, usaram da palavra os Srs. 
Rodrigo Alvim, José Brasileiro, Vitório Alves Freitas, Paulo Batista, 
José Renato Batista, Elísio José Lopes das Neves, Murilo (funcionário 
da Nestlé), Waldeci Ferraz, Marcílio Botelho e João Geraldo Leite. 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. José Virgínio Gil de Freitas, Caio 
Jadson Alves de Figueiredo, lraci Dias de Lacerda, Osmário Monteiro 
Gaspar Filho, Acácio Romeu Figueiredo e demais produtores rurais da 
região, pelos subsídios prestados; agradece a colaboração das 
autoridades locais e a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Márcio 

Kangussu - Cristiano Canêdo - Paulo Piau - Antõnio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 
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Relatório 
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De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela possui 
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária 

Seara- ACS -, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1. Vem 
agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Associação possui caráter educativo, assistencial e 

sociocultural. 
Para alcançar seus objetivos principais, ela procura atingir as 

seguintes metas: promover, superintender e implementar atividades 
culturais e artísticas ern Várzea da Palma e outros municípios com os 
quais mantenha intercâmbio; difundir, através dos veículos de 
comunicação disponíveis, todas as formas de cultura e arte populares, 
objetivando a instrução; dar atendimento ao menor carente e 
abandonado; promover cursos profissionalizantes; organizar corais, 
grupos de teatro e artes plásticas, incentivando e divulgando suas 
manifestações; promover movimentos em defesa do meio ambiente. 

Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.677/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.712/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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Apresentado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de 

lei em análise propõe seja declarado de utilidade pública o Centro 
Educacional Profissionalizante da Pastoral da Criança e do 
Adolescente, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabendo a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro Educacional Profissionalizante da Pastoral da Criança e do 

Adolescente tem por finalidade a orientação socioeducativa, a 
formação humana, religiosa e moral, o atendimento a adolescentes de 
15 a 18 anos através de cursos específicos de profissionalização, o 
desenvolvimento de atividades artísticas em complementação às 
atividades educativas. 

No desenvolvimento de seu trabalho de orientação e apoio, pretende 
atingir, também, as famílias ou responsáveis pelas crianças e 
adolescentes. 

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública 
reforçará, com certeza, as iniciativas por ela desenvolvidas. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .712/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
1.737/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela visa 
a declarar de utilidade pública o Aliança Futebol Clube, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este 
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colegiado apreciá-la conclusivamente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VI, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Aliança Futebol Clube tem por objetivo proporcionar a difusão do 

civismo e da cultura física, representada pelo futebol amador, 
podendo realizar, ainda, reuniões e eventos de caráter social e 
cultural. 

Pela importância que possui o trabalho desenvolvido pela entidade, 
justo e meritório se faz o título que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.737/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2001. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
1.741/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira e tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Cultural 
Afro- Brasileiro Chico Rei S/C, com sede no Município de Poços de 
Caldas. 

Tendo sido a proposição considerada jurídica, constitucional e legal 
pela Comissão de Constituição e Justiça - oportunidade em que lhe 
apresentou duas emendas -, vem a matéria agora ao presente órgão 
colegiado a fim de ser apreciada em caráter deliberativo, observados 
os arts.1 03, I, "a" e 102, VI, "b", Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 2° do próprio estatuto, o Centro Cultural 

Afro-Brasileiro Chico Rei S/C tem por meta principal a preservação 
dos valores culturais, sociais e políticos das memórias histórica e 
artística decorrentes da influência da população de origem africana 
que cooperam na formação da sociedade brasileira. 

Para a consecução desse fim , o Centro promove estudos 
permanentes sobre os reflexos da interação da cultura africana com a 
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de outras etnias que contribuíram também para o engrandecimento 
da Nação brasileira. 

Como se vê, a entidade presta relevantes serviços à coletividade por 
estimular a integração da comunidade afro-brasileira nas atividades 
nacionais ligadas à política, à cultura e à arte. Em razão disso, 
entendemos oportuna a iniciativa da proposta de se lhe outorgar o 
título declaratório de utilidade pública. 

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

1.741/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.748/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em 
questão tem por objetivo declarar de utilidade pública a Federação 
Mineira de Luta de Braço - FMLB -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe emendas. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a 
este colegiado apreciá-la conclusivamente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VI, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Federação Mineira de Luta de Braço - FMLB - tem por escopo 

difundir, normatizar, incentivar, promover e coordenar a prática da luta 
de braço no Estado. 

É importante frisar o desempenho dessa entidade, que, além de 
levar os atletas a competições em níveis nacional e internacional, 
afasta os jovens da violência e da criminalidade, socializando-os e 
educando-os para a convivência em grupo. 

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de 
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utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 

1.748/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 
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ATA DA 2948 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/10/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Olinto Godinho e Wanderley 

Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 18 Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 227, 228, 229 e 
230/2001 (encaminham Projetos de Lei n°s 1.827, 1.828 e 1.829/2001 
e indicação para membro do Conselho Estadual de Educação, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2a 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei n°s 1.830 a 1.833/2001 - Requerimentos n°S 2.703 a 2.706/2001 -
Requerimentos dos Deputados João Leite e João Batista de Oliveira e 
da Comissão de Transporte - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Dalmo Ribeiro Silva e Agostinho 
Silveira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Wanderley 
Ávila, Arlen Santiago, João Leite, José Milton, Pinduca Ferreira e 
Carlos Pimenta - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Acordo de Lideranças; 
decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos do Deputado João Batista de Oliveira e da Comissão 
de Transporte; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério 
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - 2a Fase: 
Chamada para recomposião de quórum; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
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Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarqüínio - lvair Nogueira- João Batista de Oliveira- João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado 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 Ávila, 2°- Secretário, procede à leitura da 

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 227/2001* 
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, 
o projeto de lei incluso, que dá a denominação de Francisco Viana de 
Matos à Escola Estadual do Povoado de Várzea Bonita, de Ensino 
Fundamental (1 • a a• série), Município de Januária. 

O projeto ora encaminhado tem por objetivo homenagear a memória 
de Francisco Viana de Matos pelos relevantes serviços por ele 
prestados à comunidade de Várzea Bonita, como ressalta o Secretário 
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de Estado da Educação, em sua justificação, que a esta faço 
anexar em cópia. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência a manifestação do meu alto 
apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a 
denominação de Francisco Viana de Matos, à Escola Estadual do 
Povoado de Várzea Bonita, de Ensino Fundamental (1• a a• série), de 
Januária. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
comunidade (colegiado) da Escola Estadual do Povoado de Várzea 
Bonita, que, em reunião realizada no dia 5/5/2000, homologou, pela 
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome do 
Sr. Francisco Viana de Matos, para denominação da referida unidade 
de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho, bem como 
aos relevantes serviços prestados à população de Várzea Bonita, 
município de Januária, com destaque para as seguintes realizações: 
doação de vários terrenos, inclusive da Escola Estadual do Povoado 
de Várzea Bonita, construção da capela da Escola, destacando-se 
muito na área educacional do Povoado. 

O Sr. Francisco Viana de Matos nasceu no dia 1 O de outubro de 
1937. Faleceu no dia 19 de agosto de 1977. 

Vale registrar que, no mun1C1p1o de Januária, não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 
denominação. 

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda 
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei no 13.408, de 
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando, 
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado. 

Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos de 
setembro de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI N° 1.827/2001 

Dá a denominação de Francisco Viana de Matos à Escola Estadual 
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do Povoado de Várzea Bonita, de Ensino Fundamental (1a a 8a 
série), Município de Januária. 

Art. 1°- A Escola Estadual do Povoado de Várzea Bonita, de Ensino 
Fundamental (1 a a 8a série), Município de Januária, passa a 
denominar-se Escola Estadual Francisco Viana de Matos, de Ensino 
Fundamental (1 a a 8a série). 

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 228/2001 * 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, 
o projeto de lei incluso, que dá a denominação de Padre América 
Magalhães à Escola Estadual de Correia de Almeida, no Município de 
Barbacena. 

O projeto ora encaminhado tem por objetivo homenagear a memória 
do Padre América Magalhães pelos relevantes serviços por ele 
prestados à população de Barbacena, como ressalta o Secretário de 
Estado da Educação, em sua justificação, que a esta faço anexar em 
cópia. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência a manifestação do meu alto 
apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

Justificação: Este projeto de lei propõe seja dada a denominação de 
Padre América Magalhães à Escola Estadual de Correia de Almeida, 
de Barbacena. Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado 
pela comunidade (colegiado) da Escola Estadual de Correia de 
Almeida, que, em reunião realizada no dia 14/8/2000, homologou, por 
unanimidade, a indicação do nome de Padre América Magalhães para 
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e 
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços 
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prestados à população de Barbacena, com destaque para as 
seguintes realizações: construção de prédio do Ginásio Municipal 
Deputado José Bonifácio e da Casa Paroquial. 

Padre Américo Magalhães nasceu no dia 14/4/17. Formou-se em 
Filosofia e Teologia. Faleceu no dia 11/1/93. Vale registrar que, no 
município de Barbacena, não existe estabelecimento, instituição ou 
próprio oficial do Estado com igual denominação. Vê-se, ante o 
exposto, que a denominação ora proposta guarda plena conformidade 
com os requisitos fixados pela Lei no 13.408, de 21 de dezembro de 
1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em 
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia 
Legislativa do Estado. 

Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos de 
setembro de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI N° 1.828/2001 

Dá a denominação de Padre Américo Magalhães à Escola Estadual 
de Correia de Almeida, de Barbacena. 

Art. 1 o - A Escola Estadual de Correia de Almeida, no Município de 
Barbacena, passa a denominar-se Escola Estadual Padre Américo 
Magalhães. 

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 229/2001 * 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que 
dá a denominação de Alberico Ferreira Naves à Escola Estadual de 
São Sebastião da Estrela, no Município de Santo Antônio do Amparo. 

A proposta que submeto à apreciação dessa Casa tem como 
objetivo homenagear a memória de Alberico Ferreira Naves pelos 
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relevantes serviços prestados à população de São Sebastião da 
Estrela, conforme ressalta o Secretário de Estado da Educação em 
sua justificação, que a esta faço anexar. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu 
elevado apreço e consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

Justificação: Este projeto de lei propõe que seja dada a 
denominação de Escola Estadual Alberico Ferreira Naves à Escola 
Estadual de São Sebastião da Estrela, em Santo Antônio do Amparo. 
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
comunidade (colegiado} da Escola Estadual de São Sebastião da 
Estrela, que, em reunião realizada no dia 23/5/2001, homologou, por 
unanimidade, a indicação do nome do Sr. Alberico Ferreira Naves 
para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e 
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços 
prestados à população de São Sebastião da Estrela, com destaque 
para as seguintes realizações: doou uma área de 10.000 m2 (dez mil 
metros quadrados), escriturada, para a construção da escola estadual. 

O homenageado, Alberico Ferreira Naves, nasceu no dia 10/5/1903. 
Foi proprietário de terras na região, onde desenvolveu as seguintes 
atividades: criação de gado, produção de leite, de rapadura e cultura 
de café. Vale registrar que, no município de Santo Antônio do Amparo, 
não existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado 
com igual denominação. Vê-se, ante o exposto, que a denominação 
ora proposta guarda plena conformidade com os requisitos fixados 
pela Lei no 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispôe sobre a 
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do 
Estado, estando, assim, em condições de ser submetida ao exame da 
egrégia Assembléia Legislativa do Estado. 

Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos 21 de 
setembro de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI N° 1 .829/2001 

Dá denominação a unidade da rede estadual de ensino situada no 
Município de Santo Antônio do Amparo. 

Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Alberico Ferreira 
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Naves a Escola Estadual de São Sebastião da Estrela, no 
Município de Santo Antônio do Amparo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 230/2001* 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao disposto no art. 62, inciso XXIII, alínea "b", da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, cumpre-me encaminhar para 
apreciação desse Poder, o nome da Professora Janete Gomes 
Barreto Paiva, a fim de que possa integrar o Conselho Estadual da 
Educação. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 

informando, em atenção a convite da Comissão de Fiscalização 
Financeira encaminhado por meio do Ofício no 1.935/2001/SGM, que 
ainda não foi possível concluir seus estudos. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. João Domingos Fassarella, Prefeito Municipal de Governador 
Valadares, solicitando o empenho dos parlamentares na retomada das 
atividades do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da Comarca de Belo 
Horizonte, solicitando, em atenção ao Requerimento no 2.264/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos, envio de relação das unidades 
prisionais aptas a receber presos recolhidos da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes. 

Da Sra. Maria Juliana de Brito Santos Moysés, Promotora de 
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Justiça, em atenção ao Requerimento no 2.598/2001, da Comissão 
de Direitos Humanos, prestando informações a respeito do julgamento 
do Sr. !saque Cândido da Luz. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Transportes, encaminhando cópia de convênio entre essa Pasta e o 
Município de Teófilo Otôni, bem como do respectivo extrato, publicado 
no "Diário do Legislativo" de 18/9/2001. (- 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. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, 
comunicando liberação de recursos relativos a convênio com o 
Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte, cuja identificação 
menciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Orlando Antunes de Oliveira, da Associação dos Delegados 
de Polícia de Carreira do Estado, e outros, demonstrando a 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar no 44/2001 e 
encaminhando sugestões para que seja modificado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar no 44/2001.) 

Do Sr. Márcio Quintão Moreno, Chefe de Gabinete do Reitor da 
UFMG, em atenção ao Ofício n° 1.696/2001/SGM, agradecendo 
convite recebido pelo Reitor para audiência pública da Comissão de 
Direitos Humanos. 

CARTÃO 
Da Sra. Maria Angela de F. Resende, desta Capital, agradecendo 

manifestação de pesar pelo falecimento de sua mãe, Sra. lnezita de 
Magalhães Faria. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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° 1.830/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que específica 

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

Município de ltumirim o imóvel de propriedade do Estado constituído 
de terreno com área de 5.050m2 (cinco mil e cinqüenta metros 
quadrados mais ou menos) situado na localidade de Capão ou 
Serrote, nesse município, confrontando com uma rua projetada, com 
as Ruas Ismael Resende e José Felipe da Luz, matrícula no 1. 707, do 
livro 3A, à folha no 85, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
ltumirim. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à 
construção do ginásio municipal. 

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 reversão, 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, 16 de outubro de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: Este projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a 

fazer reverter imóvel ao Município de ltumirim, que fora doado ao 
Estado para que se construísse um ginásio estadual, conforme 
estabelecido na escritura pública lavrada pela 2" Tabeliã dessa 
Comarca em 13/6/67. 

Descumprida a aludida determinação por parte do Estado para 
execução da obra, deve-se fazer valer a cláusula de reversão prevista 
em lei municipal que autorizou a doação ao Estado. 

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares nesta Casa 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° 1.831/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 
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Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata - CDC -, 
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, 16 de outubro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São 

Domingos do Prata é uma entidade civil sem fins lucrativos criada em 
14/9/83, com o firme propósito de ajudar a população do município .. 

Seu principal objetivo é dar apoio aos anseios populares, 
promovendo o desenvolvimento das comunidades urbanas e rurais. 
Também oferece serviços de proteção à saúde por meio de doação de 
remédios e equipamentos para deficientes. 

No campo da educação, em sentido amplo, procura manter vínculo 
de colaboração com centros de cultura e unidades de ensino, visando 
a levar conhecimento às pessoas interessadas. 

Finalmente, é importante mencionar que a entidade atende aos 
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela 
qual espero e conto com a anuêcia de meus nobres pares a este 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.832/2001 
Dá a denominação de José Calixto da Costa ao trecho da MG-452 

compreendido entre o Município de Paiva e o entroncamento com a 
BR-040, passando pelo Município de Oliveira Fortes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica denominado José Calixto da Costa o trecho da MG-452 

compreendido entre o Município de Paiva e o entroncamento com a 
BR-040, passando pelo Município de Oliveira Fortes. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: Com a apresentação deste projeto de lei, desejamos 

prestar justa e merecida honraria pública à estimada pessoa que foi o 

'--------0------__J 



640 
Sr. José Calixto da Costa, emprestando seu nome ao trecho da 
M~-452 que vai dos Municípios de Paiva e Oliveira Fortes até o 
entroncamento com a BR-040. 

Se afirmamos tratar-se de reconhecimento público legítimo, o 
fazemos respaldados na biografia dessa saudosa figura, tão admirada 
por todos aqueles que, de uma maneira ou outra, com ela mantiveram 
contato ou compartilharam suas lutas e seus ideais de vida. 

Nascido a 27/8/1906, no Município de Oliveira Fortes, em localidade 
então denominada Santana do Livramento, o Sr. José Calixto sempre 
manteve estreitos laços com essa municipalidade, notabilizando-se 
por seu empenho na luta em prol da implantação de obras essenciais 
ao desenvolvimento regional. 

Com efeito, embora eletricista de profissão e motorista de táxi e 
caminhão em certos períodos, foi ele o responsável pela implantação 
das primeiras usinas hidrelétricas da região de Oliveira Fortes, 
fornecedoras de energia para as fazendas locais. Foi também um 
árduo defensor da obra de asfaltamento da estrada em questão, 
consciente de que ela é fundamental para a cidade de Oliveira Fortes 
poder dinamizar sua economia, por permitir a abertura de suas portas 
para a implantação de empresas. 

Neste momento intentamos perenizar a memória desse saudoso 
homem, que, casado com a finada Sra. Renata Fiorino da Costa, com 
quem teve quatro filhos, Arlete Fiorino da Costa, José Calixto da 
Costa Filho, Oneida Beatriz da Costa e Hélio Calixto da Costa, atual 
Deputado Federal, nos deixou um ideário de vida dedicado à família e 
à comunidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .833/2001 
Dispõe sobre o Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de 

Emissão de Poluentes e Ruídos produzidos por veículos automotores em 
uso e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Estadual de Inspeção e 

Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos produzidos por 
veículos automotores em uso - Programa 1/M -, que se destina a 
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promover a redução da poluição do meio ambiente, através do 
controle da emissão de poluentes e de ruídos produzidos pelos 
veículos licenciados e em circulação no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Será obrigatória a inspeção e manutenção de emissão de 
poluentes e ruídos, para todos os veículos com motor de combustão 
interna, independentemente do tipo de combustível utilizado, 
observado o disposto nesta lei. 

Art. 3° - Ficam dispensados da inspeção IlM obrigatória os veículos 
de fabricação exclusiva, para uso militar, agrícola, de competição, 
bem como os tratores, os equipamentos de terraplenagem, de 
pavimentação e outros de utilização especial, assim classificados pelo 
órgão ambiental competente. 

Art. 4° - A execução da inspeção IlM obrigatória será realizada em 
Estações de Inspeção capazes de realizar todos os testes definidos 
na Resolução no 256, de 30 de junho de 1999, e outras do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - que tratarem da matéria. 

§ 1 o - As Estações de Inspeção poderão ser fixas ou móveis. 
§ 2° - O órgão executor do Programa 1/M estabelecerá a forma e a 

periodicidade das inspeções obrigatórias. 
Art. 5° - Para a certificação do resultado das inspeções obrigatórias, 

definidas no art. 4° desta lei, serão adotados os limites máximos de 
emissão de poluentes e de ruídos produzidos pelos veículos 
automotores em uso, estabelecidos pelo CONAMA. 

§ 1°- Os veículos automotores submetidos às inspeções 1/M e que 
atenderem aos limites máximos de emissão de poluentes e de ruídos, 
a que se refere o "caput" deste artigo, receberão o Certificado de 
Aprovação Ambiental e nele serão consignados os testes realizados, 
com os respectivos resultados obtidos. 

§ 2° - Os veículos automotores que ultrapassarem os limites 
máximos permitidos para emissão de poluentes e de ruídos, a que se 
refere o "caput" deste artigo, serão reprovados e receberão um 
Relatório de Inspeção, consignando os testes realizados, com os 
respectivos resultados obtidos, indicando os itens aprovados e os 
rejeitados, sem prejuízo de que sejam estabelecidas multas 
ambientais, previstas em legislação específica. 

§ 3° - Os veículos automotores que forem reprovados na inspeção 
IlM deverão ser submetidos a reparos, nos itens rejeitados, e se 
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submeter a nova inspeção, dentro do prazo estabelecido pelo 
órgão executor do Programa 1/M. 

Art. 6° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública- SESP -, em conjunto, comporão o órgão executor 
do Programa 1/M, instituído no art. 1° desta lei. 

§ 1° - O órgão executor do Programa 1/M será composto por um 
Colegiado, com igual número de membros de cada Secretaria de 
Estado, e terá entre as suas competências a elaboração, aprovação e 
publicação do Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso -
PCPV -, estabelecido na Resolução n° 256, de 30 de junho de 1999, 
do CONAMA. 

Art. 7° - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN
MG -, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, e a Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, Fundação vinculada à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, serão membros natos na 
composição do órgão executor do Programa 1/M. 

Art. 8° - Fica o DETRAN-MG impedido de proceder ao registro, 
transferência, mudança de placas, alteração de dados, licenciamento 
anual ou qualquer transação envolvendo veículo automotor que 
estiver registrado no Estado de Minas Gerais e constante de seu 
banco de dados e que não possua o Certificado de Aprovação 
Ambiental, definido no§ 1° do art. 5° desta lei, com prazo de validade 
em vigor. 

Art. 9° - A execução dos serviços de inspeção obrigatória 1/M poderá 
ser efetuada por meio de concessão ou outorga à iniciativa privada, 
através de licitação, na modalidade de concorrência pública, 
observando-se as normas definidas na Lei Federal no 8.666, de1993, 
e suas alterações e na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
suas alterações. 

§ 1 o - A licitação será processada pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, e caberá ao órgão executor do Programa 1/M a 
elaboração do edital de licitação, observando-se as normas definidas 
na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e suas alterações e na Lei no 8.987, 
de 1995. 

§ 2° - O prazo da concessão será de até quinze anos, podendo, se 
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§ 4° - O Estado de Minas Gerais, para efeito da execução do 
Programa Estadual de Inspeção e Manutenção de Emissão de 
Poluentes e Ruídos produzidos por veículos automotores em uso, 
será dividido conforme disposto na legislação federal em vigor. 

Art. 1 O - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 11 - A SEMAD e a SESP têm o prazo de doze meses contados 
da publicação desta lei, para implantar o Programa Estadual de 
Inspeção e Manutenção de Emissão de Poluentes e Ruídos 
produzidos por veículos automotores em uso no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
lvair Nogueira 
Justificação: Entendemos que cabe ao Estado de Minas Gerais 

instituir um programa voltado para a inspeção e manutenção de 
emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores 
em uso, conforme dispõe a legislação específica em vigor, de modo 
especial as Leis Federais n°s 8.723, de 29/10/93, e suas alterações; 
9.503, de 23/9/97, e suas alterações; e 10.203, de 22/2/2001; e a 
Resolução no 256, de 30/6/99, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. 

A emissão de poluentes e a poluição sonora por veículos 
automotores vêm contribuindo para a deterioração da qualidade de 
vida e do ambiente, especialmente nos grandes centros urbanos. 
Nestes, onde há maior consumo de combustíveis, faz-se necessária a 
implementação de medidas de controle para a efetiva redução desses 
fatores. 

Estudos demonstram que a alta concentração de poluentes eleva as 
taxas de morbidade e mortalidade por doenças respiratórias na 
população em geral, e, principalmente, entre as crianças e pessoas 
idosas. 

A manutenção adequada dos veículos automotores poderá reduzir 
significativamente o nível de poluição ambiental e sonora, melhorando 
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a qualidade de vida da população. Assim, torna-se imprescindível a 
normatização desse tema em nível estadual. 

Entendemos, também, que, além dos órgãos governamentais 
responsáveis pela política de meio ambiente, o DETRAN-MG deverá 
fazer parte do órgão executor do Programa 1/M, instituído no art. 1 o 
deste projeto, por ser o órgão detentor do cadastro de veículos no 
Estado e responsável pela legalização e uso adequado dos veículos 
automotores em Minas Gerais. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 
aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.703/2001, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Sr. Max Cardoso Langer pela 
descoberta de uma nova espécie de dinossauro, denominada 
"Saturnalia tupiniquim".(- À Comissão de Educação.) 

N° 2.704/2001, da Comissão do Trabalho, pleiteando sejam 
solicitadas ao Presidente do IPSEMG informações sobre a situação 
funcional e a carga horária da médica Renata Gresta. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.705/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública proteção de vida para o 
Sr. Generoso Aparecido Rosa, Vereador à Câmara Municipal de 
Luislândia. 

No 2.706/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COMIG a fim de que sejam destinados 
recursos para a implantação de um portal turístico em Jacutinga. 

Do Deputado João Leite, solicitando sejam realizadas obras no 
Auditório desta Casa, de modo a possibilitar aos portadores de 
necessidades especiais o acesso à mesa coordenadora dos trabalhos. 
(-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
João Batista de Oliveira e da Comissão de Transporte. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
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Sebastião Navarro Vieira, Dalmo Ribeiro Silva e Agostinho Silveira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros da 

Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, incontáveis vezes 
assumimos esta tribuna em defesa do rio São Francisco. No dia das 
comemorações dos 500 anos de descobrimento do rio São Francisco, 
estivemos na cidade de São Roque, onde entidades e personalidades 
que trabalharam e trabalham em favor da preservação do rio foram 
homenageadas com a Medalha 500 Anos do Descobrimento do Rio 
São Francisco. Naquela oportunidade, o Governador Itamar Franco 
sancionou a lei de reconhecimento do rio como patrimônio 
paisagístico, artístico e cultural do Estado de Minas Gerais. 

Em outras vezes, nesta tribuna, falamos sobre um projeto do 
barranqueiro Artur Lopes Filho, Presidente da Associação Comercial 
do Estado de Minas Gerais, barranqueiro apaixonado e filho dos mais 
ilustres de Pirapora. O objetivo do projeto é fazer com que a UNESCO 
reconheça o rio São Francisco como rio patrimônio da humanidade. 
Os trabalhos foram iniciados. Aconteceram várias reuniões. Um 
dossiê será formalizado e entregue ao comitê da UNESCO. Temos 
certeza absoluta de que o nosso querido São Francisco será 
reconhecido como patrimônio da humanidade. 

Nesta tarde, não poderia deixar de somar mais uma vez a nossa fala 
a tantas outras e registrar um acontecimento que ocorreu ontem em 
Pirapora: o início da Expedição Eng. Halfeld, uma reprise do que 
aconteceu nos idos de 1850, a partir de uma recomendação ao Eng. 
Halfeld para que fosse feito um levantamento, légua a légua, do rio 
São Francisco. Foi o primeiro levantamento histórico e geográfico 
daquele rio, feito com teodolitos, instrumentos usados naquela época. 
Hoje, a expedição dispõe dos mais modernos equipamentos. Neste 
momento, se o desejarmos, poderemos acessar a Internet e teremos 
contato com aqueles historiadores, geógrafos e amantes do rio São 
Francisco que fazem parte dessa expedição. 

Isso aconteceu ontem, numa tarde bonita. As águas claras do nosso 
rio pareciam mostrar a sua felicidade com o sobrevôo das garças 
brancas. No linguajar do nosso irmão barranqueiro, o rio estava feliz 
porque havia tomado água. Com isso, queria dizer que o seu volume 
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havia aumentado pelo menos um pouco. Então, neste momento, 
vou ler o que publicou o "Hoje em Dia", jornal a que rendemos nossas 
homenagens, porque dá total apoio a essa iniciativa da 
FEDERAMINAS e da Associação Comercial de Pirapora: (-Lê:) 

"A Expedição Engenheiro Halfeld inicia amanhã, em Pirapora, uma 
jornada pelas águas do Velho Chico, percorrendo, em cerca de 35 
dias, mais de 2.000km até a sua foz, no Município de Piaçabuçu, 
Alagoas. Nova iniciativa do Projeto São Francisco Patrimônio Mundial, 
a expedição, integrada por historiadores, geólogos, especialistas em 
patrimônio e meio ambiente, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, 
tem, como objetivo principal, coletar informações detalhadas sobre o 
imenso acervo de bens culturais, históricos e naturais localizados em 
municípios dos cinco Estados banhados pelo São Francisco: Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 

Essa verdadeira radiografia do chamado 'Rio da Integração 
Nacional' vai subsidiar a elaboração de um dossiê, que será 
encaminhado à Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura - UNESCO -, cumprindo uma das exigências da 
instituição para a inscrição de bens localizados ao longo do "Velho 
Chico" na lista dos patrimônios mundiais. Estudo preliminar realizado 
sob a encomenda do Projeto São Francisco já identificou 56 bens 
arquitetônicos, naturais e arqueológicos, em 22 municípios ribeirinhos, 
os quais poderão integrar a seleta lista da UNESCO. 

O percurso a ser cumprido pela expedição refaz os caminhos 
seguidos pelo engenheiro civil alemão Henrique Guilherme Fernando 
Halfeld, que, de 1852 a 1854, realizou um meticuloso levantamento 
topográfico da região, acompanhado de lúcidos relatórios sobre as 
paisagens e o modo de vida das comunidades barranqueiras, a 
pedido do Imperador D. Pedro 11." 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de fazer este 
registro, porque, com certeza absoluta, estaremos fazendo parte da 
história do nosso querido rio São Francisco, que começa a ser 
reescrita. 

Aproveitando a sensibilidade dos Executivos e dos governantes 
durante as comemorações em São Roque de Minas, ocasião em que 
assinaram com a Prefeitura da nossa querida cidade de Pirapora 
convênio no valor de R$3.000.000,00, aproximadamente, destinado 
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ao término da rede de esgoto da cidade de Pirapora, gostaríamos 
que se sensibilizassem também e assinassem convênio com todas as 
cidades das margens do rio São Francisco e de seus afluentes, para 
que os dejetos e esgotos sanitários tenham um destino que não sejam 
as águas do rio São Francisco, que não sejam as águas do rio das 
Velhas. 

Nós, nesta tribuna, já tivemos a oportunidade de manifestar o nosso 
desejo de que os recursos que seriam destinados à malfadada 
transposição das águas do rio São Francisco sejam realmente 
utilizados para a recuperação do rio, que, apesar de agonizar, dá 
sinais de que está feliz com esse pensamento e com essa 
sensibilidade que parece agora se manifestar naquelas pessoas que 
realmente podem fazer algo pela sua salvação. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Nobre Deputado Wanderley 
Ávila, meu ex-companheiro de partido, mas permanente companheiro 
nesta Casa, acompanhei atentamente as palavras de V. Exa., que 
sabe muito bem que nós dois participamos da Comissão Especial 
para tratar da transposição do rio São Francisco, na qual nós, 
mineiros, parlamentares desta Casa, levantamos, em tempo oportuno, 
o assunto da transposição em Minas Gerais. Temos aqui o Deputado 
Carlos Pimenta, que foi relator da Comissão Especial. O relatório foi 
oportuno e, enviado para Brasília, mostrava o descontentamento do 
parlamento mineiro, que deveria ter sido ouvido com mais intensidade 
em Brasília, porque, na verdade, o rio São Francisco nasce e percorre 
grande trecho de Minas Gerais, onde também recebe grandes e 
importantes afluentes. Mas conseguimos sensibilizar a Câmara dos 
Deputados e o Senado. Sabemos que, lá, muitos parlamentares 
estavam com projetos eleitoreiros; sabíamos que existiam 
parlamentares da Câmara dos Deputados que almejavam ser 
Governadores, quer do Rio Grande do Norte, Paraíba ou 
Pernambuco, e aquele projeto era mais um projeto eleitoreiro. V. Exa. 
chamou muito bem: "malfadado projeto de transposição do São 
Francisco". 

Em primeiro lugar, precisamos revitalizar o rio. Neste momento em 
que o aparteio, quero homenagear o Projeto Manuelzão, comandado 
pelo brilhante, competente e idealista Prol. Apolo Heringer Lisboa, que 
tem feito um trabalho espetacular de conscientização da população 
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ribeirinha do rio das Velhas, com vistas a sua recuperação. O rio 
das Velhas é, na verdade, o esgoto de Belo Horizonte, e esperamos 
que deixe de sê-lo brevemente, porque no dia 17, amanhã, o Governo 
do Estado estará inaugurando uma estação de tratamento de esgotos. 
Temos a certeza de que, a partir daí, teremos a revitalização do rio 
São Francisco, tratando-se o esgoto de nossa Capital, como também 
revitalizando a nascente do São Francisco, que fica perdida num 
ermo, num descampado do cerrado, sem proteção de matas ao seu 
redor. É disso que precisamos. 

A palavra de V. Exa. é sempre oportuna, porque representa o 
parlamentar que defende as barrancas e, na verdade, o cerne do rio 
São Francisco. Obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila- Agradeço a V. Exa., Deputado Marco 
Régis. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Sou barranqueira da 
nascente do São Francisco e estou aqui apenas para registrar a 
iniciativa louvável de V. Exa. na criação da medalha dos 500 anos do 
rio São Francisco. Foi muito feliz, e sabemos que V. Exa. é o maior 
lutador em prol do nosso rio, que nasce perto de minha cidade, 
percorre minha região e nasce com muita simplicidade e humildade. 
Quando visitamos as nascentes, ficamos muito tristes, mas agora as 
autoridades estão reconhecendo que o coração do rio São Francisco 
nasce na serra da Canastra e, no dia em que parar, o rio morre. 
Parabéns a V. Exa. pela iniciativa e pela luta que temos tido, junto à 
CIPE- São Francisco. Muito obrigada. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Quero também dar meu 
testemunho de sua luta, Deputado Wanderley Ávila, em defesa do rio 
São Francisco. Desde que V. Exa. chegou aqui, em 1991, sua luta 
tem sido a defesa desse rio de integração nacional. Parabenizo-o pela 
iniciativa da medalha. Lá estivemos na semana retrasada, para a 
entrega dessa medalha ao Governador, ao Presidente do Tribunal de 
Justiça e a outras pessoas que engrandecem e têm compromisso com 
o rio São Francisco. 

O trabalho de V. Exa., tenho certeza, dentro de poucos anos dará 
resultados, com a revitalização do São Francisco, um rio forte e de 
integração nacional. Quero parabenizar não somente Pirapora, mas 
todos os municípios que compõem aquela bacia que V. Exa. 
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representa. Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos, Deputado Gil Pereira. 
Já tivemos oportunidade de dizer que, bem junto da nossa querida 
Maria Olívia, o rio São Francisco nasce. Ainda bebê, toma o primeiro 
tombo da sua vida, que é a queda na cachoeira Casca d'Anta. Mesmo 
assim, rompe firme e chega a nossas veredas, alcançando os seus 
objetivos. Aí vem o seu ensinamento, como disse um poeta de minha 
Pirapora: o rio São Francisco alcança os seus objetivos porque 
consegue contornar os obstáculos. Muito obrigado. 

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

Deputadas Maria Olívia e Maria José Haueisen, telespectadores da 
TV Assembléia, senhoras e senhores, estamos aqui para lembrar uma 
data muito importante para a região da serra Geral de Minas, que 
começa em Capitão Enéias e vai até à divisa da Bahia, à nossa 
querida Espinosa. Ontem, completou um ano a diocese da região, 
com sede em Janaúba. Era um sonho que a população soube 
acalentar. Por meio do meu grande amigo Hildon, há um ano foi 
instalada a diocese. E o Norte de Minas teve a alegria de receber 
como Bispo o nosso companheiro D. Mauro. 

D. Mauro é um jovem que, quando chegou a Janaúba, procurou 
conhecer os graves problemas da região, que tem as cinco cidades 
com o pior índice de desenvolvimento infantil de Minas Gerais e do 
Brasil. Viu a quantidade e a qualidade desses problemas, 
interessando-se, imediatamente, pelas coisas do espírito e da terra. 
Viu crianças passando fome e viúvas de maridos vivos, que foram 
para São Paulo. O. Mauro logo arregaçou as mangas. Procurou estar 
em todos os ''fronts" de luta. 

Estivemos juntos na cidade de Catuti, quando fomos entregar, 
juntamente com o Deputado Márcio Reinaldo, uma unidade móvel de 
saúde. Estava lá para aplaudir, cobrar e ajudar, com o bom trabalho 
da igreja, a fiscalização do bom uso do dinheiro público. Estive 
também com D. Mauro numa reunião em que o Deputado Dimas 
Rodrigues solicitou atenção para a segurança pública de Janaúba. 
Além da segurança pública, vários outros temas foram discutidos, 
como o menor infrator e a intranqüilidade da população. 
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Não poderia deixar de lembrar esse primeiro ano da instalação da 

diocese de Janaúba e a microrregião da serra Geral de Minas, porque 
vários são os embates. 

Vemos a alegria da diocese quando foi entregue unidade móvel de 
saúde em Catuti. Ou quando conseguimos, através de trabalho junto à 
COPASA, fazer com que Pai Pedro, cidade que tem o pior índice de 
desenvolvimento infantil, conseguisse melhorar a qualidade e a 
palatabilidade da sua água. 

Apresentamos para D. Mauro vários projetos que queremos 
desenvolver. Um é a ida do Secretário Bias Fortes à região, para, 
numa cidade pequena, ver o problema do baixo índice de 
desenvolvimento infantil. Através do esporte, conseguiremos incluir 
essas crianças, que já têm sido incluídas com o bom trabalho que os 
Prefeitos da região têm desenvolvido nas áreas de saúde, educação e 
desenvolvimento. 

Estaremos, em breve, em Mamonas para inaugurar barragem feita 
no ano passado pela COPASA. Agora mesmo, o DNOCS estará 
licitando o aumento da barragem de Catuti. Há 30 dias, a COPASA 
iniciou licitação para que possamos construir a barragem de Viamão, 
em Mato Verde, que vai fazer com que a cidade tenha água de boa 
qualidade e com tranqüilidade. Também a nossa querida Catuti terá o 
mesmo tratamento. Eletrificação rural e atendimento às necessidades 
da população, embora de pequena monta, tem acontecido. 

D. Mauro, pode ter certeza de que a sua diocese, instalada há um 
ano, contribuiu bastante para esse desenvolvimento material. Com 
relação ao lado espiritual, nem se fala, porque o trabalho tem sido 
gigantesco e maravilhoso. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada 

Maria José Haueisen, público presente e telespectador da TV 
Assembléia, o livro "Os Bestializados", do Prol. José Murilo Carvalho, 
traz relato do propagandista da República Aristides Lobo, que 
manifestava o seu desapontamento com a maneira pela qual foi 
proclamada a República. O povo, dizia Aristides Lobo, assistiu 
bestializado à proclamação da República. O povo, que, pelo ideário 
republicano, deveria ser protagonista, esteve fora de todos os 
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acontecimentos, tendo assistido a tudo bestializado, sem 
compreender o que acontecia. Não sabia, na verdade, se o povo 
estaria vendo uma parada militar. 

Mais de um século se passou, e as circunstâncias continuam as 
mesmas. Neste fim de semana prolongado, em Belo Horizonte, o 
povo, que deveria ser protagonista das ações públicas, não teve 
atendimento nos postos de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Em 
Venda Nova, um pai desesperado em busca de atendimento para sua 
criança foi agredido por um segurança daquele posto de saúde. 
Aquele homem voltou para sua casa humilhado, machucado e com 
sua filha doente sem atendimento. A solução encontrada pela 
Prefeitura foi o afastamento do segurança. Essa foi a decisão da 
Prefeitura em relação a essa situação da maior gravidade, porque 
Belo Horizonte acompanhou, por quase 60 dias, uma greve de 
médicos. Quando a Prefeitura anuncia a volta dos médicos, o 
atendimento não se dá nos postos de saúde. É surpreendente a 
negligência e o descaso da Prefeitura com a saúde. Além de 
marginalizar a população nas ações curativas, também "pisa na bola" 
nas ações preventivas. 

Ontem, como um dos milhares de freqüentadores das pistas de 
caminhada de Belo Horizonte, caminhada essa tão importante, 
preventivamente, para a saúde do cidadão, cheguei à pista que não 
existe mais. A Prefeitura acabou com a pista de caminhada da Av. 
Bandeirantes. Cheguei para a caminhada, junto com milhares de 
outros que querem cuidar da saúde - já que estudos recentes, 
especialmente do Dr. James Hip, americano que pesquisou 3 mil 
homens de 45 anos de idade, de vida sedentária, que não fazem 
caminhada, e 3 mil homens de 65 anos que regularmente fazem suas 
caminhadas, concluindo que os homens de 65 anos têm melhores 
condições físicas que os de 45 anos -, e a pista não existia mais. 
Ontem, bestializados, verificamos a situação de uma pista em que 
caminhávamos antes. Qual é a alternativa dada pela Prefeitura? 
Caminhar entre os automóveis, driblando os carros, sem informação. 
O que temos é uma faixa convocando os bestializados para uma 
reunião na associação, para se comunicar o que a Prefeitura decidiu 
em relação à saúde do belo-horizontino. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Deputado João Leite, 
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estou acompanhando o pronunciamento de V. Exa., que foi muito 
feliz ao fazer as citações e dizer da maneira perplexa como a 
sociedade está vendo cair a máscara da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Acredito até que aqueles que estão me vendo na televisão entenderão 
que, quando o Prefeito coloca sua mão na frente do seu rosto, 
colocando o rosto de lado, sugerindo candura, humildade, pureza, 
agora não consegue mais enganar o povo. A televisão mostrou o 
mesmo que antes defendia os médicos sem querer dialogar mais. 
Aquele que fez um discurso dizendo que ia trazer o metrô da 
Pampulha para Belo Horizonte não consegue resolver nem o 
problema de uma pista de caminhada que existia no Bairro Sion. 

Estamos vendo que aquele que era o Dr. Beagá não consegue dar o 
mínimo de saúde para a população de Belo Horizonte. A máscara está 
caindo. Dizem que ninguém engana a todos sempre, apenas por um 
tempo. Já faz oito anos que estão enganando aquele povo. Só que o 
povo começa a perceber que, enquanto puderam enganar, 
enganaram. Em Belo Horizonte, temos obras nos canteiros. Há mais 
de dez anos que não há uma grande obra de interesse da sociedade 
de Belo Horizonte. A obra que existe na Pampulha foi feita através 
daquela licitação fraudulenta que beneficiou a Andrade Gutierrez. As 
grandes empreiteiras estão preservadas nos seus interesses, mas a 
população mais pobre está sofrendo e assistindo bestializada a essas 
absurdas medidas contra a sociedade. Queremos saber quando esse 
Prefeito vai cumprir o seu programa de campanha. Até agora foram 
apenas máscaras, que estão caindo. 

Nobre Deputado João Leite, parabéns a V. Exa., que foi escolhido 
pela população de Belo Horizonte para representar a Oposição, para 
ser o fiscal do povo, o que V. Exa. tem feito com muita competência. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Nobre Deputado Miguel Martini, agradeço o 
aparte de V. Exa., enriquecendo a nossa fala. Sempre tivemos aquele 
discurso de administração participativa. O povo de Belo Horizonte, 
que deveria ser protagonista, está totalmente alijado; não participa; 
fica sabendo depois da decisão da Prefeitura. A Prefeitura 
desconhece a previsão da Organização Mundial de Saúde de que 
cidades que hoje não estiverem investindo nas atividades preventivas 
enfrentarão, em 2020, epidemia de doenças cardiológicas. E não 
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vemos essa Prefeitura fazer nada. Diz-se que daqui a quatro 
meses a pista será devolvida, mas o cidadão - será que podemos 
chamar o morador de Belo Horizonte de cidadão? está 
acompanhando essas decisões sem participação. A nossa Capital 
está abandonada no que se refere a políticas públicas. O saneamento 
básico também é uma vergonha. 

Acompanhei o Deputado Wanderley Ávila falando do rio São 
Francisco. Belo Horizonte é responsável pelo maior impacto de 
contaminação do rio São Francisco, despejando 100% do esgoto sem 
tratamento no rio das Velhas, que é afluente daquele rio. O maior 
impacto ambiental no rio São Francisco é produzido pela Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. E essa Prefeitura não se preocupa 
com quase 500 mil belo-horizontinos que não têm oferta de água e de 
coleta de esgoto. 

E a mesma indignação quero estender ao Governo do Estado. Hoje, 
pela manhã, tivemos reunião conjunta de três Comissões: as do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, de Administração Pública 
e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. O assunto tratado foi o 
retorno ao trabalho dos servidores públicos afastados preliminarmente 
para aposentadoria, e, para a reunião, foram convidados dois 
Secretários de Estado, o Dr. Mauro Santos Ferreira, de Recursos 
Humanos e Administração, e o Dr. Murílio Hingel, da Educação. 
Entretanto, nenhum dos dois compareceu nem mandou seus 
Adjuntos, Chefes de Gabinete ou Diretores, sendo representados por 
técnicos. O mesmo aconteceu com o Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Dr. José Ferraz da Silva, que enviou dois técnicos. 
A despeito das informações relevantes desses assessores, a sua 
representatividade, sem autonomia para decisões, evidencia-nos a 
preocupação e interesse do Governo do Estado com relação à 
situação de milhares de servidores públicos, hoje aposentados - às 
vezes, há mais de quatro anos -, que estão sendo obrigados a 
retornar à regência nas salas de aula. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é lamentável o fato de o Poder 
Legislativo não ter, por parte do Executivo, a menor atenção nos 
convites feitos aos responsáveis pelas Pastas do Estado. Foi 
interessante o grande número de técnicos representando os 
Secretários, para discutir com os Deputados, na reunião conjunta de 
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três Comissões desta Casa, hoje, pela manhã. É triste que a 
Assembléia Legislativa seja desconhecida dessa maneira pelo 
Executivo. 

Sr. Presidente, protesto e aguardo, por parte dessa Mesa, decisão 
em relação às reuniões das comissões. Não aceitamos mais, por mais 
que respeitemos os técnicos, que cumprem seu trabalho no Estado, a 
abertura das reuniões de comissões sem a presença dos 
responsáveis pelas Pastas do Estado. A Mesa desta Casa tem que 
tomar atitude com relação ao descaso com que a Assembléia tem sido 
tratada pelo Governo do Estado, pois os Secretários de Estado sequer 
comunicam sua ausência. 

Não podemos mais ficar quatro horas em uma reunião, discutindo 
com técnicos que não têm o direito de tomar decisões, trazem apenas 
informações técnicas, não podem tomar decisões políticas. O Poder 
Executivo tem desconhecido a Assembléia e, depois, a toque de 
caixa, quer que os Deputados aprovem anistia aos que não pagaram 
os impostos. Não aceitamos mais a situação e exigimos, por parte da 
Mesa, atitude quanto à presença dos Secretários. Entenderemos a 
presença dos Secretários Adjuntos, por motivo de força maior, mas 
não queremos mais discutir com técnicos, sem haver nenhuma 
decisão. Protesto, Sr. Presidente. 

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

presente e telespectadores da TV Assembléia, a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais aprovou, há poucos minutos, em 
reunião extraordinária, o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 
498/99, de autoria da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial da Assembléia Legislativa, que dispõe sobre as 
políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso alternativo do 
solo do Estado de Minas Gerais. O parecer foi aprovado incluindo a 
redação do vencido no 1 o turno e mais 18 emendas. 

Entre elas, podemos citar a Emenda n° 13, que determina seja 
assegurada aos pequenos produtores rurais, por meio dos órgãos 
técnicos estaduais, nos termos do art. 248 da Constituição Estadual, a 
gratuidade da assistência técnica, especialmente para a elaboração 
dos planos de manejo florestal previstos no projeto. A importância 
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dessa emenda é a garantia ao pequeno produtor, àquele que 
possui propriedades de até 30ha, que vive em dificuldades e que não 
tem a renda necessária para sustentar a sua família e a sua atividade. 
Para esse cidadão, o plano de manejo gratuito assegurado por esse 
projeto de lei, seguramente, trará enormes vantagens, assim como 
trará vantagens ambientais para o nosso Estado. Sabemos que um 
plano de manejo, executado por um técnico, ou seja, por um 
engenheiro habilitado, com capacidade e com conhecimento técnico, 
não custa menos que R$2.000,00. Se o cidadão possui R$2.000,00 
para elaborar e para pagar um plano de manejo, com certeza, a sua 
situação financeira é adequada e, talvez, não necessite de abrir mão 
de uma reserva que tenha para produzir o carvão e para obter os 
recursos para um pequeno projeto e para o seu próprio sustento. 

Portanto, parabenizo todos os integrantes da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial pela apresentação desse importante 
projeto, que foi plenamente debatido na Assembléia Legislativa, 
particularmente na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 
Hoje, pela manhã, tivemos reuniões com os representantes de 
diversas entidades não governamentais do nosso Estado, com a 
Associação dos Empregados do IEF, com a AMDA e com diversas 
entidades, democrática e transparentemente. Estivemos totalmente 
abertos ao entendimento, buscando um consenso para a aprovação 
do Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n° 498/99. 

Minas Gerais está ganhando, saindo, mais uma vez, à frente, 
enquanto na Câmara Federal debatem sobre a lei florestal do nosso 
País. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais contribui 
aprovando o parecer para o 2° turno desse importante projeto de lei. 
Como Deputado, apoiarei todas as iniciativas e as conquistas, por 
meio da forma já aprovada no 1 o turno e das emendas agora 
apresentadas, a fim de que esse projeto permaneça da forma mais 
original possível. Todos os Deputados desta Casa estão preocupados 
com o meio ambiente. Os colegas que me antecederam falaram sobre 
as preocupações com a preservação do rio São Francisco. O Projeto 
de Lei no 498, que dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à 
biodiversidade e de uso alternativo do solo do Estado, vem ao 
encontro das preocupações do povo mineiro com a preservação do 
meio ambiente. 
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Sr. Presidente, para encerrar, farei uma homenagem pessoal. 

Tenho a certeza de que todos o Deputados fariam esta homenagem 
ao ex-Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Raul Belém, falecido nesta última semana. Estive com ele na última 
terça-feira, em uma audiência com o Prefeito de Carandaí, resolvendo 
as questões do interesse do Município de Carandaí, juntamente com 
lideranças de cooperativas e de sindicatos rurais desse município. 

Infelizmente, quatro ou cinco dias depois, o nosso Secretário Raul 
Belém faleceu, deixando um grande vazio político no nosso Estado. O 
ex-Secretário foi Deputado nesta Casa, onde começou sua brilhante 
carreira política. Teve os seus direitos políticos cassados e foi 
Deputado Federal por diversas legislaturas. Sempre ligado ao setor da 
agropecuária, da política rural - porque também era produtor rural e 
conhecia como poucos a política do nosso Estado e a política 
agropecuária brasileira-, com certeza fez o que pode para melhorar a 
agricultura e a pecuária no nosso Estado. Infelizmente, isso não é 
prioridade de nenhum governo, hoje, no nosso País. Refiro-me ao 
Governo Federal, mas faço também uma crítica ao nosso Governo, 
que não prioriza ações concretas em favor da política agropecuária no 
Estado. Tivesse o ex-Secretário Raul Belém apoio suficiente para 
desenvolver uma política voltada para o fortalecimento da 
agropecuária mineira, seguramente teria, pela sua competência, pelo 
seu conhecimento do setor, dado grande contribuição para a política 
agropecuária mineira. 

Fruto desse descaso com a agropecuária brasileira, e 
particularmente com a mineira, está aí, sendo realizada pela 
Assembléia Legislativa, a CPI do Leite. Não temos dúvida de que esse 
importante segmento de produção está estrangulado por um cartel 
absurdo, que comprime cada vez mais os preços, a despeito do custo 
final da produção do leite, trazendo danos e dificuldades de 
sobrevivência para um grande setor que emprega e gera riqueza para 
o nosso País. 

Brevemente estarei trazendo informações, inclusive entrando com 
requerimento na Comissão de Agropecuária desta Casa, para trazer à 
discussão também outro importante segmento do setor produtivo rural, 
que é a suinocultura. Da mesma maneira que o produtor de leite hoje 
sofre com os abusos absurdos praticados pelo cartel do leite, também 
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o produtor do suíno vem sofrendo de forma bastante significativa e 
ingrata com os preços conseguidos para o seu produto. Cada vez 
mais ele compra os produtos de que precisa para manter o seu 
negócio por um preço cada vez maior e consegue um preço cada vez 
menor no mercado, em função do cartel dos compradores de carcaça 
de suínos. 

A suinocultura da região do vale do Paraopeba, do Piranga e do Alto 
Paraopeba, que começa no Município de Catas Altas da Noruega e 
vai até Ponte Nova, incluindo inúmeros municípios, hoje é responsável 
por um grande percentual da produção mineira e vive sufocada pela 
dificuldade de sobrevivência, principalmente pelas condições que lhe 
impõe o cartel que manipula o mercado suíno no nosso Estado. 
Portanto, não é apenas o produtor de leite que sofre as 
conseqüências da atuação maléfica que, infelizmente, cada vez mais, 
sacrifica o produtor nacional. E, nesse caso, o produtor mineiro não 
fica atrás, porque vive o grave problema da concorrência, da falta de 
preço e de oportunidade de lucro para a sua propriedade, para o seu 
negócio, que fica inteiramente invibializado. 

Portanto, manifesto a minha solidariedade com os produtores de 
leite, que terão uma resposta à altura, através dessa CPI instalada na 
Assembléia Legislativa, e aos produtores de suínos do nosso Estado. 
Traremos aqui informações importantes, que, com certeza, deixarão 
os Deputados alarmados com a situação que hoje vivemos na 
suinocultura mineira. 

Como fui produtor durante muito tempo no Município de Catas Altas 
da Noruega, conheço, além da suinocultura, diversas atividades 
agrícolas. Sofri na própria pele e no bolso as conseqüências da falta 
de uma política voltada para a produção agrícola. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa 
mais uma vez contribui com a discussão, com o debate, com os 
assuntos de interesse do povo mineiro. A Comissão de Meio 
Ambiente, representada por este Deputado - relator do Projeto de Lei 
no 498 - e pelos Deputados Miguel Martini, Maria José Haueisen, 
Fábio Avelar e Antônio Andrade, deu uma contribuição positiva, 
aprovando o Parecer, para o 2° Turno do Projeto de Lei no 498/99, que 
brevemente estará em votação neste Plenário. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira. 
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O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, galerias, venho a esta tribuna não sei se para repudiar a 
situação ou se para cobrar do Secretário da Segurança Pública 
providências para o que está acontecendo nos postos policiais de 
Betim. No meu bairro, existe um posto que não tem escrivão, não tem 
viatura, não tem computador, enfim, não tem nada. Ontem, iria ser 
fechado, mas corri atrás do Prefeito e liguei para o Delegado titular de 
Betim. Fui informado de que o posto iria ser fechado por falta de 
condições de trabalho. 

É uma vergonha que o Secretário da Segurança Pública, 
responsável pela segurança de oitocentas e tantas cidades de Minas, 
deixe que um posto policial seja fechado, justamente em Betim, que 
está em 1° lugar em criminalidade, ou seja, assaltos à mão armada, 
assaltos em supermercados, etc. Há dias, ao fiscalizar uma obra que 
estava sendo feita pela Prefeitura, fiquei assustado ao ver um Detetive 
correndo atrás de um vagabundo. Ao mesmo tempo, o Delegado, em 
seu carro, tentava cercá-lo. Isso é uma vergonha, Secretário. Se não 
tem condições de ocupar o seu cargo, deixe o lugar para outro. Desse 
jeito não podemos continuar. Betim é a pior cidade do Brasil: são 
seqüestros, assaltos à mão armada e outros crimes. E S. Exa. ainda 
deixa que um posto policial seja fechado? Isso é falta de competência. 
Quando S. Exa. deixa de colocar uma viatura num posto policial em 
um bairro de Betim, onde os crimes não marcam dia nem hora para 
acontecer, viaturas estão paradas na Secretaria, à sua disposição, 
para andar sem necessidade. Como disse, não sei se estou 
repudiando ou cobrando, porque já enviei vários ofícios, mas não 
obtive resposta. Então, Secretário, fique esperto. O povo de Minas 
Gerais está precisando de maior assistência nos postos policiais, 
porque os Delegados não conseguem fazer um bom trabalho sem ter 
a estrutura necessária. 

Neste momento, vou dirigir-me ao Cel. Álvaro Antônio Nicolau. 
Tenho dois gabinetes em Betim que funcionam, há nove anos, durante 
24 horas. 

Meu motorista foi buscar uma senhora que teria uma criança, mas a 
ambulância foi quebrada. Sr. Coronel, angu do dia não enche barriga. 
Não adianta colocar viatura no supermercado, mas, amanhã, não ter a 
viatura naquele bairro. 
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Na Gameleira, por exemplo, se formos fazer visita àquele quartel, 

veremos mais de 500 policiais, mais de 200 viaturas paradas. Então, 
precisamos levar esses homens para as ruas, porque o povo mineiro 
está precisando de segurança. Policiais e viaturas servem para 
atender à população. 

Portanto, isso que ocorreu perto da minha casa é uma vergonha, Sr. 
Coronel. Não estou repudiando, mas cobrando segurança em Betim, 
que está uma vergonha. Não vou culpar a polícia dessa cidade, mas 
ao Coronel, por não enviar mais policiais e viaturas para lá. 

Parabenizo o Prefeito de Betim. No próximo sábado, vai ser lançada 
a Patrulha Escolar, um programa com viaturas pintadas que estarão, 
durante o período escolar, das 7 horas da manhã até às 1 Oh30min da 
noite, nas portas dos colégios, dando cobertura para que os 
estudantes tenham maior segurança. Isso vai acabar com a situação 
de drogas nas escolas, porque, hoje, o mais difícil é falar que não há 
drogas num determinado colégio. O Prefeito de Betim está de 
parabéns e preocupado com a segurança do povo. 

Outro ponto: tínhamos um compromisso de campanha para 
melhorar a segurança do povo de Betim. O Carlaile, Prefeito de Betim, 
já está fazendo estágios nos Iins de semana nos bairros. A Guarda 
Municipal foi criada em parceria com a Polícia Militar. Se Deus quiser, 
em novembro estará nas ruas para trabalhar. 

Cel. Álvaro Antônio, tenha dó do povo de Betim: envie mais viaturas 
e policiais para lá. Sr. Secretário Márcio Barroso Domingos, se não 
tem competência para ficar em seu cargo, deixe que outro ocupe seu 
lugar. Desculpe-me, mas não mando recados, não tenho rabo preso. 
Apóio o Governo Itamar e Newton Cardoso, mas não é por isso que 
vou deixar de cobrar uma pessoa competente para estar na Secretaria 
da Segurança Pública, muito importante para o povo mineiro. 

Para encerrar, gostaria de dizer que estão ocorrendo vários 
acidentes, causando até mortes, na BR-262, de Betim a Pará de 
Minas. Aquela rodovia já não aceita recapagem. Tem que desmanchar 
o asfalto e fazer outro. Se Minas não tem dinheiro, o Brasil tern que 
gastar com seu povo. Não adianta falar bonito, o importante é fazer. 
Um peão, como eu, para chegar aonde cheguei, tem que fazer um 
bom trabalho social. Muito obrigado. 

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

senhoras e senhores, há cerca de dois meses fizemos denúncia na 
Comissão de Saúde de que no Norte do Estado, especificamente na 
cidade de Verdelândia, estariam acontecendo casos agudos de 
doença de Chagas. Reunimos o Prefeito dessa cidade, Dr. José de 
Souza Gomes; a Secretária de Saúde do município e representantes 
da Fundação Nacional de Saúde e da Secretaria da Saúde. Na 
ocasião, trouxemos dois litros de barbeiros - é verdade - e entregamos 
à Secretaria da Saúde para fazer análise. Nossa denúncia foi até certo 
ponto ridicularizada, porque Minas estaria recebendo um prêmio da 
ONU pela erradicação da doença de Chagas e do barbeiro. 

Foi feito o desafio. Solicitamos que se fizesse análise do sangue de 
toda a população da cidade de Verdelândia para constatar se existia 
ou não alto índice de contaminação pela doença de Chagas. Hoje, 
saíram os primeiros resultados. Foram examinadas 873 pessoas da 
zona rural, 10% da população, e ficou constatado que 209 destas 
estavam contaminadas, já teriam contraído a doença de Chagas. Um 
percentual de 25% da população do Município de Verdelândia 
examinada até ontem tem a doença de Chagas, e, dessas 209 
pessoas examinadas, mais da metade possui idade inferior a 40 anos, 
inclusive crianças de 4, 6 e 1 O anos. 

Agora, quero saber como fica essa situação, como fica o título que 
Minas ganhou por ter erradicado o barbeiro e a doença de Chagas. 
Será que teremos que devolver esse prêmio para a ONU e cair na 
realidade, colocar o pé na estrada e partir para análise criteriosa, 
científica, detalhada e verdadeira da atual situação da doença de 
Chagas em nosso Estado? Tenho certeza de que, no resultado final 
de Verdelândia, devem oscilar entre 15% e 25% os casos agudos, 
comprovadamente agudos, de crianças que estão com essa doença. 
Na ocasião, o Prefeito disse, na sua simplicidade, que toda semana 
morre um jovem atleta jogando futebol, devido à fase aguda da 
doença de Chagas. E, quando estava dizendo tudo isso, veio a 
contestação da Secretaria da Saúde, dizendo que esse dado não é 
verdadeiro, que podem estar acontecendo outras mortes, mas aqui 
está a prova definitiva e final. 

Aliás, esse fato retrata bem o que está acontecendo com a saúde 
pública do Norte do nosso Estado, onde 52 municípios não possuem 
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sequer um posto de saúde - 52, de um total de 85, não têm sequer 
um posto de saúde. Está aí o Dr. José Braga, que é médico, é da 
região e pode confirmar o que estamos dizendo. Muitos municípios 
possuem apenas a ambulância para transportar seus doentes. É tirar 
o doente, que está morrendo, do município e mandar para cidade 
vizinha. É necessário, dentro de uma consciência objetiva, verdadeira 
e cristã, que possamos começar a encarar a questão da desigualdade 
no tratamento das diversas regiões do nosso Estado. Agora mesmo 
estamos tentando implantar um centro regional de saúde na cidade de 
Januária. O único que existe na região, na cidade de Montes Claros, 
atende a mais de 120 municípios, numa área maior que o Estado de 
Alagoas, superior ao Sul de Minas. 

Há tempos, estamos tentando dar força ao Sr. Secretário, pessoa 
consciente, que pretende instalar o centro regional de Januária, para 
ter melhor controle das doenças infecto-contagiosas. Vemos o pânico 
mundial com a distribuição por carta da bactéria do antraz. A região 
norte-mineira é maior que vários Estados e não tem controle. É 
necessário que as autoridades sanitárias do País tenham, pelo 
menos, a humildade de reconhecer que estão impotentes e que a 
situação é séria. 

É preciso que os Prefeitos, o Governo Estadual e o Federal se 
sentem a uma mesa e comecem a discutir, verdadeiramente, o plano 
de assistência e atendimento à saúde pública. Naquela ocasião, 
mostramos, por meio de vídeo, que 90% das casas da zona rural do 
município de Verdelândia são de pau-a-pique, rebocadas 
grosseiramente com adobe, local propicio para proliferação de 
barbeiros. Diziam que os barbeiros que ali existem são fitófagos, que 
sugam apenas a seiva das plantas e se alimentam do sangue de 
animais silvícolas. Com a devastação, a derrubada das árvores e o 
extermínio dos animais selvagens, esses barbeiros estão invadindo as 
casas e se alimentando do sangue humano. Isso era desconhecido, é 
um fato inédito para as autoridades sanitárias. Esses barbeiros estão 
contaminando a população da cidade. Mostramos isso por meio de 
vídeo, mostramos a captura dos barbeiros dentro das casas. É 
necessário que analisemos a situação dentro da realidade em que 
vivemos. 

Temos oportunidade de discutir o orçamento do Estado. Já não é 
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possível aceitar a distribuição igualitária do orçamento. É 
necessário que se dê às regiões menos favorecidas um tratamento 
desigual. Isso é fundamental, é promover a justiça e a eqüidade. E 
ainda teimam em contestar o óbvio e colocar peneira na frente da 
verdade, querendo tapá-la. Mas aqui está a verdade. Vamos, por meio 
desses dados, solicitar que se faça levantamento sorológico de todos 
os municípios que eram conhecidos como endêmicos da doença de 
Chagas. E necessário que se façam exames nas cidades vizinhas à 
Verdelândia, em Janaúba, em Varzelândia, em Matias Cardoso e 
Jaíba e em outras cidades, como Botumirim e ltacambira, que foram 
responsáveis ou viram impotentes a morte de milhares e milhares de 
pessoas pelo mal de Chagas. Essa é apenas uma das faces do 
problema. 

Vamos convocar esta Casa, principalmente os médicos e a bancada 
da minha região, para discussão mais elevada, detalhada e objetiva 
da verdadeira situação da saúde pública em nossa região. O Governo 
tem de acabar com aquele discurso de que Minas já não precisa de 
leito hospitalar. Não precisa no Sul, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, no Triângulo, porque nessas regiões existe fartura de leitos 
hospitalares. Mas, do paralelo 18 para cirna, existe uma defasagem 
muito grande. Estamos bem inferiores ao preconizado pela OMS. 

É necessário que haja programação específica. Não quero vir aqui, 
meu Deus, relatar mortes de crianças pela doença de Chagas. Isso 
envergonha a política pública social do Estado, vai contra o que se 
preconiza por aí e afronta, de forma bastante objetiva e dura, esse 
título que Minas recebeu pela Organização Mundial de Saúde de ter 
erradicado o barbeiro e acabado com a doença de Chagas. 

Quanta mentira, demagogia e injustiça que se faz contra essa região 
e contra a população de Verdelândia! Nos próximos anos, deverão 
morrer dezenas de crianças e jovens, porque infelizmente a doença 
de Chagas não tem cura. Tem cura na fase aguda quando é 
diagnosticado e quando as autoridades voltam suas vistas para a 
região e se tratam de forma precoce as pessoas picadas pelo 
barbeiro. Mas, passado algum tempo, essas crianças vão morrer e 
continuar a ser essa face escura da sociedade abandonada pelas 
autoridades. 

Então, deve-se recolher esse título que a OMS deu a Minas Gerais. 
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Política pública do Estado, pé no chão e mãos à obra, porque a 
doença de Chagas é uma realidade no Norte de Minas! Muito 
obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora 

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

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 
2.705/2001, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.706/2001, da 
Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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 19/11/2001, destinada a prestar homenagem à 
Igreja Universal do Reino de Deus, conforme requerimento do 
Deputado Pastor George e outros, deferido em Plenário. 

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Pastor George, Líder do PL - Cristiano Canêdo, Líder do PTB -

Sebastião Costa, Líder do PFL - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB -
Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Elaine Matozinhos, Líder do PSB 
- Ermano Batista, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
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Gerais: 

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 
membros do Colégio de líderes, deliberam seja convocada reunião 
especial para o dia 30/11/2001, destinada a prestar homenagem à 
Igreja Adventista do 7° Dia, conforme requerimento do Deputado 
Pastor George e outros, deferido em Plenário. 

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Pastor George, líder do PL - Cristiano Canêdo, Líder do PTB -

Sebastião Costa, Líder do PFL - Luiz Fernando Faria, líder do PPB -
Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Elaine Matozinhos, Líder do PSB 
- Ermano Batista, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Agostinho Silveira -
informando sua renúncia como Vice-Líder do Governo nesta Casa 
(Ciente. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de 

Oliveira, solicitando que o Projeto de Lei n° 1 .279/2000 seja apreciado 
pela Comissão de Política de Agropecuária, em 2° turno. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte, em que pede sejam 
solicitadas ao Sr. José Élcio Santos Montese, Chefe do 6° Distrito 
Rodoviário Federal do DNER, informações sobre todos os recursos 
liberados pelo Ministério dos Transportes para recuperação e 
realização de obras nas rodovias federais do Estado de Minas Gerais. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 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 
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palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente e colegas Deputados, 
está tramitando na Assembléia Legislativa, mais uma vez, um projeto 
de lei, agora em forma de substitutivo apresentado pelo nosso 
Presidente Deputado Antônio Júlio, que propõe anistia fiscal aos 
contribuintes. Seria, portanto, nesta legislatura, no Governo do Sr. 
Itamar Franco, a segunda anistia fiscal aprovada pela Assembléia 
Legislativa e aplicada pelo Governador. 

Ou seja, em três anos de Governo, duas anistias fiscais. Esse é um 
assunto que merece análise mais detalhada sobre o fato de ser justo 
ou não que se conceda novamente anistia fiscal. Esse debate, no 
mínimo, obriga a escutar quais são as razões do apoio do Governo a 
esse substitutivo. É, portanto, necessário que escutemos aqui, na 
Assembléia Legislativa, no mínimo, o Secretário da Fazenda, Dr. 
Trópia Reis, para que ele possa explicar qual a necessidade do 
Estado, quanto espera arrecadar, qual o número de empresas que 
espera atingir, por que essa anistia se dá novamente em um período 
tão curto, qual foi o balanço da anistia passada, se o Governo de fato 
conseguiu atingir a meta que pretendia, lembrando que o discurso era 
sempre de que seria a última anistia. Aliás, toda anistia vem 
acompanhada desse mesmo discurso, mas sempre acontecendo em 
espaço de tempo cada vez menor. 

Hoje a imprensa divulga que o Vice-Governador Newton Cardoso diz 
que há necessidade da anistia pelo fato de o Estado ter que fazer a 
quitação do 13° salário. O mesmo motivo foi alegado da outra vez. 
Pois bem, independentemente de posição que ainda vamos discutir na 
Bancada do PT e com os colegas das outras bancadas,uma posição 
mais firme, favorável ou contra o projeto, certamente alguns pontos 
suscitam discussões, e emendas se fazem necessárias. Se a anistia 
está vindo, é porque há problemas para quitar o 13° salário Há que se 
ter, portanto, garantia de que o resultado do que for arrecadado será 
para quitar o 13° salário do funcionalismo. O substitutivo não fala 
disso, não dá garantia de que o dinheiro será utilizado de fato para 
isso. Esse é um ponto que precisamos acrescentar no substitutivo. Se 
vamos aprová-lo, tem que ficar claramente vinculado ao pagamento 
do 13°, que seria o motivo da existência da nova anistia. 

Além dessa emenda, fiquei abismado com o art. 6° do substitutivo 
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apresentado pelo Presidente, que vai detalhar qual o percentual da 
anistia, do ponto de vista de juros e de multa e em quantas parcelas. 
Essa anistia vai de 90% a 20%, que é de multa e de juros. Varia de 6 
parcelas (no caso dos 90%), até 120 parcelas, ou seja: 1 O anos para 
quem quiser fazer um abatimento de 20% dos juros e da multa. Então, 
na verdade, há uma tabela que pode chegar a 10 anos para que o 
contribuinte parcele sua dívida, tendo um desconto de 20%. Dez anos 
é muito tempo. O prazo de parcelamento vai se estender por dois 
Governos e meio. Acho que precisa ser encurtado. Um prazo 
razoável, já que isso se faz necessário para o pagamento de 13° e 
para resolver o problema do Governo, deveria se limitar ao período do 
Governo, portanto, 12 meses. 

Esse é outro ponto que precisa ser aprofundado. Há, ainda, duas 
questões relativas a modificações que acho pertinentes nesse 
substitutivo. Uma é que o contribuinte já parcela a sua dívida. Se 
deixar de contribuir com o pagamento do ICMS, a partir de então deve 
perder a condição e os benefícios dessa lei; caso contrário, ficaria 
esperando a anistia, quando poderá parar de pagar a dívida e, depois, 
esperar nova anistia. Temos que impedir que isso ocorra. Não 
podemos incentivar que o contribuinte não pague o ICMS. Muitos dos 
contribuintes já foram beneficiados pela lei anterior. Também é 
necessário fazer uma discussão para ver se têm direito ou não a mais 
esse benefício. 

Então, essas são algumas das questões que precisam ser 
discutidas. E julgo necessário que aprovemos requerimento para 
ouvirmos as argumentações e expectativas da Secretaria da Fazenda 
e do Secretário quanto à aplicação dessa anistia fiscal. 

Uma última questão que gostaria de tratar é que, sempre que esses 
projetos vêm à baila, acontece a reclamação de que aquele que paga 
em dia jamais tem benefício algum. Assim, o contribuinte prefere 
esperar a anistia. Com isso, o mau pagador acaba sendo beneficiado, 
enquanto o bom pagador tem apenas o rigor da lei e de nada se 
beneficia. Pretendo apresentar emenda em que o Executivo fica 
autorizado a reduzir a carga tributária em até 12% para os 
contribuintes que não tiverem tido autuação nos quatro anos 
antecedentes a esse benefício. Ou seja, aqueles que não precisarem 
de anistia, que comprovem estar em dia com o ICMS, que sejam 
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premiados, podendo ter sua alíquota reduzida. Esse assunto é 
delicado, e não é possível que a falta de planejamento seja tamanha, 
que sempre se procurem brechas para correr atrás de um prejuízo e 
de uma necessidade urgente, que não são coisas novas, são 
questões que o próprio Governo já deveria ter em mente. Todos os 
anos o 13° salário tem que ser pago, então, o Governo já deveria ter 
isso planejado para não precisar buscar alternativas que são 
prejudiciais ao erário. Ou o Governo faz isso, ou faz como o 
Governador Eduardo Azeredo, que simplesmente deixou de pagar o 
13° salário. Gostaria que esta discussão pudesse ser mais ampla e 
que não tivéssemos que aceitar a pressão do Vice-Governador do 
Estado, dizendo "que os Deputados aprovam da forma como quer ou 
simplesmente não vai pagar o 13°", como se a Assembléia Legislativa 
fosse culpada pela falta de planejamento do Governo do Estado. 
Devemos remeter isso ao Governo, que deveria ter feito esse 
planejamento e não vir com soluções que nos obriguem a aprovar leis 
rápido, sem maior discussão, por via de substitutivo do Presidente da 
Assembléia Legislativa. 

Então, Sr. Presidente, essa é minha primeira reclamação, pois esse 
assunto precisa ser discutido. O Secretário da Fazenda tem de vir à 
Assembléia Legislativa, esclarecer o assunto, colocando suas 
expectativas, fazendo o balanço da última anistia feita e mostrando 
por que ela não trouxe solução e dar um quadro da situação financeira 
do Estado. 

Já aponto, portanto, essas emendas. Pretendemos discuti-las na 
Bancada do PT e também, amanhã, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, e o relator do projeto, Deputado Rêmolo 
Aloise, certamente ficará satisfeito com a realização efetiva dessa 
discussão. Muito obrigado. 

2• Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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. Tendo 
em vista a importância da matéria da pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não 

há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 17, 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 82• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas e dez minutos do dia nove de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano 
Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Ambrósio Pinto 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 subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante da pauta e comunica o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos 
de Lei n°s 1.789 e 1.792/2001 (Deputado Dilzon Melo); 1.783 e 
1.787/2001 (Deputado Márcio Kangussu); 1 .784, 1 .785 e 1 .791/2001 
(Deputado Eduardo Hermeto); 1.786, 1.790 e 1.795/2001 (Deputado 
Ermano Batista); 1.788, 1.793 e 1.794/2001 (Deputado Sávio Souza 
Cruz). Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Colocados em discussão e votação, são 
aprovados os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s 1. 750/2001 
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.680 e 1.569/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz); 1.728 e 1.780/2001 (relator: Deputado 
Ermano Batista). O Deputado Agostinho Silveira apresenta parecer 
mediante o qual conclui pela antijuridicidade do Projeto de Lei no 
1.141/2000. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
O Presidente concede prazo regimental para os relatores 
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apresentarem pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 971/2000 e 
1.707/2001 (relator: Deputado Ermano Batista) e 1.584/2001 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira). Na qualidade de relator, o Deputado 
Geraldo Rezende apresenta seu parecer, concluindo pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de 
Lei n° 1.756/2001 com a Emenda n° 1. Na fase de discussão, é 
concedida vista da matéria por solicitação do Deputado Ermano 
Batista. O Deputado Sávio Souza Cruz apresenta requerimento 
mediante o qual solicita seja o Projeto de Lei no 1.780/2001 baixado 
em diligência à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 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, são aprovados os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos 
Projetos de Lei n°s 1. 753/2001 com a Emenda no 1 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira) e 1.765/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). 
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, o Presidente determina 
o encaminhamento ao Plenário dos Projetos de Lei nos 1.141/2000, 
1.680, 1.569, 1.728, 1.750 e 1.780/2001, para inclusão dos 
respectivos pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista -

Eduardo Hermeto. 
ATA DA 5" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de 

outubro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, 
Márcio Kangussu, Kemil Kumaira, Antônio Andrade e Cristiano 
Canêdo, membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. O Presidente registra a 
presença dos Srs. Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça do 
PROCON na Área de Alimentos, e Márcio Carvalho, assessor da 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; que 
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têm assento permanente nesta 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 é subscrita pelos membros 
presentes. O Deputado Márcio Kangussu faz a leitura da 
correspondência recebida: ofícios do Vereador Camilo José Sena 
Prates, Presidente da Câmara Municipal de Joaíma; do Vereador 
Aristeu Fernandes Viana, Presidente da Comissão Agropecuária da 
Câmara Municipal de Joaíma; dos Srs. Renato Machado, da cidade de 
Pompéu, e Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito Municipal de Varginha. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Colocados em votação, são aprovados requerimentos do Deputado 
José Henrique, solicitando seja realizada reunião desta Comissão na 
cidade de Governador Valadares, para ouvir os produtores rurais da 
região; do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja realizada reunião 
desta Comissão na cidade de Patos de Minas. O Presidente informa 
que a finalidade desta reunião é ouvir os Srs. Luís Guilherme Campos 
de Oliveira, Gerente-Geral de Marketing da Tetra Pak, indicado pelo 
Sr. Nélson Findeiss, Presidente da empresa; Mário Ramos Vilela, 
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas 
Gerais - IPEM -; e Almir José Meireles, Presidente da Associação 
Brasileira de Leite Longa Vida- ABLV. Os convidados, com a palavra, 
fazem suas colocações iniciais e em seguida são questionados pelos 
Deputados Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu, Antônio Andrade, 
Kemil Kumaira, Paulo Piau, Jorge Eduardo de Oliveira, João Batista 
de Oliveira e pelos Srs. Amauri Artimos da Matta e Márcio Carvalho. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece os Srs. Luís Guilherme Campos de Oliveira, Mário Ramos 
Vilela e Almir José Meireles pelas informações prestadas, agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária a ser realizada no dia 11 de outubro, quinta
feira, às 10 horas, no Parque de Exposição da Associação Mineira de 
Criadores de Zebu - AMCZ -, em Curvelo, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2001. 
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ATA DA 71• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, 
Fábio Avelar, Antônio Andrade, Maria José Haueisen e Miguel Martini, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião, informa 
que ela se destina a apreciar a matéria constante da pauta 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 da Comissão presentes. A 
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofício do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Muzambinho, 
informando a criação da referida Pasta e o plano de gestão ambiental 
a ser desenvolvido naquele município; ofício da Vereadora Haraíve 
Betsabá Zaidan Simões, da Câmara Municipal de Perdões, solicitando 
empenho da Comissão para a criação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica - GD2; ofícios do Presidente da Associação Comunitária 
do Município de Chonin de Cima, solicitando o apoio dos Deputados 
para a formação do Comitê Pró-Rio Suaçuí e a execução do projeto 
para a construção da Usina Hidrelétrica Cachoeira Grande, no rio 
Suaçuí, às margens da BR-451. O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou o Deputado Fábio 
A velar como relator: os Projetos de Lei n°s 1.566/2001, em 2° turno, e 
1.749/2001, em turno único. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Continua em discussão 
o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 498/99, que conclui 
pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno, com a 
Emenda no 1. O Deputado José Milton, relator da matéria, retira esse 
parecer e apresenta outro, que conclui pela aprovação da matéria na 
forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°S 1 a 16. A 
Deputada Maria José Haueisen apresenta requerimento, em que 
solicita o adiamento da discussão do parecer. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini 
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procede à leitura do Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei no 
1 .162/2000, que conclui pela aprovação da matéria na forma do 
vencido no 1 o turno, corn as Emendas n°s 2 a 5, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 7 a 21, que apresenta; 
pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e da Emenda no 6 da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial. Submetido a 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. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 2.606/2001, do Deputado Miguel Martini, e 
2.626/2001, do Deputado lvair Nogueira. Em seguida, passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Elbe Brandão, em 
que solicita seja realizada uma reunião para se discutir, em audiência 
pública, a constatação da ocorrência de zinco na região Norte de 
Minas, conforme a avaliação feita pela Companhia Vale do Rio Doce; 
Fábio Avelar, pedindo seja realizada uma reunião para se discutir, em 
audiência pública, a conveniência e o interesse público de se 
conceder autorização a Furnas para o corte de eucaliptos em pontos 
de sua vila residencial; Rogério Correia, pedindo seja realizada uma 
reunião para se discutir, em audiência pública, a construção de um 
Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Maria 
José Haueisen, solicitando seja realizada uma reunião para se 
discutir, em audiência pública, os problemas ambientais causados 
pela Mineradora Morro Velho, em especial, no Bairro Minas d'Água, 
em Nova Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
José Milton, Presidente- Fábio A velar- Maria José Haueisen. 
ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

BDMG 
Às dezesseis horas do dia nove de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, 
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Durval Ângelo e lvair Nogueira, membros da supracitada comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 
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. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Registra-se a 
presença dos Srs. Murilo Badaró, Presidente do BDMG; Carlos André 
Mariani Bittencourt, Promotor de Justiça do Patrimônio Público, e 
Altair Vidal de Faria, Diretor da Auditoria do Ministério Público. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao Sr. Murilo Badaró, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de 
apreciação de proposições da Comissão. São aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Durval Ângelo, em que solicita seja 
realizada uma reunião desta Comissão no BDMG, no dia 16 de 
outubro, às 10h30min; do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a 
cessão de um técnico daquele órgão para assessorar os trabalhos 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, 16 de outubro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - lvair Nogueira. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 61/2001 

Às dez horas e quinze minutos do dia onze de setembro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon 
Melo, Ermano Batista, Geraldo Rezende, Paulo Piau e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Dilzon Melo, declara 
aberta a reunião. Não há ata a ser lida. Em seguida, o Presidente 
informa que a reunião se destina à eleição do Presidente, do Vice
Presidente e à designação do relator e suspende os trabalhos por 1 O 
minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente "ad hoc" convida o 
Deputado Paulo Piau a atuar como escrutinador. Procedida a 
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contagem dos votos, são eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente os Deputados Dilzon Melo e Geraldo Rezende. O 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente eleito, Deputado Dilzon 
Melo, e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Presidente, Deputado 
Dilzon Melo, dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Geraldo 
Rezende. Após, o Presidente agradece a confiança nele depositada e 
designa como relator o Deputado Ermano Batista. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, hoje, às 11 horas, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2001. 
Dilzon Melo, Presidente - Ermano Batista - Rogério Correia -

Geraldo Rezende. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 61/2001 

Às onze horas do dia onze de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, 
Geraldo Rezende, Ermano Batista e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão e, em seguida, suspende a reunião por alguns minutos. 
Reabertos os trabalhos, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Após votação, é aprovado requerimento do Deputado Ermano Batista 
solicitando a realização de audiência pública da Comissão para 
debater a implementação do teto salarial na adminsitração pública 
estadual. 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, 9 de outubro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Rogério Correia. 

ATA DA 17• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quinze horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e um, 
comparecem no Salão Nobre do Sindicato Rural de Pará de Minas os 
Deputados João Batista de Oliveira, Chico Rafael e Jorge Eduardo de 
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia. Havendo 
número regimental, o Deputado João Batista de Oliveira, Presidente 
da Comissão, 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 à realização de audiência pública 
com a finalidade de se discutir a liberação do aproveitamento de 
crédito de ICMS para pessoa física; a inclusão da região de Pará de 
Minas no Programa Prêmio de Escoamento de Produtos - PEP-; o 
aumento da cota mínima de venda de milho balcão de 10t para 15t; e 
o estudo da legislação de meio ambiente para a agroindústria. A 
Presidência convida para tomar parte nos trabalhos e compor a Mesa 
o Sr. Ari Soares de Araújo, Presidente do Sindicato Rural de Pará de 
Minas. Este convida para tomarem assento à mesa os Deputados 
Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa; Chico Rafael, 
Vice-Presidente da Comissão, e Jorge Eduardo de Oliveira; o 
Deputado Federal Eduardo Barbosa e os Srs. Délio Alves Ferreira, 
Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; Tarcísio Franco 
do Amaral, Presidente da Associação dos Avicultores de Minas Gerais 
- AVIMIG -; José Arnaldo Cardoso, Presidente da ASCEMG; João 
Bosco Martins de Abreu, Diretor da COOPEROESTE; Sérgio Flávio 
Campos Ferreira, Diretor Financeiro da COSUIPAM; Domingos Sávio, 
Assessor de Desenvolvimento de Projetos da CONAB; e João Paulo 
Dominise de Brito, da Odilon Pereira de Souza Advogados Associados 
S/C. O Sr. Ari Soares de Araújo saúda os participantes da reunião e 
devolve a coordenação dos trabalhos ao Presidente, Deputado João 
Batista de Oliveira. Usando da palavra, o Deputado Antônio Júlio, 
autor do requerimento que originou esta audiência pública, tece suas 
considerações iniciais e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira, 
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também Presidente da CPI do Leite, que inclua a cidade de Pará 
de Minas no roteiro de reuniões dessa CPI. A começar pelo Deputado 
Federal Eduardo Barbosa, os expositores discorrem sobre os temas 
em questão e se envolvem em amplo debate com os demais 
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência 
registra a presença do Sr. Aulus Sávio Correia Assunção, Presidente 
da Comissão Técnica da FAEMG; de Prefeitos, Vereadores, 
lideranças de associações e produtores. São aprovados 
requerimentos do Deputado Chico Rafael, em que solicita o 
agendamento de reunião da Comissão para se discutir a inclusão das 
regiões Central e Centro-Oeste de Minas no Programa Prêmio de 
Escoamento de Produção - PEP -, com Deputados Federais e 
representantes da CONAB, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento e da Cooperativa de Produtores Rurais de Pará de 
Minas; e do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita 
sejam discutidos na Comissão os custos de licenciamento ambiental 
praticados no Estado para os setores da agropecuária, com 
representantes da FEAM, do IEF, do COPAM e do IGAM. A 
Presidência passa a palavra ao Sr. Ari Soares de Araújo, que 
condecora com medalhas de honra ao mérito sete associados do 
Sindicato Rural de Pará de Minas e da Cooperativa de Produtores 
Rurais de Pará de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Paulo Piau -

Chico Rafael. 
ATA DA 23• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às oito horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de dois mil e 

um, comparecem no "Campus" Santo Antônio da FUNREI os 
Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos Andrada e José Henrique, 
membros da supracitada comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a 
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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 traçar, com o corpo docente da 
região, um panorama da educaçãopPública em Minas Gerais e colher 
sugestões para um plano de carreira do magistério. O Presidente 
convida a compor a Mesa o Sr. Antônio Carlos Fuzzatto, 
Superintendente da 34• SRE, e registra a presença dos Srs. Adenor 
Simões, Mário Márcio Cardoso, Antônio Alfredo Viriato, Cristiano 
Tadeu da Silveira e José Raimundo Dias, Vereadores à Câmara 
Municipal de São João del-Rei; Eduardo de Souza Assis, Presidente 
da Câmara Municipal de Ritápolis; Zélia Bento de Andrade, Vereadora 
à Câmara Municipal de Nazareno; e Jaqueline Silva Pinto, 
representante do Prefeiro Municipal de Barroso. O Presidente 
concede a palavra, inicialmente, aos Deputados Antônio Carlos 
Andrada e Rogério Correia, autores dos requerimentos que deram 
origem à reunião, e aos demais componentes da Mesa. Usam 
também da palavra as Sras. Maria Nazaré dos Santos, coordenadora 
do Sind-UTE; Maria Tereza Fortes, funcionária da 3• SRE, de 
Barbacena; Silvia Milagres Godinho, professora em São João del-Rei; 
Sueli Garcia Girino, mãe de aluno; e Catarina Abdala, Diretora de 
escola estadual em São João del-Rei; e os Srs. Hugo Magalhães, 
professor em São João del-Rei; Ricardo do Nascimento, funcionário 
da 38 SRE, de Barbacena; Eduardo Assis, Presidente da Câmara 
Municipal de Ritápolis, e Rodrigo Costa, Secretário de escola estadual 
em São João del-Rei. Segue-se amplo debate, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Ao final dos trabalhos, o Presidente agradece o 
público presente e o Sr. Mário Neto Borges, Reitor da FUNREI, pela 
cessão do espaço; os Srs. Emerson Acácio Lopes, Presidente da 
Câmara Municipal de São João del-Rei; Nivaldo José Andrade, 
Prefeito Municipal Prefeito Municipal de São João del-Rei; e Antônio 
Carlos Fuzzatto, Superintendente da 34• SRE. 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. 

Montes Claros, 11 de outubro de 2001. 
Luiz Tadeu Leite, Presidente- Elbe Brandão- Arlen Santiago. 
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"Art. 1 o - 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 2% (dois por 
cento) da despesa fixada no artigo 1° desta lei'.". 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2001. 
Miguel Martini 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.733/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Bilac Pinto, por meio do Projeto de Lei no 1.733/2001, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com 
sede no Município de Passa-Quatro. 

Publicada em 6/9/01, 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, e são: terem personalidade jurídica, 
estarem em funcionamento há mais de dois anos; não remunerarem 
os cargos de sua diretoria e serem seus diretores pessoas idôneas. 

Visto que tais exigências foram plenamente atendidas no que tange 
à entidade em causa, não há óbice à aprovação do projeto de lei sob 
comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.733/2001 
na forma original. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição sob comento 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Maria 
Rainha da Paz, com sede no Município de Manhuaçu. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 6/9/2001, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos dos 
arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade 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 jurfdica, ter em sua diretoria pessoas idôneas não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos. 

Examinando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida Fundação preenche os requisitos constantes nessa lei; torna
se, pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.738/2001 
com a Emenda n° 1, redigida a seguir. 

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

Rainha da Paz- FUMARP -,com sede no Município de Manhuaçu.". 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator 

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

1.754/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus, com 
sede no Município de lpatinga. 

Publicada em 13/9/2001, foi a matêria distribuída a esta Comissão, à 
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qual compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da 
proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe 

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade 
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os 
cargos de sua direção não são remunerados, e os diretores são 
pessoas reconhecidamente idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei 
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de 
utilidade pública, mas estamos emendando a proposição para 
acrescentar a sigla que integra o nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1. 754/2001 com 
a Emenda no 1, apresentada a seguir. 

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

Jesus- CMJ -, com sede no Município de lpatinga.". 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo 

Hermeto - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.768/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei ora 

analisado pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária Ebenézer, com sede no Município de Joaíma. 

Publicado em 20/9/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária Ebenézer, entidade civil, de caráter 

filantrópico e sem fins lucrativos, tem sede e foro no Município de 
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Joaíma. 

De acordo com a documentação que instrui o processo, encontra-se 
em funcionamento há mais de dois anos e os membros de sua 
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

Dessa forma, foram satisfeitas as exigências consignadas na Lei no 
12.972, de 27/7/98, que disciplina a declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.768/2001 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.769/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria Olívia, tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial e 
Industrial de Guaranésia, com sede nesse município. 

O projeto foi publicado em 20/9/2001 e a seguir encaminhado a esta 
Comissão, a que compete emitir parecer sobre a matéria, atendo-se 
aos lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora 

do assunto de que trata a proposição, pode ser declarada de utilidade 
pública estadual a sociedade civil, associação ou fundação 
constituídas ou em funcionamento no Estado e com o fim exclusivo de 
servir desinteressadamente à coletividade, desde que comprovem: 
possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de 
dois anos, não remunerar os cargos de sua diretoria e serem os seus 
diretores pessoas reconhecidamente idôneas. 

Analisada a documentação que compõe o processo, verifica-se, de 
pronto, o inteiro atendimento aos citados requisitos legais, pelo que 
inferimos inexistir óbice à aprovação do projeto de lei em causa. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1. 769/2001 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.770/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Projeto de Lei no 1.770/2001, a Deputada Maria Olívia 

pretende seja declarado de utilidade pública o Movimento Feminino 
por Guaranésia, com sede nesse município. 

Publicada em 20/9/2001, a matéria vem a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, 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 documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual 
não vislumbramos impedimento à tramitação do projeto em causa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.770/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator 

Agostinho Silveira- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.771/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Sebastião Costa, por meio do Projeto de Lei no 

1.771/2001, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
dos Diabéticos de Cataguases - ASSODICAT -, com sede nesse 
município. 
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Publicada em 20/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para 

exame preliminar, conforme dispõem os arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.771/2001 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

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

1.772/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Araçuaí -, com sede no 
Município de Araçuaí. 

O projeto foi publicado em 20/9/2001 e a seguir encaminhado a esta 
Comissão, a que compete examiná-lo, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Do exame da documentação que instrui o processo, verifica-se que 

a APAE de Araçuaí é sociedade civil dotada de personalidade jurídica 
própria, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os 
cargos de sua direção são ocupados por pessoas idôneas, não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Em face do disposto no art. 1• da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que 
dispõe sobre a declaração de utilidade pública, depreende-se que a 
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título declaratório proposto. 

Conclusão 
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Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.772/2001 
na forma original. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano 

Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.777/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Projeto de Lei no 1.777/2001, o Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva pretende seja declarada de utilidade pública a Corporação de 
Assistência e Pesquisa Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental 
Karydah, com sede no Município de Ouro Fino. 

Publicada em 21/9/2001, a matéria vem a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente, 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 documentação 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. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.777/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 591/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei sob 

apreciação tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Rio Manso o imóvel que menciona. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça para ser examinado preliminarmente, conforme 
determina o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Manso, imóvel esse 
incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1979, por meio de 
doação efetivada pela Prefeitura do município referido. 

O terreno pretendido encontra-se ocioso, sem nenhuma serventia 
para a administração pública estadual. 

Para o município, entretanto, o imóvel tem muita importância, uma 
vez que nele será construída uma creche para atender a crianças 
residentes em sua sede, o que deve proporcionar mais tempo livre às 
mães, para que possam trabalhar e auxiliar na renda familiar. 

Verificamos que o pedido do Prefeito é legítimo e a proposta que o 
formaliza decorre da necessidade de, por meio da autorização 
legislativa, conferir validade aos atos administrativos tendentes a fazer 
transferência de domínio de bens imóveis públicos. 

Devemos ponderar que a alienação desses bens opera-se mediante 
institutos de direito privado, mas, como adverte Maria Sylvia di Pietro, 
a sujeição a esses institutos nunca é integral, submetendo-se esses 
contratos, em vários aspectos, ao direito público. 

Uma das regras de direito público que vem condicionar o contrato 
entre os entes nominados é o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 
21/6/93, que torna necessária a autorização legislativa para a 
alienação de bens imóveis públicos, mesmo entre entes estatais, a 
existência de interesse público devidamente justificado a motivar o 
negócio e a avaliação prévia. 

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, 
cumpre ressaltar o seu vínculo com os serviços de assistência social, 
mostrando-se, por isso mesmo, inquestionável. 

Ademais, a Secretaria de Estado da Saúde, destinatária do próprio 
público, concorda que se concretize a sua doação. 

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam 
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a matéria, não encontramos óbice à doação reivindicada pelo 
mumcJpJo, mas apresentamos-lhe substitutivo por duas razões: 
acrescentar informações ao texto do art. 2° e suprimir informações, 
por serem do art. 1°. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 591/99 na forma 
do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO n° 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de . Rio 

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

Rio Manso o imóvel com a área de 450,00m2 (quatrocentos e 
cinqüenta metros quadrados), constituído do lote no 20 (vinte) do 
quarteirão 3 (três), situado na Rua Francisco Moreira, naquele 
município, registrado sob a matrícula n° 3.057, a fls. n° 1 do livro n° 2, 
no Cartório de Registro Geral da Comarca de Brumadinho. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se à instalação de uma creche. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 971/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 
dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas que 
contratarem empregados com idade entre 16 e 18 anos. 

Publicado em 28/4/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, 
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188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição em exame pretende instituir programa de incentivo 
fiscal para proporcionar aos adolescentes facilidade de acesso ao 
mercado de trabalho, mediante a criação de certificados que poderão 
ser utilizados para obtenção de abatimento dos tributos estaduais, 
quando do seu pagamento por parte do empregador. 

A Constituição da República assegura a adoção de políticas de 
incentivo fiscal com o objetivo de desenvolver regiões, segmentos da 
economia ou, mesmo, possibilitar a contratação de adolescentes que 
pretendem ingressar no mercado de trabalho, conforme ocorre no 
caso em tela. 

O mesmo diploma legal, ao dispor sobre a ordem econômica e 
financeira, procura valorizar o trabalho humano, elegendo, como 
princípio da atividade econômica, a busca do pleno emprego. 

Por outro lado, o trabalhador que, em idade própria, busca integrar
se no mercado de trabalho merece tratamento privilegiado, em virtude 
de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme o 
previsto no art. 69 da Lei no 8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

A unidade da Federação que institui o tributo também se encontra 
investida, por força de preceito constitucional, da prerrogativa de fixar 
alíquotas, definir base de cálculo do tributo, isenções e incentivos 
fiscais, por meio de legislação ordinária, cabendo a esta Casa 
Legislativa dispor sobre o tema, nos termos do art. 61, 111, da 
Constituição do Estado. 

Poder-se-ia argumentar que a proposta desatende ao comando 
insculpido no art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 3/5/2000, haja 
vista a possível repercussão da medida no orçamento público. 

Estudo mais detalhado acerca dos resultados fiscais e das medidas 
de compensação para a possível perda de receita deverão ser 
efetuados quando da efetiva implantação da proposta ou quando o 
projeto tramitar pela comissão técnica competente, cabendo-nos, 
agora, avaliar os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da 
proposição. 

Por último, entendemos ser pertinente a formulação das Emendas 
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n°s 1 e 2, apresentadas ao final, que objetivam adequar a proposta 
aos interesses da sociedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 971/2000 com as 
Emendas n°s 1 e 2, a seguir transcritas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Será concedido incentivo fiscal às empresas que 

contratarem empregados mediante a assinatura da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS -, quando tratar-se do primeiro 
emprego.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se o § 2° do art. 2°. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo 

Hermeto - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.373/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei sob 
análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 
Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos do disposto 
no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Sete Lagoas, imóvel esse 
incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1992 por meio de 
doação efetivada pelo referido município e destinado à construção de 
uma escola estadual de ensino fundamental, obra não realizada. O 
município pleiteia, então, o retorno do bem ao seu patrimônio para que 
possa dar andamento à construção da unidade escolar. 

Ressalte-se que o Estado não deu ao terreno a finalidade para a 
qual o recebera em doação. Encontrando-se ocioso e sem afetação 
específica, impõe-se a sua devolução ao município, consoante 
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Ademais, a Secretária de Estado da Casa Civil, em ofício enviado a 
esta Casa, anexo ao projeto de lei sob comento, manifestou-se 
favoravelmente à medida que ora se propõe. 

Entretanto, faz-se necessária a apresentação de substitutivo ao 
projeto, pois a forma estabelecida na proposição que estamos 
examinando não coaduna com o instituto de transferência proposto. O 
correto seria fazer constar no enunciado do art. 1 o a reversão, e não a 
doação. 

Ainda para o exame a cargo desta Comissão, devemos considerar 
inquestionável o interesse público de que se reveste a matéria. 
Aumentar a oferta de vagas no ensino regular por meio da construção 
de mais escolas vem, sem sombra de dúvida, atender à demanda da 
comunidade. 

Sendo assim, a proposição em análise atende aos preceitos legais, 
não apresentando óbice à sua tramitação na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.373/2001 
na forma do Substitutivo no 1, a seguir formulado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Sete 

Lagoas o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Sete Lagoas imóvel constituído de terreno com área de 
1.974,37m2 (mil novecentos e setenta e quatro vírgula trinta e sete 
metros quadrados) situado na Avenida Professor Maurilo Peixoto, 
nesse município, registrado sob a matrícula no 15.218, a fls.145 do 
livro 2-ZGP, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Sete Lagoas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ermano Batista - Agostinho Silveira - Eduardo Hermeto. 
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PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 
1.570/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n° 
1.570/2001 isenta proprietários de terras com área de até 50 hectares 
das taxas que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/6/2001, a proposição foi, 
inicialmente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer no âmbito de sua 
competência, na forma do art. 188, c/c o art. 102, inciso VIl, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em discussão tem o objetivo de isentar os proprietários 

de até 50 hectares de terras, obtidas por meio de projeto de reforma 
agrária ou regularização de terra devoluta, do pagamento das taxas 
florestal, de registro do imóvel em cartório e de serviços topográficos 
de medição, demarcação e elaboração de planta e memorial 
descritivo. Trata-se de medida destinada a incentivar o pequeno 
agricultor familiar que tenha adquirido recentemente suas terras, por 
meio dos programas estadual ou federal de regularização fundiária, 
dando-lhe condições de concentrar seus recursos nos investimentos 
necessários à produção, no início de suas atividades. 

A Constituição Federal, na intenção de proteger o pequeno produtor 
rural originário de assentamento de reforma agrária, determina a 
isenção de todos os impostos de transferência de imóveis 
desapropriados. No entanto, por sua natureza tributária diversa da dos 
impostos, as taxas cobradas para a titulação não são atingidas por 
essa isenção. Para que elas deixem de onerar os beneficiários da 
reforma agrária, é necessária a previsão em lei da sua isenção, como 
propõe o projeto em tela, que amplia, assim, um tratamento tributário 
especial já previsto constitucionalmente. 
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O limite de isenção definido mostra-se coerente com os dados 

estatísticos fornecidos pelo INCRA, que indicam que 87% dos 
estabelecimentos familiares rurais possuem menos de 50ha. O projeto 
segue, ainda, a orientação da Constituição do Estado, que, em seu 
art. 247, § 3°, dá aos ocupantes de glebas devolutas com as 
dimensões mencionadas, os quais não possuam outra propriedade 
rural ou urbana e sobrevivam da atividade de lavoura, o direito ao seu 
domínio gratuito. Notamos que essas propriedades familiares são 
responsáveis por cerca de 70% do pessoal ocupado na agricultura 
brasileira, comprovando a relevância social da pequena propriedade 
rural. 

A primeira das taxas sobre as quais versa a proposição é a taxa de 
registro em cartório da transmissão de bem imóvel. Nos termos do art. 
236, § 2°, da Constituição da República, cabe à União estabelecer as 
normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos 
praticados por serviços notoriais e de registro. Regulando parte da 
matéria, a Medida Provisória n° 2.183-56, de 21/8/2001, proíbe a 
cobrança de taxas de registro para beneficiários de projeto de reforma 
agrária. No entanto, apesar de definida essa norma geral, a União não 
pode isentar tributos da competência de outro ente, sendo necessária 
a lei estadual para efetivar essa isenção. Note-se que tal isenção não 
provocará impacto algum sobre o orçamento estadual, uma vez que 
os serviços são exercidos por particulares, por meio de concessão, 
recaindo sobre eles o ônus da medida. De acordo com as informações 
obtidas do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, a 
medida criaria condições para que cerca de 300 pequenos posseiros, 
que há anos têm direito à recepção gratuita de terra devoluta, 
regularizem imediatamente seu domínio dessas. 

Os serviços de medição, demarcação e elaboração de planta e 
memorial descritivo para a regularização de terras devolutas e de 
assentamentos rurais estaduais são hoje de competência do ITER, 
sucessor, para questões fundiárias, da Fundação RURALMINAS. 
Segundo os dados obtidos da entidade, foram emitidos 255 títulos de 
terras entre dezembro de 2000 e setembro de 2001. Desses, apenas 
23 títulos foram emitidos para posseiros aptos a serem atingidos pela 
isenção proposta. Assim, a diminuição da arrecadação decorrente da 
isenção sobre esses serviços chegaria, aproximadamente, a apenas 
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R$5.000,00, dado que pode ser estendido, como previsão de 
renúncia de receita, aos anos subseqüentes. 

Em relação aos assentamentos para reforma agrária, lembramos 
que os custos dos serviços topográficos são cobertos pelo INCRA, 
mesmo quando, como foi praticado no decorrer desse ano, são 
executados com a colaboração do ITER. Assim, como podemos 
observar, essa isenção não afetaria as metas previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e pode ser suportada pelo Tesouro Estadual. 

A última das isenções propostas incide sobre a taxa florestal, 
cobrada sempre que se requer permissão para desmatamento para 
uso alternativo do solo. Na verdade, essa taxa não é cobrada devido à 
titulação do novo proprietário, representando receita permanente. O 
total arrecadado pela taxa florestal tem permanecido estável, em torno 
de R$12.000.000,00 anuais. O cálculo do impacto financeiro da 
isenção proposta sobre o total da arrecadação da taxa é 
extremamente difícil, uma vez que a taxa incide sobre o valor 
econômico do desmaie. Assim, o valor da taxa a ser paga é variável, 
dependendo do uso a ser dado aos produtos florestais, da existência 
ou não de madeira de lei e do volume do desmaie. O item de maior 
peso na composição do produto da taxa florestal é representado pelo 
desmatamento destinado à produção de carvão industrial, o que 
esclarece a relativa estabilidade de sua arrecadação. De fato, a 
variação dos valores pagos pelos pequenos produtores rurais não 
afeta significativamente o valor total arrecadado. Desse modo, mesmo 
sendo de difícil estimativa, a isenção não deve provocar queda 
significativa da receita do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, 
entidade à qual a taxa é destinada. 

A isenção da taxa florestal, no entanto, mereceu reparos da 
Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu não ser adequada 
sua concessão por prazo indefinido. Por esse motivo, a medida não foi 
acolhida no Substitutivo no 1, que afasta, assim, a possibilidade, ainda 
que improvável, de que o projeto afetasse negativamente a 
arrecadação da taxa, inviabilizando as atividades do IEF. 

Se o objetivo do projeto é permitir o início das atividades produtivas 
do assentado, atendendo ao princípio constitucional da função social 
da propriedade, não se justificaria a extensão do benefício ao longo do 
tempo. A taxa florestal não tem relação direta com a titulação do novo 
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proprietário, é destinada ao custeio de atividades de fiscalização e 
proteção do meio ambiente, bem protegido constitucionalmente. Com 
a isenção, estaríamos criando um grupo privilegiado de proprietários 
rurais, colocados permanentemente fora do alcance do fisco, no que 
diz respeito à exploração florestal. Não nos parece haver motivo para 
a discriminação entre os beneficiários da proposição e os pequenos 
proprietários rurais que obtiveram suas terras por outros meios que 
não a reforma agrária. 

Não nos parece, ainda, que a solução proposta na Emenda no 1, 
pela Comissão de Política Agropecuária, seja suficiente para corrigir 
essa distorção. A Comissão propõe o limite de cinco anos para a 
isenção da taxa florestal, alegando que seria improvável a 
necessidade de desmate para uso alternativo do solo em 
propriedades de pequenas dimensões. Ora, o argumento apenas 
indica que, caso seja necessário o desmate, ele se daria nos primeiros 
cinco anos, durante a vigência da isenção, o que a torna definitiva. 
Além disso, a limitação temporal não afasta o impacto financeiro 
imponderável, resultante da proposta. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.570/2001, em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda no 1 , da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.723/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em análise 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar móveis e utensílios às 
escolas municipais do Estado. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, passamos ao 
exame preliminar da matéria, atendo-nos aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por escopo autorizar o Poder 
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Executivo a doar móveis e utensílios às escolas municipais. 
Argumenta o autor da matéria que o Estado municipalizou algumas 
unidades sem, contudo, transferir a propriedade de equipamentos 
imprescindíveis ao seu funcionamento. A transferência de domínio, 
então, tornar-se-ia necessária para regularizar uma situação de fato, 
já que os bens em questão estão na posse dessas escolas. 

Em referência à legislação disciplinadora da matéria (Lei Federal no 
8.666, de 21/6/93), verificamos que a redação do artigo versando 
sobre doação de bens induz ao entendimento de que é necessária a 
autorização legislativa apenas para alienação de imóveis. Deve-se 
reputar indispensável o instrumento autorizativo para transferir bens 
móveis apenas quando se tratar de alienação de participação 
societária em sociedades de economia mista e empresas públicas. 

Ao tratar da alienação de bens móveis, tal lei alude apenas à 
licitação, dispensada esta no caso de "doação, permitida 
exclusivamente para fins de interesse social, após a avaliação de sua 
oportunidade e conveniência" (art. 17, 11, "a"). 

Por ser óbvio, não se admite liberalidade à custa do patrimônio 
público, razão por que a regra legal impõe à administração que 
verifique se a doação dos bens consiste na melhor opção. 

No caso sob comento, os bens móveis estão desafetados de 
destinação pública no que respeita à gestão do Estado. Essa condição 
viabiliza a concretização do pretendido negócio jurídico, para o qual é 
dispensável a autorização legislativa, bastando simples contrato de 
doação, que consiste na transferência de bens do patrimônio de uma 
pessoa para o de outra, que os aceita. 

Dessa forma, a vontade do Executivo em fazer a doação, após a 
avaliação do órgão competente sobre a conveniência em fazê-la, 
aliada ao interesse dos municípios em receber os móveis, serão 
suficientes para efetivar a transação. 

Devemos considerar, portanto, que, ao editar norma autorizativa 
sem necessidade de fazê-lo, estaríamos atentando contra os ditames 
jurídicos que prevêem a eficácia como um dos princípios basilares das 
normas legais e utilizando da máquina legislativa para produzir regra 
inócua, sem nenhum valor e sem inovar o ordenamento vigente. 
Estaríamos sendo contrários ao Direito. 

Conclusão 

L.____ ______ o ______ __J 



Em face do exposto, somos pela antijuridicidade do Projeto de Lei 
n° 1.723/2001. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 
Kangussu - Eduardo Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.752/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em exame 
dispõe sobre a colocação, no "hall" de entrada de repartições públicas, 
de anúncio de vagas para trabalho do Sistema Nacional de Empregos 
- SINE. 

Publicada no dia 13/9/2001, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A análise do projeto conduz à constatação de que se trata de 

iniciativa altamente meritória, na medida em que busca informar às 
camadas mais necessitadas da população a oferta de empregos no 
mercado de trabalho. Não obstante, o projeto apresenta algumas 
impropriedades suscetíveis de correção, conforme veremos a seguir. 

Principiemos com o exame do art. 1 o do projeto, segundo o qual fica 
o Poder Executivo, mediante a Secretaria do Trabalho, da Assistência 
Social, da Criança e do Adolescente, autorizado a firmar convênio 
com o Sistema Nacional de Emprego - SINE -, objetivando a afixação, 
no "hall" de entrada de delegacias de polícia, hospitais, prontos
socorros, postos de saúde, escolas estaduais de 1 o 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 
divulgar informações úteis atinentes ao SINE. Como se vê, trata-se de 
dispositivo de caráter meramente autorizativo e, portanto, inócuo, na 
medida em que o Executivo prescinde de autorização legislativa para 
firmar convênios nos termos propostos. Assim, entendemos 
necessário modificar a redação desse dispositivo, de modo a imprimir
lhe um caráter impositivo, com o que a norma efetivamente ganharia 

'---------0--------' 



um conteúdo inovador, investindo o poder público no dever jurídico 
de conferir operatividade prática ao comando legal. 

696 

O disposto nos arts. 2° e 3° do projeto, ao nosso ver, avança em 
domínio próprio do regulamento, pois cabe ao Executivo estabelecer 
qual a melhor maneira de se atender aos requisitos da padronização e 
da acessibilidade para a efetivação do comando legislativo de se 
afixarem nas repartições públicas listas de oferta de empregos, bem 
como outras informações relevantes atinentes ao SINE. Assim, 
entendemos necessária também a supressão desse dispositivo. 

Já o art. 4° demanda alteração em seu texto, de modo a aprimorá-lo 
do ponto de vista redacional. Com a apresentação do Substitutivo no 
1, buscamos afastar todas essas impropriedades. 

Quanto ao restante, não vislumbramos óbice de ordem jurídico
constitucional à tramitação do projeto. Com efeito, trata-se de matéria 
inserida no âmbito de competência legislativa do Estado membro, a 
teor do disposto no art. 25 da Constituição da República, segundo o 
qual os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios da Lei Maior. 

Além de assinalar a competência estadual para disciplinar a matéria, 
cabe dizer que esta não se inclui no rol daquelas previstas no art. 66 
da Constituição do Estado, que institui a reserva de iniciativa, sendo 
licito a este parlamento deflagrar o devido processo legislativo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 

juridicidade, 
1.752/2001 na 

Dispõe sobre a afixação, no "hall" de entrada de repartições públicas 
estaduais, de lista contendo vagas para postos de trabalho obtida 
junto ao Sistema Nacional de Empregos- SINE. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, afixará, 
no "hall" de entrada de delegacias de polícia, hospitais, prontos
socorros, postos de saúde, escolas estaduais de 1 o e 2° graus, 
faculdades e outros próprios públicos estaduais, lista contendo vagas 
para postos de trabalho obtida junto ao Sistema Nacional de 
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Empregos -SINE. 

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. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio 

Kangussu - Agostinho Silveira - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.760/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
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. 

Publicada em 15/9/2001, foi a matéria distribuída 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 de Lei no 1.760/2001 recompõe as tabelas de valores 

mensais dos cargos de provimento efetivo e das funções de chefia, 
inclusive dos inativos, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. Para tanto, aplica índices que 
variam de 1 ,265 a 1 ,280, de maneira escalonada, à tabela de 
vencimentos dos cargos de provimento efetivo prevista pelo Decreto 
no 36.923, de 1995, e índice de 1 ,265 à tabela de vencimentos das 
funções de chefia instituída pelo Anexo XXXVIII da Lei Delegada no 
39, de 1998. Segundo a proposição, as tabelas ficarão recompostas a 
partir de 1°/10/2000, e a diferença relativa aos meses de outubro, 
novembro de dezembro será paga, em parcela única, com a quitação 
da folha de janeiro de 2002. Por fim, o projeto autoriza o Executivo a 
abrir crédito suplementar até o limite de R$1 0.216.000,00 para 
atender às despesas decorrentes de sua execução. 

A proposição não apresenta vícios formais, uma vez que pertence 
ao Governador do Estado a iniciativa privativa para fixar a 
remuneração dos servidores públicos da administração direta, 
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autárquica e fundacional. Ademais, compete à Assembléia 
Legislativa dispor sobre a fixação da remuneração referida, nos 
termos do art. 61, VIII, da Carta Estadual. 

Cumpre salientar que a previsão de que a recomposição da tabela 
se estenda aos inativos encontra-se de acordo com o disposto no art. 
40, § 8°, da Constituição Federal, que assegura aos aposentados e 
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos 
servidores em atividade. 

Temos de observar, no entanto, que o projeto não atende ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com 
efeito, o art. 21 da referida lei estabelece ser nulo de pleno direito o 
ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda as 
exigências dos arts. 16 e 17 - que exigem, entre outras coisas, 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes - e o disposto no inciso 
XIII do art. 37 e no § 1 o do art. 169 da Constituição. Entretanto, tais 
questões deverão ser enfrentadas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, motivo pelo qual não oferecemos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1. 760/2001. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.767/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, de autoria do Deputado João Batista de 
Oliveira, dispõe sobre o processo de produção do queijo-de-minas 
artesanal e dá outras providências. 

Publicado em 15/9/2001, 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 
O projeto em tela pretende disciplinar a produção do queijo-de-
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minas artesanal, estabelecendo procedimentos e critérios a serem 
seguidos pelos fabricantes, com o objetivo de definir um padrão 
uniforme de qualidade do produto, nacionalmente conhecido por suas 
características peculiares. 

Para tanto, o projeto estipula a característica do leite utilizado no 
fabrico do queijo, bem como o seu processamento, ingredientes e 
fases do processo, com parâmetros que levam em conta a qualidade 
do rebanho, do leite, dos reservatórios, da água, da refrigeração, da 
queijaria, em estrita consonância com os padrões técnicos que 
buscam o fornecimento de um produto da mais alta qualidade. 

Para não haver controvérsia quanto ao padrão que se pretende 
conquistar, a proposição prevê a possibilidade de rígido controle da 
produção por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária. 

Pode-se observar a consonância da proposta com os preceitos de 
ordem jurídica, constitucional e legal que versam sobre a matéria, 
conforme veremos mais adiante. 

A fiscalização, o controle, o processamento e a produção dos 
alimentos, de forma geral, encontram-se na esfera de competência da 
vigilância sanitária, cabendo à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre o tema, segundo a 
prerrogativa assegurada pelo art. 24, V, da Constituição Federal. 

Tratando-se de legislação concorrente, compete à União estabelecer 
as diretrizes gerais, e às demais unidades federadas, 
suplementarmente, dispor sobre a matéria, atendendo às 
peculiaridades locais. 

A União, por seu turno, fez editar a Lei n° 8.080, de 19/9/90, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, fazendo inserir, entre as 
ações destinadas a este fim, aquelas que dizem respeito à vigilância 
sanitária. 

A Lei no 9.712, de 20/11/98, versa especificamente sobre a matéria, 
enfatizando a existência de um sistema unificado de atenção à 
sanidade agropecuária, em articulação com o Sistema Único de 
Saúde. 

Na mesma linha, a Lei n° 7.889, de 23/11/89, que dispõe sobre 
inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, 
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reconhece, em seu art. 1°, a competência administrativa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para o exercício da 
prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, 
atribuindo competência aos entes federados para o exercício da 
fiscalização de que trata a lei. 

Nesse contexto, pretende-se disciplinar o fabrico do produto de que 
trata o projeto em tela, mediante a adoção de procedimentos próprios, 
que serão aplicados, única e exclusivamente, na produção dessa 
espécie de queijo. 

O Ministério da Agricultura fez editar a Resolução no 7, de 
28/11/2000, objetivando estabelecer requisitos específicos para a 
instalação e o funcionamento das queiJanas mineiras. Os 
procedimentos adotados por esse Ministério, caso sejam seguidos 
pelos produtores, podem implicar uma significativa perda de qualidade 
e descaracterização de um produto que se tornou conhecido em face 
das peculiaridades de seu fabrico. 

O projeto em tela objetiva tornar disponível, no mercado, um produto 
com as características originais, preservando, inclusive, as tradições e 
a história do povo mineiro, sem, contudo, perder de vista os padrões 
de qualidade e higiene, que, por certo, serão assegurados não apenas 
pela técnica adotada, como também pelas instâncias fiscalizadoras. 

Inexiste vício no que tange à instauração do processo legislativo por 
iniciativa parlamentar, uma vez que os conteúdos dessa natureza não 
se inserem entre os arrolados no art. 66 da Carta mineira, cabendo a 
esta Casa dispor sobre o tema, por força do preceito constante do art. 
61, XVII e XIX, do mesmo diploma legal. 

Por último, entendemos ser pertinente a apresentação da Emenda 
no 1, que insere parágrafo único no art. 12 do projeto, com o objetivo 
de estender a fiscalização do controle de segurança, higiene e 
armazenamento aos estabelecimentos destinados à revenda do 
produto. 

Conclusão 
Em face do · exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.767/2001 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte parágrafo único: 
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"Art.12- ................................................................................... . 
Parágrafo único - A fiscalização de que trata o "caput" deste artigo 

estende-se ao controle da segurança, higiene e armazenamento do 
produto no estabelecimento de revenda.". 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 498/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O Projeto de Lei no 498/99, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à 
biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado. 

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo no 2, com as 
Emendas n°s 2, 4 a 10, 12 a 14, a proposição retoma a esta Comissão 
para ser apreciada em 2° turno. A redação do vencido, anexa, é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 498/99 foi objeto de amplas discussões nesta 

Casa, conduzidas com a participação de todos os setores envolvidos 
com as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso 
alternativo do solo, assuntos de que trata a proposição. Antes mesmo 
de sua apresentação ao Legislativo Mineiro, em agosto de 1999, a 
sociedade interveio de forma positiva na elaboração da proposição, 
apresentada pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Durante sua tramitação, o projeto recebeu numerosas contribuições, 
que resultaram nos Substitutivos no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e no 2, desta Comissão, este aprovado em 1° 
turno no dia 20/6/2001, com emendas da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e apresentada em Plenário. 

A aprovação de proposição tão complexa só foi possível em 
decorrência de acordo firmado em Plenário para a rejeição da 
Emenda no 3, que continha matéria altamente polêmica, que as partes 
envolvidas na discussão concordaram em reformular na apreciação do 
projeto em 2° turno. 

Em virtude desse entendimento, a Comissão de Meio Ambiente 
apresenta a Emenda n° 5, visando a solucionar os problemas que 
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emperraram a aprovação do projeto em sua íntegra. 

Lido o parecer, o Deputado Antônio Andrade fez solicitação de vista, 
que lhe foi concedida, regimentalmente. Nesse ínterim, apresentou ao 
relator algumas sugestões de emendas, que foram acatadas e 
incorporadas ao parecer, principalmente, por se levar em 
consideração a necessidade de adequação do projeto à Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24/8/2001, e à Lei Federal no 9.985, de 
18n/2000. Além disso, estão sendo apresentadas as Emendas n°s 12 
e 13, que visam a solucionar problemas causados pela aplicação de 
multas de valores excessivamente elevados, em decorrência do 
disposto na Lei no 10.561, de 1991, cujas obrigações e cujos 
montantes são capazes de inviabilizar a atividade agrícola nas 
pequenas propriedades rurais e pela exigência de elaboração do 
plano de manejo florestal. 

Após a solicitação de vista feita pelo Deputado Antônio Andrade, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou duas propostas de 
emendas. A primeira, que diz respeito ao art. 32, foi acatada e 
incorporada integralmente a este parecer. A segunda, que dá nova 
redação ao art. 28, foi acatada nos termos de redação alternativa 
proposta por entidades não governamentais, pelo que a aprovação 
deste parecer prejudica a emenda de iniciativa do parlamentar. 

As Emendas n°s 9, 1 O e 11 visam a sanar erros materiais e 
impropriedades cometidos na redação do anexo e do Substitutivo n° 2, 
que deu origem ao vencido. 

A Emenda no 14 visa a equalizar o tratamento dispensado aos 
produtores rurais que fixarão agora sua reserva legal e àqueles que já 
haviam averbado terras de suas propriedades para tal fim, de acordo 
com a Lei no 10.561, de 1991, enquanto a de no 16, acrescentada 
também por sugestão do Deputado Antônio Andrade, visa a solucionar 
um grave problema de evasão fiscal em Minas Gerais, ocasionado 
pelo atual modelo de comercialização e transporte de carvão vegetal, 
gerado como subproduto dos desmatamentos autorizados pelo IEF, 
imposto aos pequenos e médios produtores rurais. 

Por último, as Emendas n°S 17 e 18 visam ao aperfeiçoamento do 
art. 9°, dando-lhe maior clareza e ajustando-o às normas que norteiam 
o estabelecimento das áreas de preservação permanente em Minas 
Gerais. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
498/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 18, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Será admitido pelo órgão ambiental competente o cômputo 

das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de 
preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, 
desde que não implique conversão de novas áreas para o uso 
alternativo do solo e quando a soma da vegetação nativa em área de 
preservação permanente e reserva legal exceder a: 

I - 50% (cinqüenta por cento) da propriedade rural com área superior 
a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no Polígono das 
Secas, e maior ou igual a 30 ha (trinta hectares), nas demais regiões 
do Estado; 

11 - 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual 
ou inferior a 50 ha (cinqüenta hectares), quando localizada no 
Polígono das Secas, e menor ou igual a 30 ha (trinta hectares), nas 
demais regiões do Estado.". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao§ 3° do art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12- .............................................. .. 

§ 3° - Nas propriedades rurais previstas no inciso 11 deste artigo 
poderão ser computados, para efeito de fixação do percentual de 
reserva legal, a critério da autoridade competente, além da cobertura 
vegetal nativa, os maciços arbóreos frutíferos, ornamentais ou 
industriais ou as áreas ocupadas por sistemas agroflorestais.". 

EMENDA N°3 
Dê-se aos arts. 16 e 17 a seguinte redação: 

"Art. 16 - São unidades de conservação de proteção integral e 
uso indireto: 

I - parques estaduais ou municipais, assim considerados os 
ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica que 
contenham espécies de plantas e animais e sítios com significado 
científico, educacional, recreativo, histórico, cultural, turístico, 
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paisagístico e espiritual, em que se possa conciliar, 
harmoniosamente, o uso científico, educativo e recreativo com a 
preservação integral e perene do patrimônio natural; 

11 - estações ecológicas, assim consideradas as áreas 
representativas dos ecossistemas regionais, cujo uso tenha como 
objetivos básicos a preservação integral da biota e dos demais 
atributos naturais existentes em seus limites, a realização de 
pesquisas científicas básicas e aplicadas e a visitação pública limitada 
a atividades educativas; 

111 - refúgios da vida silvestre, assim consideradas as áreas 
sujeitas a intervenção ativa para fins de manejo, com o propósito de 
assegurar a manutenção de hábitats e suprir as necessidades de 
determinadas espécies da fauna residente ou migratória, e da flora, de 
importância nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende 
das necessidades das espécies a serem protegidas; 

IV - monumentos naturais, assim consideradas as áreas ou os 
espécimes que contenham uma ou mais características específicas, 
naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido à sua 
raridade, que podem estar inseridos em propriedade particular, desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário; 

V - reservas particulares do patrimônio natural, assim 
consideradas as áreas de domínio privado de relevante importância 
por sua biodiversidade, por seu aspecto paisagístico ou ainda por 
suas caraterísticas ambientais que justifiquem ações de recuperação 
e manutenção; 

VI - áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 o - As categorias e os limites das unidades de conservação 

de proteção integral e uso indireto só podem ser alterados por meio de 
lei. 

§ 2° - Nas unidades de proteção integral e uso indireto, não 
são permitidos a coleta e o uso dos recursos naturais, salvo se 
compatíveis com as categorias de manejo das unidades de 
conservação. 

§ 3° - As reservas particulares do patrimônio natural têm por 
objetivo a proteção dos recursos ambientais representativos da região 
e poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de 
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cunhos científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer e 
serão especialmente protegidas por iniciativa de seus proprietários, 
mediante reconhecimento do poder público, e gravadas com 
perpetuidade. 

Art. 17 - São unidades de conservação de uso sustentável e 
direto: 

I - áreas de proteção ambiental, assim consideradas aquelas 
de extensão significativa e com ocupação humana, dotadas de 
atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou culturais especialmente 
importantes para a manutenção dos processos ecológicos e para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, em cujo 
ato de criação, fundamentado em estudo prévio e consulta pública, 
estejam previstos prazo e alocação de recursos pelo poder público 
para o zoneamento ecológico-econômico e cujo uso tenha como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais que se deseja proteger; 

11 - áreas de relevante interesse ecológico, assim consideradas 
aquelas, em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características e atributos naturais 
extraordinários, importantes para a biodiversidade ou que abriguem 
exemplares raros da biota regional, constituídas em terras públicas ou 
privadas; 

111 - reservas extrativistas, assim consideradas as áreas 
naturais de domínio público, com uso concedido às populações 
tradicionais cuja subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável 
dos recursos naturais e que poderão praticar, de forma complementar, 
atividades de extrativismo, manejo da flora, agricultura de 
subsistência, criação de animais domésticos de pequeno porte e 
pesca artesanal; 

IV - florestas estaduais, assim consideradas as áreas com 
cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, de 
domínio público, que tenham como objetivo básico a produção, por 
meio do uso múltiplo e sustentável dos recursos da flora, visando a 
suprir, prioritariamente, necessidades de populações carentes, 
podendo também ser destinadas à educação ambiental e ao turismo 
ecológico; 
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V - áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 o - O poder público emitirá normas de uso e critérios de 

exploração das unidades de uso sustentável e direto. 
§ 2° - Nas unidades de conservação de uso sustentável e 

direto, é permitida a utilização sustentável de recursos naturais. 
§ 3° - As categorias e os limites das unidades de conservação 

de uso sustentável e direto só podem ser alterados por meio de lei.". 
EMENDA N°4 

Suprima-se, no art. 18, a expressão "por um conselho gestor e". 
EMENDA N° 5 

Acrescentem-se ao art. 22 os seguintes parágrafos: 
"Art. 22- .......................................................... .. 
§ ... - Protocolado o requerimento de alteração de uso do solo, o IEF 

deverá se manifestar no prazo máximo de sessenta dias 
§ ... - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior sem a 

devida manifestação do Instituto, o requerimento será remetido 
automaticamente ao Conselho de Administração do IEF, que disporá 
de até trinta dias contados da data de decurso do primeiro prazo, para 
se manifestar sobre o licenciamento solicitado. Não havendo 
manifestação do Conselho, o interessado poderá dar início aos 
trabalhos, nos estritos limites do requerido e em conformidade com 
projeto técnico elaborado por profissional legalmente habilitado e 
protocolado no IEF, sem prejuízo das vistorias e fiscalizações futuras 
dos órgãos competentes.". 

EMENDA N°6 
Dê-se ao art. 23 a seguinte redação: 
"Art. 23 - Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimento 

de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório - ElA/RIMA -, o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de 
conservação de proteção integral.". 

EMENDA N°7 
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação: 
"Art. 30 - O Poder Executivo estabelecerá normas de controle 

ambiental e de segurança para a comercialização e o transporte dos 
produtos e subprodutos florestais submetidos a processamento 
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químico ou mecânico.". 

EMENDA N° 8 
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação: 
"Art. 32 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize, 

beneficie, utilize, ou seja consumidora de produto ou subproduto da 
flora em volume anual igual ou superior a 8.000 m3 (oito mil metros 
cúbicos) de madeira, 12.000 st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000 
mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos seus resíduos ou 
subprodutos, fica obrigada, a partir de janeiro de 2002, a utilizar ou 
consumir produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas de 
produção, no percentual mínimo de 90% (noventa por cento), sendo 
facultado o consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento 
de resíduos de exploração de formação nativa autorizada pelo 
Instituto Estadual de Florestas- IEF- para uso alternativo do solo. 

§ 1 o - A pessoa física ou jurídica que consumir floresta nativa na 
forma do "caput" deverá promover o plantio que produza volume 
equivalente ao produto consumido, podendo optar pelos seguintes 
mecanismos: 

I - recolhimento à conta Recursos Especiais a Aplicar; 
11 - formação de florestas próprias ou fomentadas, no próprio ano 

agrícola ou no ano agrícola subseqüente; 
111 - participação em associações de reflorestadores ou outros 

sistema, de acordo com as normas fixadas pelo poder público. 
§ 2° - Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa 

oriundos de outros Estados da Federação, apresentados na 
Comprovação Anual de Suprimento - CAS -, deverão estar 
acobertados pelos documentos de controle de origem. 

§ 3° - O percentual de uso de produto e subproduto florestal 
proveniente de uso alternativo do solo terá como base de cálculo 
apenas a parte do suprimento referente às florestas implantadas ou 
manejadas no território de Minas Gerais. 

§ 4°- O disposto no inciso I do §1° não se aplica à pessoa física ou 
jurídica que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada ou 
aparelhada, produto acabado para uso final ou outros, e que tenha 
cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei.". 

EMENDA N° 9 
Dê-se ao inciso I do§ 1 o do art. 31 a seguinte redação: 
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"Art. 31 - ................................................. . 
§ 1 o- ........................................................ . 

I - a pessoa física que utilize produtos ou subprodutos da flora para 
uso doméstico ou trabalhos artesanais;". 

EMENDA N° 10 
Substitua-se, no art. 34, a expressão "art. 31" pela expressão "art. 

32". 
EMENDA N° 11 

Dê-se aos itens com números de ordem 01, 02 e 06, do "Quadro de 
Especificações das Penalidades Pecuniárias", a que se refere o 
anexo, a seguinte redação: 
* - O "Quadro de Especificações" foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 18.1 0.01. 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - O Instituto Estadual de Florestas reexaminará, a pedido do 

interessado, as penas pecuniárias impostas a produtores, posseiros 
ou arrendatários de pequenas propriedades rurais, assim 
consideradas as com áreas inferiores a 50 ha (cinqüenta hectares), 
quando localizadas no Polígono das Secas, e inferiores ou iguais a 30 
ha (trinta hectares), nas demais regiões do Estado, cujos valores 
sejam iguais ou superiores a 20 (vinte) salários mínimos, nas 
infrações aplicadas com base na Lei no 10.561, de 27 de dezembro de 
1991, podendo adotar as seguintes medidas: 

I - reduzir os valores: 
a) em até 90% (noventa por cento), para pagamento a vista; 
b) em até 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em três 

parcelas, mensais e consecutivas; 
c) em até 80% (oitenta por cento), para pagamento em seis 

parcelas, mensais e consecutivas; 
11 - substituir até 70% (setenta por cento) do valor da pena, após o 

previsto no inciso I, por aplicações pelo beneficiário em obras ou 
serviços de recuperação ambiental em sua propriedade ou fora dela, 
de acordo com aprovação prévia do órgão competente. 

§ 1 o - Em caso de parcelamento de que trata o artigo, a primeira 
parcela será paga no ato da concessão do benefício. 

§ 2° - O valor da penalidade, após aplicada a redução de que trata o 
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inciso I, não poderá ser inferior a vinte salários mínimos. 

§ 3° - As penalidades a que se refere o "caput" com valor inferior a 
vinte salários mínimos poderão ser transformadas em até 100% (cem 
por cento) do seu montante, a critério do órgão competente, em obras 
ou serviços de recuperação ambiental, mediante requerimento a ser 
protocolado pelo interessado. 

§ 4° - Os pedidos de revisão de penalidade de que trata este artigo 
obedecerão os seguintes prazos: 

I - trinta dias contados do término do processo administrativo de 
apuração da infração que ainda se encontre em andamento; 

11 - noventa dias contados da data da publicação desta lei, nos 
demais casos. 

§ 5° - O descumprimento das condições previstas neste artigo pelo 
beneficiário importa a restauração do débito original, deduzidas as 
parcelas pagas.". 

EMENDA N° 13 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - Será assegurado aos pequenos produtores rurais, por meio 

dos órgãos técnicos estaduais, nos termos do art. 248, XIII, da 
Constituição do Estado, a gratuidade de assistência técnica, 
especialmente para elaboração de planos de manejo florestal 
previstos nesta lei.". 

EMENDA N° 14 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - A reserva legal averbada em data anterior à publicação 

desta lei poderá ter o seu percentual de área recalculado de forma a 
se enquadrar no disposto no art. 12, admitido neste caso o uso 
alternativo do solo.". 

EMENDA No 15 
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação: 
"Art. 28 - Nas plantações florestais é livre a colheita ou o corte de 

produtos florestais. 
Parágrafo único - A colheita em plantações florestais localizadas em 

áreas de preservação permanente e de reserva legal obedecerá a 
critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente.". 

EMENDA N° 16 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
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"Art ..... - A pessoa física ou jurídica, posseira, arrendatária ou 

proprietária de área com até 200 ha (duzentos hectares) poderá 
utilizar produtos ou subprodutos florestais de formação nativa, 
oriundos de desmatamento ou limpeza de terreno autorizado pelo IEF 
para uso alternativo do solo na produção de carvão, ficando livre a 
comercialização e o transporte desse produto, mediante a emissão de 
documento fiscal diferenciado, pessoal e intransferível, para acobertar 
sua comercialização e transporte. 

§ 1 o - A autorização para desmate ou limpeza do terreno será 
emitida em documento próprio do IEF, que servirá de autorização para 
a emissão do documento fiscal destinado a acobertar a 
comercialização e o transporte do produto. 

§ 2° - Compete ao IEF, no prazo de até cento e oitenta dias 
decorridos da emissão da autorização de desmate ou limpeza do 
terreno, emitir laudo de fiscalização que comprove o uso alternativo do 
solo. 

§ 3° - A não-comprovação do uso alternativo do solo sujeitará o 
infrator ao pagamento de multa conforme previsto no número de 
ordem 01 (um) do anexo desta lei e à implementação de medidas 
compensatórias ou mitigadoras, de reposição ou reparação ambiental, 
sem prejuízo de outras cominações cabíveis. 

EMENDA N" 17 
Dê-se ao § 3° do art. go a seguinte redação: 
"Art. 9°- ............................................................... . 
"§ 3°- Nas áreas consideradas de preservação permanente, onde a 

ocupação antrópica já esteja consolidada, de acordo com a 
regulamentação específica e constatação do órgão competente, será 
respeitada a ocupação, desde que não haja alternativa locacional 
comprovada por laudo técnico e sejam atendidas as recomendações 
técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras, 
sendo vedada a expansão da área ocupada.". 

EMENDA No 18 
Acrescente-se o seguinte § 4° ao art. 9°: 
"Art. 9°- ............................................ . 
"§ 4 o - Nos casos de reservatórios artificiais resultantes de 

barramentos construídos sobre drenagens naturais, a área de 
preservação permanente será estabelecida conforme o disposto nos 
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itens "b" e "c" do inciso 111 do art. 9°.". 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
José Milton, Presidente e relator - Fábio Avelar - Maria José 

Haueisen. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 498/99 
Dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de 

uso alternativo do solo no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As florestas e as demais formas de vegetação existentes no 

Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que 
revestem, bem como os ecossistemas por elas integrados, são bens 
de interesse comum, respeitado o direito de propriedade, com as 
limitações que a legislação em geral e esta lei, em especial, 
estabelecem. 

Art. 2° - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades 
que importem uso alternativo do solo serão conduzidas de forma a 
minimizar os impactos ambientais delas decorrentes e a melhorar a 
qualidade de vida, observadas as seguintes diretrizes: 

I - proteção e conservação da biodiversidade; 
11 - proteção e conservação das águas; 
111 - preservação do patrimônio genético; 
IV - função social da propriedade; 
V - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e o 

equilíbrio ambiental. 
Art. 3° - A política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado 

tem por objetivos: 
I - assegurar a proteção e a conservação das formações vegetais 

nativas; 
11 - garantir a integridade da fauna migratória e das espécies 

vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção, 
assegurando a manutenção dos ecossistemas a que pertencem; 

111 - disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a 
utilização, o transporte e o consumo de produtos e subprodutos da 
flora; 

IV - prevenir alterações das características e atributos dos 
ecossistemas nativos; 
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VIl - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de 
produtos da flora susceptíveis de exploração e uso; 

VIII - estimular programas de educação ambiental e de turismo 
ecológico; 

IX - promover a compatibilização das ações de política florestal e de 
proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas 
relacionadas com os recursos naturais. 

Art. 4° - Considera-se órgão competente para as ações previstas 
nesta lei o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, ressalvados os 
casos de necessidade de licenciamento ambiental pelo Conselho de 
Política Ambiental - COPAM . 

Art. 5° - O poder público criará mecanismos de fomento a: 
I - florestamento e reflorestamento, com o objetivo de: 
a) favorecer o suprimento e o consumo de madeira, produtos 

lenhosos e subprodutos para uso industrial, comercial, doméstico e 
social; 

b) minimizar o impacto da exploração e da utilização das formações 
vegetais nativas; 

c) complementar programas de conservação do solo e de 
regeneração ou recomposição de áreas degradadas, para incremento 
do potencial florestal do Estado, bem como de minimização da erosão 
do solo e do assoreamento de cursos de água naturais ou artificiais; 

d) desenvolver projetos de pesquisa, educação e desenvolvimento 
tecnológico, visando à utilização de espécies nativas ou exóticas em 
programas de reflorestamento; 

e) desenvolver programas de incentivo à transferência e à difusão 
de tecnologia e de métodos de gerenciamento; 

f) promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos 
para a recuperação de áreas em processo de desertificação; 

g) promover e estimular a implantação de projetos para recuperação 
de áreas de reserva legal; 

li- pesquisas direcionadas para: 
a) preservação, conservação e recuperação de ecossistemas; 
b) criação, implantação e manejo das unidades de conservação; 
c) manejo e uso sustentado dos recursos vegetais; 
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111 - desenvolvimento de programas de educação ambiental para 

a proteção da biodiversidade; 
IV - desenvolvimento de programas de turismo ecológico e 

ecoturismo. 
Art. 6° - O poder público promoverá o monitoramento dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra
estrutura adequada, visando à adoção das medidas necessárias à sua 
proteção. 

Art. r - Para efeito do disposto nesta lei, as áreas cobertas com 
florestas e as demais formas de vegetação classificam-se em: 

I - produtivas com restrição de uso, assim consideradas as áreas 
revestidas ou não com cobertura vegetal que produzam benefícios 
múltiplos de interesse comum, necessários à manutenção dos 
processos ecológicos essenciais à vida; 

li -de produção, assim consideradas: 
a) as originárias de plantios integrantes de projetos florestais e 

destinadas ou não ao suprimento sustentado da matéria-prima de 
origem vegetal necessária às atividades socioeconômicas; 

b) as formações florestais integrantes de sistemas agroflorestais. 
Art. ao - As áreas produtivas com restrição de uso classificam-se em: 
I - de preservação permanente; 
11 - de reservas legais; 
111 - de unidades de conservação. 
Art. go - Consideram-se áreas de preservação permanente as 

revestidas ou não com cobertura vegetal e situadas: 
I - nos locais de pouso de aves de arribação, assim declarados pelo 

poder público ou protegidos por convênio, acordo ou tratado 
internacional de que o Brasil seja signatário; 

11 - ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, a partir do leito 
maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada 
margem, seja de: 

a) 30m (trinta metros), para o curso de água com largura inferior a 
10m (dez metros); 

b) 50m (cinqüenta metros), para o curso de água com largura entre 
10m (dez metros) e 50m (cinqüenta metros); 

c) 100m (cem metros), para cursos de água com largura entre 50m 
(cinqüenta metros) e 200m (duzentos metros); 
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e) SOOm (quinhentos metros), para cursos de água com largura 
superior a 600m (seiscentos metros); 

111 - ao redor de lagoas ou reservatórios de água, naturais ou 
artificiais, desde o seu nível mais alto, medido horizontalmente, em 
faixa marginal cuja largura mínima seja de: 

a) 30m (trinta metros) para os situados em áreas urbanas; 
b) 1OOm (cem metros) para reservatórios naturais de água situados 

em área rural, com área superior a 20ha (vinte hectares); 
c) SOm (cinqüenta metros) para reservatórios naturais de água 

situados em área rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte 
hectares); 

d) 30m (trinta metros) para corpos hídricos artificiais, com área 
superior a 20ha (vinte hectares); 

e) 1Om (dez metros) para reservatórios artificiais com área igual ou 
inferior a 20ha (vinte hectares); 

IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio mínimo de SOm (cinqüenta metros); 

V - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura da 
elevação em relação à base; 

VI - nas encostas ou partes destas, com declividade igual ou 
superior a 100% (cem por cento) ou a 4S0 (quarenta e cinco graus) na 
sua linha de maior declive, podendo ser inferior a esse parâmetro, a 
critério técnico do órgão competente, tendo em vista as características 
edáficas da região; 

Vil - nas linhas de cumeadas, em seu terço superior, em relação à 
base, nos seus montes, morros ou montanhas, fração essa que pode 
ser alterada para maior, a critério técnico do órgão competente, 
quando as condições ambientais assim o exigirem; 

VIII - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de 
ruptura do relevo, em faixa com largura igual ou inferior a 100m (cem 
metros), em projeções horizontais; 

IX -em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros); 
X - em ilhas, em faixa marginal além do Jeito maior sazonal, medida 

horizontalmente, de conformidade com a largura mínima de 
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§ 1° - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas por ato do poder público, as áreas, revestidas ou não com 
cobertura vegetal, destinadas a: 

I - atenuar a erosão; 
11 - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das 

ferrovias; 
111 - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou 

histórico; 
IV - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de 

extinção; 
V- manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas; 
VI - assegurar condições de bem-estar público; 
Vil - preservar os ecossistemas. 
§ 2o - Nas áreas consideradas de preservação permanente, 

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por leis municipais, 
nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas do Estado, 
será observado o disposto nos respectivos planos diretores e nas leis 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites definidos neste 
artigo. 

§ 3°- Nas áreas consideradas de preservação permanente, onde a 
ocupação antrópica já esteja consolidada, de acordo com a 
regulamentação específica e constatação do órgão competente, será 
respeitada a ocupação, desde que atendidas as recomendações 
técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras, 
sendo vedada a sua expansão. 

Art. 1 O - A utilização de áreas de preservação permanente só será 
admitida com autorização do poder público. 

§ 1 o - Quando se tratar de unidade de conservação, a autorização a 
que se refere este artigo será concedida somente se assim dispuser 
seu plano de manejo. 

§ 2° - Os critérios para definição e uso das áreas de preservação 
permanente serão estabelecidos ou revistos pelo órgão competente, 
mediante deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, adotando-se como unidade de planejamento a bacia 
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§ 3° - O zoneamento e o plano de manejo de bacias hidrográficas, 
para os fins deste artigo, poderão ser feitos por iniciativa de pessoa 
física ou jurídica e serão executados por profissionais habilitados, 
devendo ser submetidos ao órgão competente para aprovação e 
referendados ou homologados pelo COPAM. 

Art. 11 - Considera-se reserva legal a área representativa do 
ambiente natural da região, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) da área total da propriedade rural não sujeita a regime de 
utilização limitada, ressalvadas as áreas de preservação permanente 
previstas nesta lei. 

§ 1 o - A implantação da área da reserva legal compatibilizará a 
conservação dos recursos naturais e o uso econômico da 
propriedade. 

§ 2° - A intervenção em áreas de reserva legal com cobertura 
vegetal nativa depende de autorização do órgão competente, vedado 
o corte raso. 

§ 3° - A autorização a que se refere o § 2° somente será concedida 
em unidade de conservação se assim dispuser seu plano de manejo. 

Art. 12 - Para o cálculo da porcentagem prevista para reserva legal, 
são computadas as áreas de preservação permanente, as quais 
continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de 
matrícula do imóvel. 

§ 1 o - A reserva legal será demarcada a critério da autoridade 
competente, preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura 
vegetal nativa. 

§ 2°- Respeitadas as peculiaridades locais e o uso econômico da 
propriedade, a reserva legal será demarcada em continuidade a 
outras áreas protegidas, evitando-se a fragmentação dos 
remanescentes de vegetação e mantendo-se os corredores 
necessários ao abrigo e ao deslocamento da fauna silvestre. 

§ 3° - Nas propriedades rurais com área inferior a 50ha (cinqüenta 
hectares), serão computados, para efeito de fixação do percentual de 
reserva legal previsto neste artigo, a critério da autoridade 
competente, além da cobertura vegetal nativa, os maciços arbóreos 
frutíferos, ornamentais ou industriais ou as áreas ocupadas por 
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sistemas agroflorestais. 

§ 4° - A área de reserva legal deverá ser averbada, à margem do 
registro do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, 
sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de 
transmissão a qualquer título. 

§ 5° - No caso de desmembramento da propriedade, a qualquer 
título, a área da reserva legal será parcelada na forma e na proporção 
do desmembramento da área total, sendo vedada a alteração de sua 
destinação. 

§ 6° - O proprietário ou o usuário da propriedade poderá relocar a 
área da reserva legal, mediante plano aprovado pela autoridade 
competente, observadas as limitações e resguardadas as 
especificações previstas neste artigo. 

Art. 13 - O proprietário rural fica obrigado, se necessano, a 
recompor, em sua propriedade, a área de reserva legal, podendo 
optar pelos seguintes procedimentos: 

I - plantio em parcelas anuais ou implantação e manejo de sistemas 
agroflorestais; 

11 - isolamento total da área correspondente à complementação da 
reserva legal e adoção das técnicas adequadas à condução de sua 
regeneração; 

111 - aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba contígua, 
com área correspondente à da reserva legal a ser recomposta, 
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente; 

IV - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica, 
e instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -, 
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente; 

V - aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não 
contígua e instituição de RPPN, cuja área corresponda à área total da 
reserva legal de todos os condôminos ou co-proprietários, 
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente; 

§ 1 o - O Poder Executivo estabelecerá critérios e padrões para o 
plantio e para a implantação e o manejo dos sistemas agroflorestais a 
que se refere o inciso I deste artigo. 

§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela 
instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -, na 
forma dos incisos IV e V deste artigo, a averbação do ato de 
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instituição, à margem do registro do imóvel, mencionará 
expressamente a causa da instituição e o número da matrícula do 
imóvel objeto da recomposição. 

§ 3° - Para o plantio destinado à recomposição de área de reserva 
legal o IEF disponibilizará, em seus viveiros, com ônus para os 
interessados, mudas de espécies nativas da região. 

Art. 14 - Em parcelamento de imóvel rural e em projeto de 
assentamento ou colonização rural, a área destinada à composição da 
reserva legal prevista no art. 11 desta lei poderá ser agrupada em 
uma só porção em condomínio ou em comum entre os adquirentes. 

Art. 15 - São unidades de conservação os espaços territoriais e seus 
componentes, inclusive os corpos de água, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com 
limites definidos, sob regime especial de administração ou de restrição 
de uso, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção de 
recursos naturais e paisagísticos, bem como de conservação 
ambiental. 

§ 1 o - As unidades de conservação são divididas em dois grupos, 
com características específicas: 

I - unidades de proteção integral e uso indireto; 
11 - unidades de uso sustentável e direto. 
§ 2°- As desapropriações para implantação de unidades de 

conservação serão feitas na forma da lei. 
§ 3°- O poder público fixará, no orçamento anual, o montante de 

recursos financeiros para atender ao programa de desapropriação de 
áreas destinadas às unidades de conservação e às necessidades de 
implantação e manutenção dessas unidades. 

Art. 16 - São unidades de conservação de proteção integral e uso 
indireto: 

I - parques estaduais ou municipais, assim consideradas as áreas 
terrestres e aquáticas que contenham exemplos significativos dos 
principais ecossistemas regionais, espécies de plantas e animais e 
sítios geomorfológicos com significado científico, educacional, 
recreativo, histórico, cultural, turístico, paisagístico e espiritual, em que 
se possa conciliar, harmoniosamente, o uso científico, educativo e 
recreativo com a preservação integral e perene do patrimônio natural; 

11 estações ecológicas, assim consideradas as áreas 
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representativas dos ecossistemas regionais, cujo uso tenha como 
objetivos básicos a preservação integral da biota e dos demais 
atributos naturais existentes em seus limites, a realização de 
pesquisas científicas básicas e aplicadas e a visitação pública limitada 
a atividades educativas; 

111 - refúgios da vida silvestre, assim consideradas as áreas 
terrestres ou aquáticas sujeitas a intervenção ativa para fins de 
manejo, com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e 
suprir as necessidades de determinadas espécies da fauna residente 
ou migratória e da flora, de importância nacional, estadual ou regional, 
cuja dimensão depende das necessidades das espécies a serem 
protegidas, em relação a seus hábitats; 

IV - monumentos naturais, assim consideradas as áreas ou os 
espécimes que contenham uma ou mais características específicas, 
naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido à sua 
raridade, que podem estar inseridos em propriedade particular, desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário; 

V - reservas particulares do patrimônio natural, assim consideradas 
as áreas de domínio privado de relevante importância por sua 
biodiversidade, por seu aspecto paisagístico ou ainda por suas 
caraterísticas ambientais que justifiquem ações de recuperação e 
manutenção; 

VI - áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 o - As categorias e os limites das unidades de conservação de 

proteção integral e uso indireto só podem ser alterados por meio de lei 
autorizativa. 

§ 2° - Nas unidades de proteção integral e uso indireto, não são 
permitidos a coleta e o uso dos recursos naturais, salvo se 
compatíveis com as categorias de manejo das unidades de 
conservação. 

§ 3° - As reserva particulares do patrimônio natural têm por objetivo 
a proteção dos recursos ambientais representativos da região e 
poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho 
científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer e serão 
especialmente protegidas por iniciativa de seus proprietários, 
mediante reconhecimento do poder público, e gravadas com 
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perpetuidade. 

Art. 17 - São unidades de conservação de uso sustentável e direto: 
I - áreas de proteção ambiental, assim consideradas aquelas com 

ocupação humana, dotadas de atributos bióticos e abióticos, 
paisagísticos ou culturais, especialmente importantes para a 
manutenção dos processos ecológicos e para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas, em cujo ato de criação estejam 
previstos prazo e alocação de recursos pelo poder público para o 
zoneamento ecológico-econômico e cujo uso tenha como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais que se deseja proteger; 

11 - áreas de relevante interesse ecológico, assim consideradas 
aquelas, em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características e atributos naturais 
extraordinários, importantes para a biodiversidade ou que abriguem 
exemplares raros da biota regional, constituídas em terras públicas ou 
privadas; 

111 - reservas extrativistas, assim consideradas as áreas naturais de 
domínio público, com uso concedido às populações tradicionais cuja 
subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável dos recursos 
naturais e que poderão praticar, de forma complementar, atividades 
de extrativismo, manejo da flora, agricultura de subsistência, criação 
de animais domésticos de pequeno porte e pesca artesanal; 

IV - florestas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura 
florestal de espécies nativas ou exóticas, de domínio público, que 
tenham como objetivo básico a produção, por meio do uso múltiplo e 
sustentável dos recursos da flora, visando a suprir, prioritariamente, 
necessidades de populações carentes, podendo também ser 
destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico; 

V - áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 o - O poder público emitirá normas de uso e critérios de 

exploração das unidades de uso sustentável e direto. 
§ 2° - Nas unidades de conservação de uso sustentável e direto, é 

permitida a utilização sustentável de recursos naturais. 
§ 3° - As categorias e os limites das unidades de conservação de 

uso sustentável e direto só podem ser alterados por meio de lei 
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autorizativa. 

Art. 18 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SEUC -, constituído por um conselho gestor e pelo 
conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais de 
domínio público ou privado, reconhecidas pelo poder público. 

§ 1 o - Compete ao SEUC definir a política estadual de gestão e 
manejo das unidades de conservação do Estado, bem como a 
interação dessas unidades com outros espaços protegidos. 

§ 2° - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do SEUC 
serão definidos em lei específica, que será encaminhada à 
Assembléia Legislativa no prazo de vinte e quatro meses, contado da 
data de publicação desta lei. 

§ 3° - Até que a lei referida no parágrafo anterior entre em vigor, o 
COPAM adotará, no âmbito de sua competência, as medidas 
necessárias para operacionalizar o SEUC, observadas as diretrizes e 
os princípios estabelecidos na legislação pertinente. 

Art. 19 - As unidades de conservação de domínio público estadual e 
as terras devolutas ou as arrecadadas pelo Estado, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais, na forma prevista no § 6° do art. 
214 da Constituição do Estado, ficam incorporadas ao patrimônio do 
I E F. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades 
de conservação e às áreas naturais cuja administração seja atribuída 
a outro órgão estadual por ato do poder público. 

Art. 20 - Os procedimentos relativos à prevenção, ao controle e ao 
combate a incêndios florestais, bem como às queimadas de modo 
geral, são os definidos em lei específica. 

Art. 21 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos 
remanescentes da mata Atlântica, veredas, cavernas, campos 
rupestres, paisagens notáveis e outras unidades de relevante 
interesse ecológico, ecossistemas especialmente protegidos nos 
termos da Constituição do Estado, ficam sujeitos às medidas de 
conservação estabelecidas em deliberação do COPAM. 

§ 1 o - Os remanescentes da mata Atlântica, assim definidos pelo 
poder público, somente poderão ser utilizados mediante técnicas e 
condições que assegurem sua conservação e garantam a estabilidade 
e a perpetuidade desse ecossistema. 
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§ 2o - O bioma da mata Atlântica, que compreende as formações 

florestais classificadas como floresta ombrófila densa, floresta 
ombrófila aberta, floresta ombrófila mista, floresta estacionai 
semidecidual e seus ecossistemas associados, terá a sua 
conceituação, delimitação e modalidades de uso definidas pelo 
COPAM, no prazo de dezoito meses a partir da data de publicação 
desta lei, com base em estudos realizados por comissão técnico
científica constituída pelo Poder Executivo, respeitado o direito de 
propriedade, com as limitações estabelecidas pela legislação vigente. 

§ 3°- O bioma da mata Seca, com ocorrência preponderante no 
Norte do Estado, situado entre o rio Verde Grande e o rio Verde 
Pequeno ao norte, a serra do Espinhaço a leste, o rio São Francisco a 
oeste e o paralelo 17° ao sul, caracterizado pelo complexo de 
vegetação da floresta estacionai decidual, caatinga arbórea, caatinga 
arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas associadas com 
afloramentos calcários e outros, mata ciliar e vazante, seus estágios 
sucessionais e seus ecossistemas associados, terá, nesses limites, a 
sua conceituação e as modalidades de uso definidas pelo COPAM no 
prazo de dezoito meses contados da data de publicação desta lei, 
respeitado o direito de propriedade, com as limitações estabelecidas 
pela legislação vigente. 

§ 4° - Até o cumprimento do disposto nos §§ 2° e 3°, as 
conceituações, as delimitações e as modalidades de uso das áreas 
dos remanescentes da mata Atlântica e do bioma da mata Seca do 
Norte de Minas Gerais serão definidas pelo órgão competente. 

§ 5° - A utilização dos recursos existentes nos campos rupestres, 
veredas, nas unidades de relevante interesse ecológico, nas 
paisagens notáveis, nas cavernas e em seu entorno, bem como 
qualquer outro tipo de alteração desses ecossistemas, fica 
condicionada a prévia autorização do órgão competente, ouvido o 
COPAM. 

§ 6° - A exploração dos recursos naturais nas veredas dependerá de 
licenciamento do órgão competente, de acordo com a lei que regula a 
matéria. 

Art. 22 - O Estado, diretamente, por meio do órgão executivo 
competente, ou em convênio com os municípios, licenciará as 
atividades previstas nesta lei e fiscalizará sua aplicação, podendo, 
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para tanto, criar os serviços indispensáveis. 

Parágrafo único - Nas áreas urbanas a que se refere o § 2° do art. go 
desta lei, o licenciamento e a fiscalização são de competência dos 
municípios, atuando o Estado supletivamente. 

Art. 23 - O licenciamento a empreendimentos minerários fica 
condicionado à obrigação, por parte do empreendedor de 
estabelecimento, de medida compensatória que contemple a criação 
ou a implantação de unidades de conservação de caráter privado ou 
público ou projetos de reflorestamento com espécies nativas e sua 
manutenção. 

§ 1 o - A área de que trata o disposto no "caput" deste artigo não 
poderá ser inferior àquelas utilizadas pelo empreendimento para 
extração do bem mineral, construção de estradas, construções 
diversas, pátios de beneficiamento ou estocagem, embarque e outras. 

§ 2° - A medida compensatória será preferencialmente implantada 
em áreas de preservação permanente no entorno do empreendimento 
e obrigatoriamente no município ou sub-bacia hidrográfica em que se 
desenvolve. 

Art. 24 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará 
normas de apoio e incentivo fiscais e concederá incentivos especiais 
para o proprietário rural que: 

I - preservar e conservar as tipologias florestal e campestre da 
propriedade; 

11 - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, 
as áreas degradadas da propriedade; 

111 - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais da 
propriedade, mediante ato do órgão competente federal, estadual ou 
municipal, para fins de proteção dos ecossistemas e conservação do 
solo. 

§ 1 o - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais: 
I - a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento 

oficial; 
11 - a prioridade de atendimento pelos programas de infra-estrutura 

rural, notadamente pelos de proteção à recuperação do solo, 
energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação; 

111 - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência 
técnica e de fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao 
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agricultor familiar; 

IV - o fornecimento de mudas de espécies nativas ou 
ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor 
a cobertura vegetal natural; 

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de 
preservação, conservação e recuperação ambiental; 

VI - o apoio técnico-educativo ao pequeno proprietário rural, em 
projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de 
produtos e subprodutos florestais, minimizando o impacto sobre as 
formações nativas. 

§ 2° - A concessão de crédito por instituição financeira oficial, como 
forma de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida a autoridade 
competente, fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 25 - A exploração ou a alteração da cobertura vegetal nativa do 
Estado dependem de prévia autorização do órgão competente. 

Art. 26 - Nas ações de licenciamento para exploração florestal, para 
fins de uso alternativo do solo, o IEF adotará mecanismos de 
descentralização mediante criação de postos itinerantes voltados para 
atendimentos volantes das comunidades rurais. 

Art. 27 - A exploração de vegetação nativa visando exclusivamente à 
composição de suprimento industrial, às atividades de carvoejamento, 
à obtenção de lenha, madeira e outros produtos e subprodutos, pelas 
pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o art. 31 desta lei, 
somente poderá ser realizada por meio de plano de manejo analisado 
e aprovado pelo órgão competente, que fiscalizará e monitorará sua 
aplicação. 

§ 1 o - O órgão competente estabelecerá as normas referentes à 
elaboração e à execução de plano de manejo florestal previsto neste 
artigo. 

§ 2° - Nas áreas a serem exploradas em regime de plano de manejo 
florestal, é proibido o corte raso, exceto em casos especiais, mediante 
autorização do órgão competente. 

Art. 28 - A autorização para colheita e extração de produtos e 
subprodutos florestais em florestas plantadas obedecerá a critérios 
definidos pelo Poder Executivo por meio de regulamento. 

§ 1 o - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica às florestas 
plantadas no sistema '1azendeiro florestal", e a exploração destas será 
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feita mediante comunicação ao IEF. 

§ 2° - O transporte de produtos florestais oriundos de florestas 
plantadas no sistema ''fazendeiro florestal" deverá estar acompanhado 
da segunda via da comunicação ao IEF, devidamente protocolada, e 
dos respectivos selos, que serão liberados imediatamente. 

Art. 29 - Será dado aproveitamento socioeconômico a todo produto 
florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus resíduos. 

§ 1 o - O Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento 
de produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de 
utilização, desmatamento, exploração ou alteração da cobertura 
vegetal no Estado. 

§ 2°- O aproveitamento de produtos e subprodutos, bem como de 
seus resíduos, oriundos das atividades a que se refere o § 1 o deste 
artigo, será fiscalizado e monitorado pelo órgão competente. 

Art. 30 - O poder público estabelecerá critérios para a 
regulamentação da comercialização e do transporte dos produtos 
referidos no § 1 o do art. 27 e no art. 28, quando sujeitos a 
processamento químico ou mecânico. 

Art. 31 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro, 
no órgão estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore, 
produza, utilize, consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no 
Estado de Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos 
da flora nativa e plantada. 

§ 1 o - Ficam isentos do registro de que trata este artigo: 
I - a pessoa física que utilize produtos ou subprodutos da flora para 

uso doméstico, destinados a trabalhos artesanais; 
11 - aquele que tenha por atividade a apicultura; 
111 - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e 

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos 
limites estabelecidos pelo poder público; 

IV - o produtor rural que produzir carvão vegetal de aproveitamento 
de material lenhoso oriundo de desmatamento licenciado. 

Art. 32 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize, 
beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da 
flora, em volume anual igual ou superior a 8.000m3 (oito mil metros 
cúbicos) de madeira, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 
4.000mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos os respectivos 
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resíduos ou subprodutos, fica obrigada, no ano de 2000, a utilizar 
ou consumir produtos e subprodutos florestais nos percentuais de no 
mínimo 90% (noventa por cento) oriundos de florestas de produção, 
facultado o consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento 
de exploração de formação nativa, autorizada pelo Instituto Estadual 
de Florestas- IEF- para uso alternativo do solo. 

§ 1 o - A partir de 1 o de janeiro de 2001, a pessoa física ou jurídica 
referida neste artigo poderá utilizar produto ou subproduto florestal 
oriundo de exploração de formação nativa já autorizada pelo IEF para 
uso alternativo do solo, na proporção de 75% (setenta e cinco por 
cento) sobre o volume do plantio realizado no ano anterior, 
excetuando-se os plantios apresentados para fins de reposição 
florestal de que trata o § 3°, não ultrapassando o limite de 10% (dez 
por cento) do seu consumo anual. 

§ 2° - O cálculo do consumo de 75% (setenta e cinco por cento) a 
que se refere o parágrafo anterior será efetuado considerando-se uma 
produtividade média originária de floresta plantada, a ser definida pelo 
I E F. 

§ 3° - A pessoa física ou jurídica que consumir floresta nativa 
oriunda de uso alternativo do solo no ano de 2000 poderá optar pelos 
seguintes mecanismos de reposição florestal: 

I - recolhimento à Conta Recursos Especiais a Aplicar; 
11 - formação de florestas próprias ou fomentadas, no ano agrícola 

subseqüente; 
111 - participação em associações de reposição florestal ou outro 

sistema cooperativo, de acordo com as normas a serem fixadas pelo 
poder público. 

§ 4° - Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa 
originários de outros Estados da Federação apresentados na 
Comprovação Anual de Suprimento - CAS - deverão estar 
acobertados pelos documentos de controle de origem, por meio de 
cópia autenticada. 

§ 5° - O disposto no inciso I do § 3° não se aplica a pessoa física ou 
jurídica que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada e 
aparelhada e produto acabado para uso final ou outros e que tenha 
cumprido as obrigações estabelecidas nesta lei. 

Art. 33 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 32 e que 
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consuma produtos florestais "in natura" oriundos exclusivamente de 
florestas plantadas, utilize processo industrial que não permita a 
substituição do produto e assim esteja registrada no órgão 
competente fica dispensada da apresentação da Comprovação Anual 
de Suprimento - CAS - é obrigada a informar anualmente a produção 
e o consumo, para fins de controle e estatística. 

Parágrafo único - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira "in 
natura", oriunda exclusivamente de florestas plantadas próprias e que 
atenda às condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer 
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e 
colheita. 

Art. 34 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, 
utilize ou consuma produtos e subprodutos florestais oriundos de 
florestas nativas e que não se enquadre nas categorias definidas no 
art. 31, fica obrigada a formar florestas para fins de reposição florestal 
em compensação pelo consumo. 

§ 1 o - A reposição florestal prevista neste artigo poderá ser 
realizada: 

I - diretamente pelo consumidor, por meio de implantação de 
projetos florestais próprios, sujeitos à aprovação do órgão 
competente, dentro do ano de consumo; 

11 - mediante participação em associações de reposição florestal ou 
outros sistemas cooperativos, cujas normas serão fixadas pelo poder 
público; 

111 - mediante participação em programas públicos de fomento, de 
recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies 
nativas, por meio de recolhimento do valor equivalente à Conta 
Recursos Especiais a Aplicar, no órgão competente, conforme normas 
estabelecidas pelo poder público. 

§ 2o - A reposição florestal realizada pelo próprio interessado será 
executada no ano agrícola que se inicia no ano de consumo. 

§ 3° - A reposição florestal a que se refere este artigo será feita com 
espécies adequadas ao consumo. 

Art. 35 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser 
movimentada pelo órgão competente, destinada a arrecadar recursos 
de pessoa física ou jurídica que utilize, comercialize ou consuma 
produtos ou subprodutos da flora de origem nativa e que tenha feito 
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opção pelo recolhimento. 

Parágrafo único - Os recursos arrecadados na conta a que se refere 
o "caput" deste artigo serão destinados a programas de fomento 
florestal, de recomposição florestal, de regeneração conduzida ou 
plantio de espécies nativas ou exóticas. 

Art. 36 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado, 
preferencialmente no território do município produtor. 

Art. 37 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria prima 
florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela 
compensação, mediante doação ao patrimônio público, de área 
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional 
interesse ecológico, obedecendo aos critérios que serão 
posteriormente regulamentados. 

Art. 38 - A comprovação de exploração autorizada se fará: 
I - na hipótese de desmatamento, deslocamento e demais atos que 

dependam da autorização formal do órgão competente, mediante a 
apresentação do documento original ou fotocópia autenticada; 

11 - na hipótese de transporte, estoque, consumo ou uso de produto 
ou subproduto florestal, mediante a apresentação de nota fiscal, 
acompanhada de documento apropriado para o seu acobertamento, 
instituído pelo poder público. 

Art. 39 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei 
sujeitam os infratores às penalidades especificadas no anexo desta 
lei, sem prejuízo da reparação do dano ambiental, no que couber, e de 
outras sanções legais cabíveis, com base nos seguintes parâmetros: 

I - advertência; 
11 - a multa será calculada por unidade, hectare, metro cúbico, 

quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo 
com a natureza da infração cometida; 

111 - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de 
instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizados na prática da infração, lavrando-se o 
respectivo termo, conforme consta no anexo desta lei; 

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando 
houver iminente risco para a flora, a fauna ou os recursos hídricos; 

V - suspensão ou revogação de concessão, permissão, licença, 
autorização, de entrega ou utilização de documentos de controle ou 
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registro expedidos pelo órgão competente; 

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras, de 
reposição ou reparação ambiental. 

§ 1 o - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais 
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas 
cominadas. 

§ 2° - A advertência será aplicada em caso de inobservância das 
disposições desta lei e da legislação em vigor ou de preceitos 
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste 
artigo. 

§ 3° - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre 
os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais ou 
quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração ou para 
obter vantagem dela. 

§ 4 o - Se a infração for praticada com a participação direta ou 
indireta de técnico responsável, será o fato objeto passível de 
representação para abertura de processo disciplinar pelo órgão de 
classe, sem prejuízo de outras penalidades. 

§ 5° - As multas previstas nesta lei podem ser parceladas em até 
doze vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas não sejam 
inferiores a R$50,00 (cinqüenta reais) e mediante pagamento no ato 
da primeira parcela. 

§ 6° - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova 
infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão 
administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze 
meses, ou decisão judicial transitada em julgado, para os casos de 
autuação previstos no art. 39. 

§ 7o - Ocorrendo a reincidência, a multa é aplicada: 
I - no valor previsto no anexo, no caso de advertência anterior; 
11 - em dobro. 
§ ao - Serão revogados o registro, a licença, a autorização, a 

concessão, a permissão e a outorga concedidos a pessoa física ou 
jurídica que reincidir na pena de suspensão. 

§ go - Cabem ao órgão competente as ações administrativas 
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais, 
relativamente aos créditos constituídos. 

§ 1 O - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração 
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ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de 
responsabilidade funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e 
penais cabíveis. 

Art. 40 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a 
indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do 
prazo para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla 
defesa e o contraditório. 

Art. 41 -Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem 
o prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar 
recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e protocolado no IEF. 

§ 1 o - Na análise dos recursos administrativos, serão observados: 
I - multa-base, prevista no anexo desta lei; 
11 - atenuantes e agravantes; 
111- redução em até 100% (cem por cento) do valor aplicado; 
IV - existência da nulidade. 
§ 2° - São circunstâncias que atenuam a sanção administrativa: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator; 
11 - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea 

reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental 
causada; 

111 - comunicação prévia, pelo infrator, do perigo iminente de 
degradação ambiental; 

IV - situação pregressa do infrator e qualidade ambiental da 
propriedade. 

§ 3° - São circunstâncias que agravam a sanção administrativa: 
I -a reincidência nas infrações de natureza ambiental; 
11 - o dano a florestas primárias ou em estágio avançado de 

regeneração; 
111 -o dolo; 
IV - os atos que exponham a risco a saúde da população ou o meio 

ambiente; 
V - os atos que concorram para danos a propriedade alheia; 
VI - o dano a áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas a 

regime especial de uso por ato do poder público; 
VIl - os atos de dano ou perigo de dano praticados em domingos ou 

feriados, à noite ou em época de seca. 
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§ 4 o - Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor

Geral do IEF, no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de 
Administração e de Política Florestal da autarquia, 
independentemente de depósito ou caução. 

Art. 42 - O infrator, quando autuado por desmatamento em área 
passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins 
agropecuários, tem o prazo de trinta dias para regularizar a situação 
no IEF, com vistas ao desembargo de suas atividades. 

Art. 43 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos 
apreendidos pela fiscalização, salvo os produtos perecíveis, serão 
alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o 
caso, ou doados pela autoridade ambiental competente, mediante 
prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, 
pública ou outras com fins benemerentes, bem como a comunidades 
carentes, lavrando-se o respectivo termo. 

§ 1 o - A autoridade ambiental competente encaminhará cópia do 
termo de doação de que trata o "caput" deste artigo ao Ministério 
Público, para conhecimento. 

§ 2°- A madeira e os produtos e subprodutos perecíveis doados e 
não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido 
no documento de doação serão objeto de nova doação ou alienação 
em hasta pública, a critério do órgão competente, ao qual reverterão 
os recursos apurados. 

§ 3° - Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, 
beneficiamento e demais encargos legais correrão à conta do infrator. 

§ 4° - É proibida a comercialização de qualquer produto ou 
subproduto florestal proveniente de apreensão, doado a entidade 
benemerente, salvo com autorização da autoridade ambiental 
competente. 

§ so - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no 
cometimento da infração, até que o infrator regularize a situação no 
órgão competente, com o pagamento da multa, oferecimento de 
defesa ou impugnação. 

§ 6° - Os custos da retenção a que se refere o § 5° correrão à conta 
do infrator. · 

Art. 44 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos 
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio da 
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atividade de fiscalização, monitoramento e controle. 

Art. 45 - Fica criado o corpo de fiscalização do IEF, com atuação 
descentralizada em todo o Estado de Minas Gerais. 

Art. 46 - A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio 
ou outra forma de alienação que, de qualquer modo, afete o controle e 
a composição da empresa ou os seus objetivos sociais não a exime, 
nem à sua sucessora, das obrigações anteriormente assumidas 
previstas nesta lei, que constarão nos instrumentos escritos que 
formalizam tais atos, os quais serão levados a registro público. 

Art. 47- No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, 
o Estado, por intermédio do IEF e da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais - PMMG -, promoverá a revisão dos convênios com o 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA -, para adequá-los aos termos desta lei. 

Art. 48 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG, 
por intermédio das Companhias de Polícia Florestal, atuará 
exclusivamente com o IEF. 

Art. 49 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita 
desta lei às escolas de 1°, 2° e 3o graus, públicas e privadas, aos 
sindicatos e às associações de proprietários e trabalhadores rurais do 
Estado, bibliotecas públicas e prefeituras municipais. 

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo 
será acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da 
lei e dos princípios de conservação da natureza. 

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar 
monetariamente os valores constantes nesta lei, segundo a variação 
da inflação a partir de 1999. 

Parágrafo único - Para a inflação de 1999, será considerado o 
percentual de 6,41 %. 

Art. 51 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 53 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

no 10.561, de 27 de dezembro de 1991, e os arts. 1° e 2° da Lei n° 
13.192, de 27 de janeiro de 1999. 

Anexo 
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DAS PENALIDADES 
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PECUNIÁRIAS A QUE SE REFERE A LEI N° DE 1999. 

INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ESTADUAL de MINAS GERAIS 
* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 18.10.01. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 16/10/2001, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da 
Sra. Maria José Dutra, ocorrido em 11/10/2001, nesta Capital. (
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Raul Belém, Secretário de Agricultura, ocorrido em 13/10/2001, nesta 
Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 295a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/10/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila 

734 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no 
1.834/2001 - Requerimentos n°s 2.707 a 2.709/2001- Requerimentos 
dos Deputados Márcio Kangussu e Edson Rezende - Comunicações: 
Comunicação da Comissão do Trabalho e da Deputada Maria Olívia 
(2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Edson Rezende, 
Bené Guedes, Doutor Viana, Márcio Cunha e Dimas Rodrigues - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do 
Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 68 e 69/2001 - Leitura de 
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Edson Rezende; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de quórum 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 - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
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José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria 
- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) 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 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, 

cumprimentando a Casa pelas comemorações do centenário de 
nascimento do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança 
Pública, encaminhando, em resposta ao Requerimento n° 2.460/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos, cópias de certidões expedidas por 
aquele órgão.(- Anexe-se ao Requerimento no 2.460/2001.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, 
encaminhando, em atenção, ao Requerimento no 2.509/2001, do 
Deputado Doutor Viana, nota técnica elaborada por aquela Pasta. (
Anexe-se ao Requerimento no 2.509/2001.) 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, 
encaminhando, em resposta ao Requerimento no 2.303/2001, da 
Comissão de Administração Pública, a documentação pertinente à 
matéria.(- Anexe-se ao Requerimento no 2.303/2001.) 
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Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 

Chonin de Cima, solicitando providências desta Casa para a doação 
de uma viatura policial para a Polícia Militar destacada naquela 
cidade. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, solicitando apoio para a implantação de um posto da 
Caixa Econômica Federal nessa localidade. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, solicitando apoio para que se reveja o processo de 
redefinição do traçado da BR-451 e para que seja suplementada a 
verba orçamentária do DER-MG destinada a essa obra.(- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, solicitando apoio para que seja cancelada a 
cobrança de tarifa interurbana nas ligaçôes entre Governador 
Valadares, Xonim de Cima e Xonim de Baixo. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima, solicitando apoio para que seja implantado o ensino 
médio, com o curso de Magistério, na Escola Estadual Marçal Ciríaco 
da Silva, nessa localidade.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima (4), solicitando apoio para que seja construído prédio 
próprio para a Escola Estadual Marçal Ciríaco da Silva, nessa 
localidade; para que seja assumido pelo DER-MG o controle e a 
manutenção da rodovia São José da Safira-BR-451; para que seja 
implantada sinalização vertical e horizontal no entroncamento das BRs 
116 e 451 e seja sinalizada a BR-451 em toda a sua extensão; e para 
que seja assumido pelo DER-MG o controle e manutenção da rodovia 
São Geraldo da Piedade-BR-259. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. José Osvander Borges, Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social, e outros (2), encaminhando moção de repúdio aos 
Deputados Estaduais pela não-aprovação da destinação de 1% do 
orçamento do Estado ao Fundo de Assistência Social e fazendo as 
reivindicaçôes que menciona, relativas à destinação de verba para a 
área da assistência social.(- À Comissão do Trabalho.) 
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Do Sr. Roberto Carlos Mercês Chaves, Líder do Movimento O Rio 

Jequitinhonha Pede Socorro, solicitando a proibição urgente do uso de 
dragas no rio Jequitinhonha.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.834/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Presbiteriana 

do Brasil em Piumhi- SBPP -, com sede no Município de Piumhi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente 

Presbiteriana do Brasil em Piumhi - SBPP -, com sede no Município 
de Piumhi. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A referida entidade objetiva prestar à comunidade 

carente, em sua área de abrangência, assistência social e auxílio 
material. Envida esforços em busca de soluções para o combate à 
fome, principalmente em crianças e idosos, cuja vida é 
substancialmente afetada pela falta de alimentação adequada. 

Em complemento a esse trabalho, promove a reabilitação de 
pessoas portadoras de deficiência, procurando, desenvolver-lhes, 
além do seu bem-estar, a consciência de cidadania. Também estimula 
o convívio entre seus associados, buscando oferecer-lhes atividades 
de integração e sociabilidade, como o esporte e eventos culturais. 

Finalmente, deve-se mencionar que ela realiza amplo trabalho na 
área educacional, constituindo unidades de ensino para o atendimento 
a crianças em idade escolar, objetivando sempre a formação de 
jovens e adultos conscientes de seus deveres e direitos sociais. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.707/2001, do Presidente da Comissão Especial do BDMG, 

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a 
que envie relação de todos os contratos realizados pelo Banco com 
pagamento total ou parcial por meio de prestação de serviços. 

N° 2.708/2001, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado ao 
Secretário da Saúde pedido de informação sobre a incidência de 
esquistossomose no Estado. 

N° 2.709/2001, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente do Instituto de Terras do Estado 
de Minas Gerais - ITER - com vistas a que exija das empresas, 
quando renovarem contratos de plantação e exploração de eucaliptos 
no vale do Jequitinhonha, que ofereçam condições estruturais de 
reassentamento dos lavradores locais. 

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja o Projeto de Lei no 
1.585/2001 incluído na pauta de discussão do Fórum Técnico 
Alternativas Energéticas, em 18 e 19/10/2001. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Edson 
Rezende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

do Trabalho e da Deputada Maria Olívia (2). 
Oradores Inscritos 

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

Sras. Deputadas, enquanto Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, preocupa-me uma chaga social da mais alta gravidade, 
decorrente do modelo político e econômico adotado pelo País. Refiro
me às principais vítimas deste modelo que o Governo central tem 
adotado, as quais não têm condições de, por si só, salvarem-se, 
devido à sua condição social. Refiro-me também às crianças e aos 
adolescentes apartados da sociedade e tidos como párias, em uma 
faixa importante e numerosa que envergonha o nosso País. 

A "Gazeta Mercantil" do dia 20/9/2001 aponta alguns dados 
estarrecedores. Recife foi a primeira cidade citada. Lá, cresceu para 
1/3 a proporção relativa às meninas de rua, que antes não chegava a 
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10%. Em Belo Horizonte, o Juiz Geraldo Arantes disse que, das 50 
mortes mensais que ocorrem na Capital por drogas, 35 são de 
crianças e de adolescentes, ou seja, mais de 50%. Em Belém, a 
Fundação Papa João XXIII informou que 2.600 pessoas, em uma 
população de 1 .000.300 habitantes, vivem nas ruas. No Rio de 
Janeiro, os catadores de papel representam a categoria de emprego 
dominante, com cerca de 27% dos que vivem nas ruas. Nessa cidade, 
uma pesquisa demonstra que a causa primeira para que essas 
pessoas morem nas ruas é o desemprego. No "Estado de Minas" de 
ontem, foi publicado que: "Não é preciso olhar para o Afeganistão para 
sofrer com a indigência infantil. Na região metropolitana de Belo 
Horizonte, que é a terceira mais desenvolvida do País, mais de 11 O 
mil crianças, na primeira infância, estão desnutridas". O contingente 
mineiro sobe a quase 1 milhão, ou seja, 18% da população infantil do 
Estado estão desnutridos. Esse dado é estarrecedor e entristece a 
todos. Os pais sem emprego ou com salários de fome são as 
circunstâncias mais palpáveis da realidade das crianças nessa faixa 
etária no Brasil. Citarei o caso de mãe de quatro filhos que mora na 
Vila do Índio e que recebe cerca de R$220,00 por mês, tornando-se 
impossível para o casal garantir a alimentação saudável das suas 
crianças. 

A OMS faz um alerta. As seqüelas da desnutrição infantil, 
especialmente na primeira infância, são, muitas vezes, irreversíveis e 
podem lesar, em definitivo, o cérebro da criança, comprometendo seu 
futuro enquanto cidadão que pensa e que trabalha. 

Senhores e senhoras, a situação do País é muito grave, e o foco de 
discussão hoje são as políticas públicas. Essas políticas públicas 
estão progressivamente diminuindo, e os programas para atender 
crianças e adolescentes, conseqüentemente, também estão 
diminuindo. Ora, se se privilegia o sistema financeiro - nacional ou 
internacional - e se concentra renda, fica uma parcela importante das 
famílias brasileiras sem condições de sustentar os seus filhos, de dar
lhes educação e assistência à saúde, de construir um futuro digno. A 
falta dessas políticas públicas que estamos defendendo e cuja 
ausência estamos colocando em discussão vem provocando uma 
devastação social gravíssima. 

Hoje, discutimos na Comissão de Direitos Humanos o sistema 
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prisional, e um jornalista disse que em todos os lados para que 
olhamos, em todos os assuntos que discutimos, se falarmos em 
saúde, educação, segurança pública, se falarmos do homem do 
campo - e a CPI do Leite está aí para comprovar essa questão -, em 
todas as esferas vamos ver problemas graves, que vêm se agravando 
ainda mais. Hoje, cerca de 50 milhões de brasileiros estão abaixo da 
linha da miséria, passando fome, e, no entanto, o mundo produz cerca 
de 3kg de alimento "per capita" para alimentar os seus 6 bilhões de 
habitantes. Três quilos de alimentos por dia para alimentar a 
população terrestre: então, qual é a grande contradição? Está na 
distribuição de renda, na concentração de renda nas mãos de poucos. 
Essa é a grande questão que se coloca para os administradores 
públicos, para nós, parlamentares, e para a sociedade como um todo. 

Na progressão da injustiça social progride, geometricamente, o nível 
da violência. E essa violência não se dá somente no nível do traficante 
ou de alguém que assalta, mas na violência contra crianças que ficam 
desnutridas e têm o seu futuro marcado e impedido o acesso à 
cidadania, no processo de direitos humanos naturais, desde o 
momento em que nascem e ficam impossibilitadas de construir o seu 
futuro e o da Nação. E a grande responsabilidade pelas políticas 
públicas, no que tange aos recursos, fica por conta da União, que 
retém os recursos, retém o FEF, diz que política vai adotar para o 
País, manieta os Estados e repassa o quantitativo de recursos para os 
municípios e mesmo para o Estado, corta os recursos das políticas 
sociais, como vem sendo feito nos últimos anos no seu orçamento. 

A União é responsável pelo caos social que se instalou no País em 
todas as partes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, Belo 
Horizonte. Enfim, o País inteiro sofre com as crianças abandonadas 
nas ruas. 

Não é mais privilégio dos mendigos a questão das ruas. Nas ruas, 
moram pessoas desempregadas que não têm nenhuma condição de 
sobrevivência, que não podem pagar aluguel, que não têm como 
alimentar-se e praticam a mendicância. É responsabilidade também 
do Estado. 

Tenho comigo uma cópia do orçamento para 2001, com o título 
"Execução Orçamentária da Despesa do Estado, Exercício 2001. 
Subfunção 243: assistência à criança e ao adolescente". Pasmem os 
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senhores: dos R$41 .000.000,00 definidos e votados por esta Casa 
para serem aplicados na assistência à criança e ao adolescente, até 
2/10/2001, aplicaram somente R$1 0.000.000,00, ou seja, menos de 
1/4 do orçado. Desse orçamento, que já é pequeno para a infância e o 
adolescente, menos de 1/4 foi aplicado pelo Estado. Que futuro 
teremos? 

Se não investirmos na criança e no adolescente, como tachar uma 
criança de bandida? Como tachar o adolescente de bandido? Na 
verdade, eles são as maiores vítimas, porque, comparando hoje com 
um passado recente, essa criança e esse adolescente estavam dentro 
de casa, estudavam, tinham os pais, viviam em um outro contexto 
social. 

Podemos atestar o contexto social de hoje pela nossa presença e 
pela presença da Comissão de Direitos Humanos no Aglomerado 
Santa Lúcia. Lá, realizamos uma audiência pública, no princípio de 
abril deste ano. Nos últimos três anos, morreram cerca de 145 jovens 
vítimas do tráfico, do desemprego, da falta de perspectiva e 
esperança. Do Aglomerado Santa Lúcia, podemos avistar o outro 
lado, uma outra cidade. De um lado, vemos uma parte bem 
aquinhoada e, de outro, a parte excluída. Grande parte dos excluídos 
veio do interior, do êxodo rural, do Norte de Minas, do vale do 
Jequitinhonha, por falta de condição de lá morar, porque lá a pobreza 
impera, juntamente com a seca; da Zona da Mata, que se deprecia do 
ponto de vista do desenvolvimento; de outras pequenas cidades sem 
recursos, sem investimento, sem geração de emprego. Eles vieram 
atraídos pelas grandes possibilidades das grandes cidades. Mas, pelo 
canto da sereia, afogaram-se numa situação crítica e caótica, por falta 
de políticas públicas neste País. E são as Capitais que pagam mais 
caro. Todo Estado, por sua condição de miserabilidade, vê seus filhos 
abandonando a sua casa, como dizia Luiz Gonzaga do baião, nosso 
poeta nordestino. E, quando abandonam, abandonam desesperados, 
chegando doentes à grande cidade, topando qualquer negócio. Muitas 
vezes, o tráfico vai acolhê-los. Por isso, temos a violência instalada na 
cidade. 

Se não trabalharmos, senhores, na lógica da justiça, não haverá 
paz. E a paz começa não somente conosco, mas também com os 
adversários e inimigos, porque ela tem de atingir a todos. 
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Nós, juntamente com a Frente Parlamentar, na defesa da criança 

e do adolescente, queremos iniciar nesta Casa uma movimentação 
organizada dos Deputados, a fim de acabarmos com uma chaga tão 
cruel e tão vergonhosa para todos os mineiros. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos 

da imprensa, galerias, em primeiro lugar, expresso o meu pesar pelo 
passamento do Secretário Raul Belém, ocorrido no último fim de 
semana. Foi uma pessoa extraordinária, grande político, que serviu a 
Minas com muita dignidade. Na sua querida Araguari e em outros 
lugares onde militou - como legislador ou como executivo -, deixou a 
marca de seu trabalho. Nós, da Zona da Mata, não poderíamos deixar 
passar em branco esta oportunidade de expressar a nossa gratidão a 
um homem simples, bom, extremamente trabalhador, que, por muitas 
vezes, esteve não só em nossa região, mas também nas demais 
regiões mineiras. 

Fiz amizade com ele em 1982, durante a campanha que levou o Dr. 
Tancredo Neves a ocupar o Governo do Estado, ocasião em que este 
Deputado, pela primeira vez, disputava uma eleição para Vereador. 
Tive, naquela época, a felicidade de conhecer aquele grande homem 
público que muito trabalhou pela Zona da Mata, mas nos deixou 
prematuramente no último final de semana, causando um vazio 
enorme. Mas a sua obra fica. Aqueles que tiveram a oportunidade de 
dividir com ele as alegrias e as tristezas da política sabem que foi 
importante para Minas e para o Brasil. Expresso o meu profundo 
pesar à sua família, aos seus amigos, aos funcionários da Secretaria 
de Agricultura, que conviveram ultimamente com ele. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, manifesto a alegria que nós, do 
PDT, tivemos por receber alguns parlamentares que vieram para o 
nosso partido nessa hora tão importante. Com as definições 
partidárias, perdemos nessa legislatura quatro valorosos 
companheiros, que fizeram muito pelo nosso partido e por esta Casa. 
Tivemos a felicidade de receber dois Deputados ilustres, amigos e 
operosos: o Deputado Carlos Pimenta, do Norte de Minas, que 
sempre prestou relevantes serviços a esta Assembléia e à sua região; 
e o Deputado Sargento Rodrigues, jovem valor da política, que, ao 

~-------0------__J 



defender a sua classe, está marcando com muita firmeza as suas 
posições nesta Casa, honrando seus compromissos. 

743 

Queria dizer da minha satisfação de vê-los no partido e do quanto foi 
importante para o PDT tê-los conosco numa nova caminhada. 
Voltaram também outros valores, como o Deputado Sebastião 
Helvécio, figura extraordinária, meu colega de trabalho na Zona da 
Mata, o Dr. César Mesquita, de Araxá, e o Sérgio Ferrara, pai, porque 
o filho já está no PDT. A parte ruim, a parte que não nos deixou bem 
foi a perda da Senadora Júnia Marise, pessoa sensível e que 
representava muito pelo que fez no Senado e pelo trabalho que 
realizou dentro e fora do partido. Acho que perdemos muito com a sua 
saída. Mas segue sua caminhada e só podemos lhe desejar sucesso. 
Somos gratos pelo trabalho que fez dentro do partido, assim não 
poderíamos deixar de fazer esse registro de apreço à pessoa dela. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Bené Guedes, 
quero, inicialmente, agradecer as manifestações e a sua posição, que 
muito nos honra, quando abraçamos o Partido Democrático 
Trabalhista, cujos membros já têm história política consolidada, 
alicerçada em Minas Gerais, como V. Exa., o Deputado Marcelo 
Gonçalves, meu colega médico, o Deputado João Batista de Oliveira e 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Chego para somar. 

Entendo que Minas talvez esteja vivendo o pior momento político, 
em termos de incerteza, de toda a sua história. Minas sempre deu 
mostras de consolidação política, de um caminho firme, sempre ditou 
as regras políticas. No entanto, hoje notamos que, talvez pela própria 
instabilidade política, nosso Estado esteja num mar de incerteza. 
Ninguém sabe quais são os partidos que vão apresentar candidatos, 
qual a posição do partido, hoje majoritário, que governa o Estado, o 
PMDB. No próprio PSDB, fala-se em vários nomes, o que também faz 
parte da democracia. 

Mas é importante que o PDT possa se fortalecer em meio a essa 
incerteza política que estamos vivendo, para que possamos fazer com 
que nossa política seja homogênea, forte, respeitada. O partido está 
nessa linha, nessa busca. Há algumas discussões sendo travadas, e 
isso é importante. Vamos ouvir as candidaturas majoritárias, tanto 
para o Governo do Estado quanto para a Presidência da República. E 
a certeza maior que temos é que vamos tomar posição única, 
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fortalecida. 

O PDT é um partido em que me sinto à vontade. Na minha região, 
quero fazer dele uma sigla forte e trazer a sua ideologia para todos os 
municípios norte-mineiros. Só posso dizer que estou extremamente 
feliz por minha opção partidária, por ter encontrado companheiros 
como V. Exa. e os outros Deputados, e por participar, junto com a 
executiva estadual, com os parlamentares e Vereadores, dessa 
consolidação política do Estado. 

Muito obrigado pela acolhida e pelas palavras. Pode contar com a 
minha atuação, a minha experiência e o meu apoio nessa luta, nesse 
caminho que haveremos de trilhar juntos. 

Somos cinco Deputados. Vamos fazer uma bancada majoritária. O 
PDT talvez seja um dos poucos partidos a ter chapa quase completa. 
Temos representantes de todo o Estado de Minas Gerais e, com 
certeza, a partir de 2003, terá assento nesta Casa uma bancada forte, 
para que possamos ajudar a escrever a história política do nosso 
Estado. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço o pronunciamento de V. Exa. 
e reitero aqui os votos de muito sucesso nessa bancada que V. Exa. 
abraçou e na qual certamente terá sucesso, porque V. Exa. é um 
homem trabalhador e sempre prosperou nesta Casa, em termos de 
conquistas e muito trabalho. 

Gostaria de dizer que é hora de o PDT valorizar-se mais. Pela 
lealdade que temos demonstrado ao Governo, é hora de também 
sermos atendidos nos nossos pleitos. No Governo passado, de 
Eduardo Azeredo, em que tive a honra de servir, nunca escondi o 
apreço, a amizade e o espírito de gratidão ao Governador. Sempre 
tive esse espírito com todos os outros Governadores e o tenho com o 
próprio Governador Itamar Franco. Nunca tive nenhum problema com 
os Governadores, desde que entrei aqui, desde o Governador Newton 
Cardoso. No Governo passado, principalmente, o PDT foi aliado do 
Governo, fomos atendidos e reconhecidos. Depois partimos para um 
outro campo, um novo Governo, de Itamar Franco, que respeitamos e 
do qual o PDT tem sido base de sustentação, nunca fugindo aos 
compromissos. Sabemos que vivemos uma conjuntura adversa, de 
dificuldades, mas também entendemos que temos de ser olhados com 
mais carinho nos nossos pleitos. Aproxima-se o ano eleitoral, a 
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dificuldade está aí para todos e, na política, tem de haver 
reciprocidade. Espero que essa reciprocidade venha, até por uma 
questão de justiça. Todos nós que assumimos alguma posição temos 
de ser olhados no plano do reconhecimento. Espero que isso 
aconteça. O PDT não é diferente: desde que é base de sustentação, 
queremos essa retribuição. Não é troca de favores, absolutamente, é 
uma questão legal, de ordem política, sem politicagem, mas naquilo 
que é mais nobre, que é o atendimento às bases, obras, parte social. 
Estamos em tremendas dificuldades para dar uma resposta ao 
interior, mas estamos aguardando. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Bené 
Guedes, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e pelo seu 
brilhante trabalho, defendendo a Zona da Mata. 

Quero também manifestar meu sentimento pelo falecimento do 
nosso amigo Dr. Raul Belém, homem íntegro, político, atento às 
causas públicas, atento às causas de Minas e do Brasil. Quero dizer 
que Minas Gerais e nosso País perderam um grande baluarte. Como 
Secretário de Agricultura, fez um trabalho brilhante, defendendo, com 
garra e determinação, toda a classe rural. Deputado Bené Guedes, 
parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Bené Guedes - Muito obrigado, Deputado Dimas 
Rodrigues, seu pronunciamento valoriza sobremaneira minha fala 
neste instante. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Bené 
Guedes, também gostaria de juntar minha voz à homenagem de todos 
nós, da Assembléia Legislativa, a este grande homem público mineiro 
que foi o Secretário, Deputado por tantas vezes e, mais recentemente, 
Secretário de Agricultura Raul Belém. Minas Gerais perde um grande 
homem público, de espírito público, desprendido, honrado, correto, 
que tantos serviços prestou a Minas Gerais. Todos nós lamentamos 
sua perda. Estendemos à sua família nossos pêsames e palavras de 
profundo pesar pela perda do Secretário Raul Belém. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço a intervenção do nobre 
Deputado Amilcar Martins. 

Prezados colegas Deputados, hoje, pela manhã, vivemos um 
momento de alegria na Assembléia. A Presidência da Comissão 
Especial do Esporte deu-nos hoje a oportunidade de ouvirmos o 
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Secretário Sérgio Bruno Zech Coelho, assim como representantes 
do América, do Cruzeiro e a diretoria da ADEMG. Foi um momento 
muito produtivo e especial. Tivemos oportunidade de ouvir 
representantes do América, do Cruzeiro, a diretoria da ADEMG. Foi 
um momento muito importante para conhecermos o cerne da questão 
do esporte em Minas. A Comissão não discutiu apenas o futebol em 
si. Debateu sobre todos os outros esportes, inclusive os amadores. 

A participação efetiva dos demais colegas Deputados e o 
posicionamento do Secretário de Esportes foram transparentes, 
mostrando a nossa realidade atual e o que poderemos fazer no futuro. 
Como o tempo está escasso e não vou ter mais oportunidade para 
falar agora, vou me reservar para em outra ocasião tecer detalhes 
sobre esse assunto. Mas quero agradecer a participação efetiva, hoje 
pela manhã, das autoridades ligadas ao esporte, para que essa 
Comissão possa fazer, em tempo recorde, um bom trabalho e dar a 
Minas a formatação de uma nova política para o setor. Muito obrigado. 

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

pessoal das galerias e da televisão, TV Assembléia, funcionários da 
Casa, no próximo dia 18, será comemorado o Dia do Médico. Sempre 
me manifesto nessa data, para homenagear essa laboriosa categoria, 
às vezes incompreendida. 

Faço-o não só como parlamentar, em nome do nosso povo, mas 
também como médico, profissão que exerço há 26 anos. 

Conheço de perto as dificuldades que os médicos enfrentam hoje, 
sobrecarregados de trabalho, tendo que acumular empregos para 
somar rendimentos compatíveis com a dignidade das suas funções. 

A maioria procura as cooperativas de trabalho, pois não se vê em 
condições de arcar com despesas de consultórios particulares. Muitos 
procuram não se afastar dos grandes centros, em virtude da falta de 
infra-estrutura nas cidades menores, carentes, em grande parte, de 
equipamentos, aparelhagem e suporte hospitalar. Essa concentração 
nas regiões metropolitanas acirra a concorrência, diminuindo as 
oportunidades. 

O setor público, que outrora representava a garantia de emprego 
para o médico concursado, já não constitui a melhor opção para a 
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categoria, pagando baixos salários, o que vem motivando a 
insatisfação, às vezes manifestada inclusive em movimentos 
grevistas. 

Estive, há poucos dias, nesta tribuna, quando da greve dos médicos 
da Prefeitura de Belo Horizonte, e pude relatar os números referentes 
às perdas salariais daqueles profissionais. 

O médico não pleiteia salários milionários, mas precisa de 
remuneração condizente com o alto investimento que exigem os 
cursos médicos em todo o País, os livros técnicos, os equipamentos 
básicos e os muitos cursos de especialização e atualização. Precisa 
de retribuição que propicie a tranqüilidade necessária ao seu 
aprimoramento e à atenção que precisa e quer dispensar ao paciente. 

O médico não pode se limitar a dar vazão rápida às filas do SUS: 
tem compromisso com o acerto do diagnóstico, com a prescrição 
correta, com a saúde da população. Vejo, porém, com muita alegria, 
que os colegas não se dobram ante as condições adversas. Com 
dedicação, continuam firmes em sua missão e, fiéis às lições de 
Hipócrates, seguem sua luta pela saúde e bem-estar do semelhante. 

Que essa homenagem e as comemorações dessa data possam 
revigorar forças e ideais desses profissionais tão presentes na vida de 
cada um de nós. Que o reconhecimento do seu valor possa estimulá
los a prosseguir com confiança e otimismo nessa vocação que os 
norteia. Quero aproveitar este momento da tribuna para parabenizar 
todos os médicos, principalmente os de Minas Gerais, e para desejar
lhes cada vez mais força, garra, determinação e saúde para 
continuarem a luta em defesa da saúde do nosso povo em nosso 
Estado. 

O segundo assunto que me traz à tribuna é com relação ao debate 
realizado ontem, atendendo a requerimento de minha autoria, em que 
solicitei uma reunião conjunta de três comissões - a Comissão de 
Administração Pública, a de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
e a do Trabalho, Previdência e Ação Social. Essas três Comissões, 
reunidas ontem atendendo a esse meu requerimento, iam receber o 
Secretário de Administração, o Secretário de Educação e o Presidente 
do Tribunal de Contas. Mas eles não estiveram presentes. Enviaram 
seu corpo técnico, apesar de ter ido convidá-los pessoalmente e com 
antecedência suficiente para que se programassem e estivessem aqui 

~-----------~------------~ 



748 
presentes. Mas isso não foi possível por um motivo que ainda não 
conhecemos. Os técnicos deram as informações técnicas 
necessárias, mas não tinham e não têm condições de solucionar, de 
dar uma resposta ao que se propunha naquela reunião conjunta. Isso 
nos deixou preocupados, porque queríamos sair dali com uma solução 
para os problemas que o próprio Estado tem criado para um número 
grande de seus funcionários. O problema maior envolve os 
professores, que, durante muito tempo, tiveram direito adquirido 
através de normas da própria Secretaria de Administração, as quais 
foram editadas por duas vezes e por dois Secretários diferentes. Era 
de direito, e hoje essas normas não estão sendo reconhecidas ou 
aceitas, trazendo prejuízo a esses funcionários de todo o Estado. A 
grande maioria desses funcionários já está aposentada hoje. Ontem 
fizemos uma discussão ampla envolvendo as categorias interessadas, 
mas não pudemos tomar decisão nenhuma, porque as pessoas de 
decisão não vieram à reunião. Pelas informações técnicas, os 
funcionários estão cobertos de razão. Ficou gravado aqui o 
reconhecimento dos três órgãos, através de seus técnicos, de que 
havia erros cometidos, prejudicando direitos adquiridos desse grupo 
de funcionários ao longo dos anos, mas ninguém podia assumir a 
responsabilidade. De quem foi o erro? Só sabemos que quem está 
pagando é o funcionário, porque a corda arrebenta sempre do lado 
mais fraco. Estão pagando de uma maneira injusta, e é por isso que 
levantei minha voz em defesa desse grupo de funcionários. 

Refiro-me principalmente aos professores e a um grupo 
extraordinário de profissionais que se dedicaram, ao logo de sua vida, 
ao serviço do Estado e que requereram o seu direito à aposentadoria 
proporcinal, no tempo em que a lei permitia, mas, devido a exagerada 
demora dos órgãos da administração, da Educação e do Tribunal de 
Contas, sua aposentadoria, após oito anos de liberação, foi 
questionada pelo Tribunal de Contas, que abriu diligências para 
esclarecimentos das dúvidas levantadas. Mas, devido à morosidade 
do processo, seis a oito anos decorridos da aposentadoria, a 
Secretaria de Administração ordena aos funcionários que voltem às 
salas de aula. Isso não é possível. Num recente congresso de 
Secretários de Administração de vários Estados do País, em São 
Paulo, tomamos conhecimento da existência de secretarias estaduais 
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que emitem a aposentadoria com um dia de solicitação, devido à 
informatização. Precisamos avançar nesse tocante. Espero que, com 
o Secretário Mauro Santos, a informatização chegue, com maior 
rapidez, à Secretaria de Administração, porque já não podemos 
receber reclamações incriminando nossas Secretárias e o Governo 
Estadual por problemas que já não podemos estar vivenciando. Mais 
de 400 professoras já se encontram em sala de aula, após anos e 
anos afastadas, desatualizadas, devido à cassação de seu direito 
adquirido. As pessoas, com receio de perderem os poucos direitos 
que lhes restam, voltam correndo, apesar de já estarem morando em 
cidades diferentes, separando-se de suas famílias, enfrentando 
situações adversas. 

Tenho a certeza de que o Secretário Mauro Santos, o Prol. Paulo, e 
toda a Secretaria se empenhará para garantir os direitos dos 
funcionários, o que é um desejo do Governador Itamar Franco. Não é 
da vontade do Governador acontecimento dessa natureza, já que 
deseja que a Secretaria agilize a informatização para diminuir o 
espaço existente entre o pedido da aposentadoria, a sua concessão, a 
publicação e o encaminhamento para o Tribunal de Contas. 

Existem casos absurdos, e citarei apenas dois. Num deles, a 
funcionária tinha dois vínculos. Pediu a aposentadoria e lhe foi 
concedida. Aposentou pelo chamado 1 .2. 

Depois, no decorrer de oito anos de liberação, a pessoa teve um 
derrame cerebral e, por questão de saúde, aposentou-se no outro 
vínculo. Agora, foi mandado que ela retornasse à sala de aula pelo 
1.2, quando está aposentada por outro vínculo. Isso não pode ocorrer. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Nobre Deputado Doutor 
Viana, estava assistindo pelo monitor do meu gabinete ao importante 
pronunciamento de V. Exa. em defesa da justiça em Minas Gerais e 
desci para dizer que apresentei uma proposta de emenda à 
Constituição, exatamente para regularizar essa questão, para fazer 
com que o Governo assuma a responsabilidade. Como pode dar uma 
aposentadoria e depois tirar? Por que então dar a aposentadoria? Isso 
demonstra uma profunda incompetência do Governo. Não pode ser 
assim. Uma vez publicada a aposentadoria, não se pode voltar atrás. 
Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço-lhe as palavras, Deputado 
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Geraldo Rezende, e sei do trabalho que V. Exa. vem fazendo, 
complementando várias propostas de emenda à Constituição para 
corrigir essa questão de injustiça e de erros que ocorriam ao longo de 
tantos anos, pelos quais o funcionário não pode pagar. Futuramente 
voltaremos a esse assunto. Muito obrigado. 

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

Deputada, ilustres visitantes, quero, especialmente, cumprimentar os 
familiares de José Maria do Espírito Santo, liderados pela querida ex
Diretora Eleonora do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, nós, parlamentares, Vereadores, Deputados 
Estaduais, Federais ou Senadores, infelizmente, mais de 95% das 
pessoas que recebemos trazem problemas pessoais. E, quando nos 
escrevem, também é para nos fazer algum pedido pessoal. Isso é 
fruto da cultura em que vivemos. 

Portanto, Sr. Presidente, é com muita alegria que anuncio uma carta 
extremamente simpática, da Prol" Eleonora, solicitando a este 
Deputado que resgate um fato histórico que, infelizmente, não é do 
conhecimento da maioria dos Deputados, que dirá de nós, mineiros: o 
real motivo de comemorarmos o dia 15 de outubro como Dia do 
Professor. Tenho muita honra de ter sido professor e de ter 
contribuído para a vida educacional de Belo Horizonte. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com muita honra, nesta 
tarde, trataremos de um tema muito caro para nós, educadores: a 
comemoração do Dia do Professor. E assim agimos com todo o apoio 
dessa família que tem tudo a ver com a educação em Minas, como 
todos poderão comprovar, após meu pronunciamento. Caros 
Deputados, Deputadas, professores, senhores e senhoras, é com 
muita alegria que ocupo, neste momento, a tribuna desta Casa. 
Primeiro, porque a minha intenção é a de prestar homenagem a todos 
os professores, cidadãos que cumprem relevante papel na sociedade, 
sem os quais estaríamos enfrentando grandes dificuldades. Segundo, 
porque quero rememorar a grande figura do professor José Maria do 
Espírito Santo Filho. 

Posso dizer, sem receio de errar, que é extraordinário o ato de 
ensinar e o de aprender para ensinar de novo. Digo isso porque tive o 
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privilégio de viver essa expenencia, fui professor de Química, 
Física e Matemática, em Belo Horizonte, em diversos colégios, 
especialmente da região Leste. Posteriormente, escolhi o tortuoso, 
mas também dignificante, caminho da política. Ao longo de minha vida 
pública, iniciada em 1982, aprendi que, para haver cidadania plena, é 
preciso tratar nossos semelhantes como cidadãos. Assim, procuro 
fazer do meu mandato uma extensão da vontade popular e um 
exemplo de cidadania. 

Este pronunciamento não acontece por acaso. Vale lembrar que foi 
comemorado o Dia do Professor, mas o que me chamou a atenção foi 
uma carta, redigida em 21 de setembro, depois explicitada em visita 
da professora Eleonora do Espírito Santo, filha do saudoso José Maria 
do Espírito Santo Filho. Dona Eleonora, ex-Diretora da Escola 
Municipal Américo Renê Giannetti, trouxe revistas arquivadas por seu 
pai - eis a cópia de uma delas: "Revista do Ensino", órgão oficial da 
Diretoria da Instrução, outubro de 1927 -; ensinou-nos que o dia 
dedicado aos professores no Brasil não foi escolhido aleatoriamente. 
A data existe porque, 175 anos atrás, em 1826, o Imperador D. Pedro 
I sancionou um decreto-lei estabelecendo a obrigatoriedade do ensino 
primário em todas as cidades e vilas populosas do Brasil. É 
interessante notar que o art. 6° do referido decreto determinava que, 
para as primeiras leituras, fosse dado às crianças o conhecimento da 
Constituição do Império e da História do Brasil. O governante da 
época ''vendia seu peixe", mas já nos ensinava que é imprescindível 
conhecer os direitos e os deveres, além de conhecer bem o País; 
afinal, é estudando a história que consolidaremos uma nação melhor 
para nós e nossos filhos. 

Outra lição é que o homem nunca deve desistir dos seus ideais e 
sonhos. Certamente, muitos dos presentes conhecem a trajetória 
vitoriosa de José Maria do Espírito Santo Filho, mineiro de Sabará, 
onde nasceu em 8/11/1896, portanto um ano antes da inauguração da 
nova Capital mineira. Por isso, sua família veio para Belo Horizonte. 
Aqui ele iniciou os estudos no Grupo Escolar Cesário Alvim, 
prosseguiu no Liceu de Artes e Ofícios e, depois, na Escola de 
Engenharia. 

Era um homem à frente do seu tempo. Foi um dos pioneiros e 
incentivadores do ensino técnico profissional em Belo Horizonte: foi 

~-----------~------------~ 



752 
nomeado Professor do Ensino Profissional dos Grupos Escolares 
Afonso Pena e Francisco Sales. Lecionou, também, na antiga Escola 
Técnica Federal de Minas Gerais, hoje CEFET. 

Além de professor, foi industrial e inventor. Quem não se lembra de 
uma réplica, em miniatura, de uma locomotiva a vapor construída por 
ele? Um detalhe: a locomotiva e o comboio de vagões se movimentam 
de verdade, sobre os trilhos. 

Durante várias décadas, fabricou e forneceu para a Secretaria de 
Estado da Educação quadros, giz, mobiliário escolar, maquinários e 
outros ferramentais adaptados para o uso pedagógico. Seu gênio 
inventiva era considerado excepcional; chegou mesmo, a inventar um 
debulhador e selecionador manual de milho, uma bomba para 
extração de diamantes e uma máquina de cortar e de inutilizar 
apólices bancárias quitadas. 

Faleceu no dia 22/11/74, aos 78 anos de idade. Foi casado com a 
professora Maria da Conceição Melo, Dona Lilita, falecida em 1982. O 
casal de professores teve nove filhos, em sua maioria professores, 
como as Sras. Elizabeth do Espírito Santo Cortez, Isabel do Espírito 
Santo Nogueira, Eleonora do Espírito Santo e Deo do Espírito Santo 
Sobrinho, professor de Desenho e Práticas Industriais, Aparecida 
Espírito Santo do Lago, Marco Aurélio do Espírito Santo, Maria José 
do Espírito Santo Patel, Aureliano Marcos do Espírito Santo e Eleonil 
Jacques do Espírito Santo. 

Considero por demais justas as homenagens desta Casa à família e 
à memória do Prol. José Maria do Espírito Santo, pelo seu espírito 
empreendedor e educador. A sua história simples, mas profunda, 
ensina-nos que a inteligência do homem precisa, sempre, ser utilizada 
para transmitir sabedoria e alegria para os semelhantes. Em nome do 
Prol. José Maria, presto homenagem a todos os professores de Minas 
e do Brasil, pois são profissionais que promovem a cultura e o 
desenvolvimento do povo. 

Hoje, a grande onda dos governantes, em todos os países do 
mundo, é a globalização. Realmente, vivemos em um mundo 
globalizado, tanto que o conflito entre os norte-americanos, os 
terroristas e a milícia talibã vem afetando, direta ou indiretamente, a 
todos nós. 

O professor é um ser especial, não mais do que outros, mas está um 
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grau à frente. É o responsável direto pelo fortalecimento da 
cidadania em todos os níveis. O verdadeiro professor contribui 
decisivamente, com o seu conhecimento, transmitindo-os, para que 
uma nação viva em paz e harmonia. 

Agradeço à família do magnífico Prol. José Maria do Espírito Santo 
Filho por esta oportunidade dada a nós, Deputados, não apenas para 
prestar esta justa homenagem aos professores mineiros e brasileiros, 
mas também para conhecer um pouco mais da história, por meio 
desse grande brasileiro e mineiro. Parabéns à sua família e à Profa. 
Eleonora. Tenham a certeza de que esta Casa se sentiu orgulhosa de 
prestar esta homenagem e, mais do que isso, transmitir ao Prol. José 
Maria o agradecimento da sua terra, nossa querida Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, senhores que ocupam as galerias, imprensa, 
assessoria da Casa; na última segunda-feira, o Bispo D. Mauro 
celebrou uma missa em ação de graças pelo 1 o aniversário da 
Diocese de Janaúba. 

Considero importante destacar o trabalho que D. Mauro vem 
desempenhando junto à comunidade católica do Norte de Minas, 
sobretudo em Janaúba e nos municípios vizinhos. 

A Diocese de Janaúba trouxe novo ânimo ao Norte de Minas não só 
pelo trabalho de resgate dos valores espirituais, mas também pelo 
importante trabalho de cunho social, renovando a esperança das 
famílias menos favorecidas. 

O Bispo D. Mauro tem se empenhado na busca de recursos 
financeiros destinados à assistência social, buscando socorrer aos 
mais carentes. Parabéns a D. Mauro e à comunidade católica norte
mineira. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna, 
principalmente, para falar da honra que tive em representar o nosso 
Presidente, Deputado Antônio Júlio, no seminário que aconteceu em 
Brasília, no dia 9 de outubro, o Encontro Nacional das Áreas 
Emancipandas, promovido pela Comissão de Assuntos Municipais da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, cujo Presidente é o 
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Deputado Giovani Cherini. 

Nesse seminário, discutiu-se sobre as emancipações e sua 
repercussão no desenvolvimento. Tivemos a oportunidade de ouvir 
autoridades renomadas, como o Dr. Luís Roque Klering, do 
Departamento de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; o Deputado Federal Zenaldo Coutinho; 
o Deputado Estadual Sérgio Zambiasi, Presidente da Assembléia 
gaúcha, e o Deputado Federal Aécio Neves, Presidente da Câmara 
Federal. 

Basicamente, o seminário tratou da regulamentação da Emenda 
Constitucional no 15, dispondo sobre o prazo para a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e os 
estudos de viabilidade municipal. 

A principal crítica é a de que o Projeto de Lei no 130-A, com a 
proposta do substitutivo do relator, Deputado Zenaldo Coutinho, 
praticamente, inviabilizaria novas emancipações. Para se ter uma 
idéia, na Região Sudeste, um município que postulasse a 
emancipação precisaria ter cerca de 15 mil habitantes; na Região Sul, 
12 mil habitantes; na Região Norte, 5 mil habitantes; na Região 
Nordeste, 1 O mil habitantes. 

Com esses critérios, não haveria emancipações no Brasil, e a nossa 
experiência tem demonstrado que a emancipação traz progresso, 
desenvolvimento e é um passo para a correção de desigualdades 
regionais. 

Embora haja teses em sentido contrário, sou testemunha de que, 
para diversos municípios que represento nesta Casa, a emancipação 
foi inteiramente positiva, como é o caso de Gameleiras, Serranópolis 
de Minas, Padre Carvalho, Nova Porteirinha, Miravânia, Vargem 
Grande do Rio Pardo, Verdelândia, Fruta de Leite, José Gonçalves de 
Minas e muitos outros municípios com população inferior à proposta 
no projeto que tramita na Câmara dos Deputados. 

Está previsto um encontro no dia 7 de novembro, em Brasília, para 
definirmos propostas que sejam consensuais entre as Assembléias do 
País. Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, vou 
trabalhar em favor das emancipações, pois acredito que, com elas, o 
povo mineiro tem a ganhar. A questão é definir metas que permitam 
avaliar os impactos em longo prazo. Nesse sentido, conclamo os 
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Agradeço ao Presidente Antônio Júlio a atenção que me dispensou, 
indicando-me para representá-lo naquele seminário, e coloco-me à 
sua disposição, para ser convocado quantas vezes considerar 
necessárias. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 
1a 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. 796/2001, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e de 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2002, foi publicado, em sua essencialidade, no 
"Diário do Legislativo" de hoje, dia 17/10/2001, e distribuído ern avulso 
aos Deputados nesta data. A Presidência informa, ainda, que o prazo 
de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de 
Fiscalização Financeira será contado a partir de hoje. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, o Requerimento no 2.709/2001, da 
Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do art. 
104 do Regimento Interno. 

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda 
a Constituição no 68/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, 
que acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo 
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PL: efetivo - Deputado Pastor George; suplente - Deputado Marco 
Régis; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; 
suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PTB: efetivo - Deputado 
Cristiano Canêdo; suplente - Deputado João Pinto Ribeiro; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa. 
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 no 
69/2001, do Deputado I vai r Nogueira e outros, que altera o art. 53 da 
Constituição do Estado. Pelo PMDB: efetivo- Deputado Chico Rafael; 
suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PL: efetivo - Deputado 
João Paulo; suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Marcelo 
Gonçalves; pelo PPB: efetivo- Deputado Glycon Terra Pinto; suplente 
- Deputado Gil Pereira; pelo PT: efetivo - Deputado Edson Rezende; 
suplente - Deputado Rogério Correia. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, 
na 75" Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.660/2001, do 
Deputado Mauri Torres (Ciente. Publique-se.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende 

solicitando que o Projeto de Lei Complementar no 44/2001 seja 
distribuído à Comissão de Direitos Humanos. 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 as Propostas de Emenda à Constituição nos 22/99 e 
50/2001, bem como os Projetos de Lei n°s 899, 1 .213 e 1 .219/2000 e 
1 .393, 1 .398 e 1 .450/2001, apreciados na reunião extraordinária 
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realizada hoje, pela manhã. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

constatar, não temos quórum para discussão. Portanto, solicito-lhe 
que faça a recomposição de quórum. 

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 Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Reponderam à chamada 18 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 18, às 8h30min, 
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 191a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/10/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de 
quórum especial para votação de propostas de emenda à Constituição 
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 719/99; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 774/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1 .069/2000; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda no 1 -Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1 .11 0/2000; discurso do Deputado Sargento 
Rodrigues; encerramento da discussão; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1 .111 /2000; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Questão de 
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 1.327/2000; apresentação da Emenda no 3; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; votação das Emendas no 1 e 2; aprovação; questão de 
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ordem; leitura da Emenda no 3; questão de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Júlio- Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho - Mauri Torres
Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lvair Nogueira- João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - 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 a 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 - A Presidência verifica, de plano, que não há 

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

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 719/99, do Deputado 
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Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Sarzedo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Lei n] 719/99 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 774/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios para o controle da 
ordem cronológica dos pagamentos dos contratos administrativos. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 774/99 na forma do vencido em 1° turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.069/2000, do 
Deputado Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a 
permutar imóvel com o Município de Bonfim. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.069/2000 na forma do vencido em 1 o turno, 
com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.110/2000, da 
Deputada Elbe Brandão, que estabelece controle e fiscalização do 
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas denominadas ferro
velho e dá outras providências. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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Sras. Deputadas, não poderia deixar de registrar nosso 
posicionamento frente ao Projeto de Lei no 1.11 0/2000. Por muitos 
anos, exercemos a função policial e tivemos a oportunidade de 
participar, no antigo Batalhão de Choque, de operações visando coibir 
o desmonte de veículos e motocicletas. Há grande número de ferros
velhos espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, principalmente 
na Capital. Esse projeto de lei avançará no que diz respeito ao 
combate a furto e roubo de veículos destinados ao desmonte. O 
número de veículos furtados e roubados no Estado aumenta a cada 
dia, e alguns desses ferros-velhos são utilizados de forma criminosa, 
recebendo portas, motores e uma série de peças oriundas desses 
veículos. Atualmente, não há controle algum. O projeto da Deputada 
Elbe Brandão é de extrema importância. 

As Polícias Militar e Civil passam a ter um instrumento legal para 
coibir, de forma veemente, esse tipo de crime. Geralmente o veículo é 
levado para um local deserto, ermo. Após o desmonte, as suas peças 
são conduzidas para os ferros-velhos. Não há nenhum tipo de 
controle. Quando exercia a fiscalização policial, apenas 
encontrávamos o livro de registro. Contudo, não tínhamos uma 
legislação que determinasse a obrigatoriedade de se informar de qual 
veículo essas peças eram oriundas. O projeto da Deputada Elbe 
Brandão vem regulamentar tudo isso. Há uma série de exigências, 
conforme diz o art. 1°: "Fica terminantemente proibido o desmonte de 
carros e motocicletas nas oficinas denominadas ferro-velho sem que 
sejam adotadas as providências abaixo indicadas: ( ... ) nenhum veículo 
automotor poderá ser desmontado, quando tiver a finalidade de sair 
de circulação, sem prévia autorização do DETRAN". 

O projeto de lei da Deputada Elbe Brandão vai beneficiar a 
população de Minas Gerais, pois, a partir de agora, as duas polícias 
passarão a fazer fiscalização, de forma regulamentada, dessas 
oficinas de desmanche. Se formos fazer um levantamento de quantos 
veículos são furtados para que suas peças sejam revendidas nos 
ferros-velhos, vamos constatar que o número é bastante alarmante. 
Então, a partir do momento em que esse projeto for sancionado pelo 
Governador e as Polícias Civil e Militar passarem a utilizar esse 
instrumento para fiscalizar as oficinas de desmanche, teremos uma 
redução do número de furtos e roubos de veículos no nosso Estado . 
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Projetos dessa natureza têm de ser votados o mais rápido 

possível. Por isso, contamos com a sensibilidade do Governador 
Itamar Franco para sancionar o projeto da Deputada Elbe Brandão 
quanto antes, já que ele dará ao aparelho policial potente instrumento 
de fiscalização e, com certeza, reduzirá o número de furtos e roubos 
de veículos no nosso Estado. Assim, traremos mais um alento à 
população de Minas, que tanto sofre com esse problema. 

Encaminhamos o projeto favoravelmente, pedimos aos nossos pares 
apoio à sua aprovação e, mais uma vez, deixamos o nosso apelo ao 
Governador Itamar Franco para que sancione essa lei o mais rápido 
possível. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.110/2000 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.111/2000, do 
Deputado José Braga, que altera a redação do art. 30 da Lei no 
12.727, de 30/12/77, que regulamenta a cobrança dos emolumentos 
do foro extrajudicial e dá outras providências. A Comissão de Defesa 
do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.111/2000 na 
forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos 

trabalhos para entendimento entre as Lideranças. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 15 
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.327/2000, do Deputado Dimas 
Rodrigues, que altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26/12/75, na 
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redação dada pela Lei n° 13.430, de 1999, e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 
1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI 1.327/2000 

Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - Fica acrescido ao art. 4° da Lei 10.545, de 13 de dezembro 

de 1991, parágrafo único, com a seguinte redação: 
Art. 4°- ................................................................ . 
Parágrafo único - O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo 

tem, validade de um ano, devendo ser renovado anualmente. 
Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
Alberto Pinto Coelho - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Pastor 

George, Líder do PL - Kemil Kumaira, Vice-Líder do PSDB - lvair 
Nogueira, Líder do PMDB - Cristiano Canêdo, Líder do PTB -
Sebastião Costa, Líder do PFL - Elaine Matozinhos, Líder do PSB. 

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 Alberto Pinto Coelho, que recebeu n° 3, e que, 
por conter matéria nova, vem apoiada pela maioria dos Líderes com 
assento nesta Casa. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a emenda será votada independentemente de parecer. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa). Aprovadas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que fosse 

feita a leitura da emenda. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 3. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 
- A Emenda no 3, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

anteriormente. 
Questão de Ordem 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, parece-me que, pelo 
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texto do projeto, não há necessidade de renovação anual da tabela 
dos agrotóxicos. Essa emenda é redundante. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 15 

minutos, para entendimento entre os Líderes sobre a apreciação da 
referida emenda. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Na terça-feira, protocolizei um projeto 

de resolução sustando efeitos de um decreto, e hoje não o vi 
publicado. Solicito a V. Exa. que consulte a assessoria da Casa, para 
saber se a publicação se dará amanhã ou se o projeto não foi 
recebido ontem, mas apenas hoje. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sebastião 
Costa que o projeto de resolução foi recebido e será publicado 
amanhã, de acordo com as normas do Regimento Interno. Informa, 
ainda, que, na terça-feira, na parte da rnanhã, a Assembléia estará 
promovendo reunião com a Comissão de Política Agropecuária e as 
Secretarias da Indústria e Comércio, da Agricultura e da Fazenda, 
para explicações sobre o decreto apresentado na última sexta-feira. 

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 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 56/2001 

Às dez horas do dia treze de setembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e informa que 
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar 
o relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas de 
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votação e convida o Deputado Rogério Correia a atuar como 
escrutinador. Feita a contagem dos votos, o Deputado Rogério Correia 
informa que foram contabilizados três votos para os Deputados 
Geraldo Rezende e Sargento Rodrigues para ocuparem os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. A Presidência 
proclama o resultado da eleição e declara empossado como Vice
Presidente o Deputado Sargento Rodrigues, a quem passa a direção 
dos trabalhos. Ao assumir os trabalhos, o Deputado Sargento 
Rodrigues declara empossado como Presidente da Comissão o 
Deputado Geraldo Rezende. Reassumindo a condução dos trabalhos, 
o Deputado Geraldo Rezende designa o Deputado Rogério Correia 
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Marco Régis - Rogério Correia. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bené Guedes, lvair Nogueira, Bilac Pinto e João Pinto Ribeiro, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado lvair Nogueira apresenta dois requerimentos, em que 
solicita sejam convidados, para discutir assuntos de interesse do 
esporte no Estado, o Secretário de Esportes e os Presidentes do 
Cruzeiro Esporte Clube, Clube Atlético Mineiro, América Futebol 
Clube, Vila Nova Atlético Clube, de Nova Lima, Esporte Clube 
Mamoré, de Patos de Minas, e lpatinga Futebol Clube de lpatinga; e 
sejam convidados, para discutir o mesmo assunto os Presidentes da 
Federação Mineira de Futebol, da Associação Nacional dos Árbitros 
de Futebol - ANAF -, da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol e 
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do Sindicato dos Árbitros do Estado de Minas Gerais - SAMG. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são estes requerimentos 
aprovados. A seguir, o Presidente passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado João Pinto Ribeiro, para apresentar proposição de sua 
autoria. O Deputado Bené Guedes apresenta dois requerimentos, em 
que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Estádio 
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, a fim de coletar dados para 
subsidiar os trabalhos da Comissão; e seja convidado o Sr. Carlos 
Carmo Andrade Melles, Ministro dos Esportes, para comparecer à 
próxima reunião da comissão, no dia 3 de outubro, a fim de participar 
de debate sobre o esporte no País e no Estado. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são estes requerimentos aprovados. 
Ao retomar a Presidência, o Deputado Bené Guedes agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olívia - lvair Nogueira - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de setembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Luiz Fernando Faria, 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 Avelar, 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. Encerrada a 1 • Parte da reunião, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Fábio 
Avelar, e apresenta requerimento no qual solicita seja realizada 
reunião para ouvir as entidades que menciona, com a finalidade de 
subsidiar os trabalhos da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Pinduca Ferreira. 
ATA DA 75" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas e dez minutos do dia nove de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, 
Ambrósio Pinto e Eduardo Hermeto (substituindo este ao Deputado 
Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Em seguida, procede à leitura da seguinte correspondência: 
ofícios do Sr. Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Raul Belém, informando que os contratos de plantação e exploração 
de eucalipto na região do vale do Jequitinhonha estão afetos ao 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -; do Sr. Fábio 
Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do Chonin de 
Cima, solicitando viabilizar o processo de emancipação política desse 
distrito. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os Requerimentos n°s 2.623, 2.624/2001 (do Deputado Ambrósio 
Pinto); 2.628, 2.629, 2.630, 2.631, 2.632/2001 (do Deputado Arlen 
Santiago); 2.635, 2.636 e 2.637/2001 (do Deputado Bilac Pinto). O 
Presidente passa a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto, que 
submete à votação o Requerimento n° 2.633/2001, do Deputado 
Aflton Vilela, que é aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos, 
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto. 
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ATA DA 88" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Durval Ângelo, Elbe Brandão, Luiz Tadeu Leite e Doutor 
Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a 
reunião, informa que ela se destina a ouvir, a pedido da Deputada 
Elbe Brandão, a Secretária de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos sobre os programas daquela Pasta relativos à reintegração 
de adolescentes e adultos à sociedade, e, a pedido do Deputado 
Edson Rezende, debater a Lei no 13.187, de 1999, e ouvir o Sr. 
Robson Sávio Reis Souza, Presidente da Comissão Especial de 
Indenização às Vítimas de Tortura, sobre o não-pagamento da 
mencionada indenização até esta data e ao apreciar a matéria 
constante na pauta. Em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, o Presidente dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer que conclui 
pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 819/2000 (relator: 
Deputado Luiz Tadeu Leite) na forma do vencido em 1° turno, com a 
Emenda n• 1, apresentada; o parecer que conclui pela rejeição, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 979/2000 (relator: Deputado Durval Ângelo, 
em virtude de redistribuição); o parecer que conclui pela aprovação, 
no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .613/2001 (relatora: Deputada Elbe 
Brandão) na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça. O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar no 42/01, 
no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental feita pela relatora, Deputada Elbe Brandão. Passa-se à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s. 
2.634, 2.638, 2.655 e 2.657/2001. Passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos da DeputadaEibe Brandão, em que solicita 
seja oficiado ao Secretário de Estado da Segurança Pública, pedindo 
proteção de vida para o Vereador Generoso Aparecido Rosa, de 
Luislândia; do Deputado Durval Ângelo, em que solicita visita desta 
Comissão a portas de fábricas, para observar o trabalho da Polícia 
Militar na vigilância do movimento grevista dos metalúrgicos; seja 
constituída, no âmbito desta Comissão, com a participação de 
entidades civis e ógãos públicos, um fórum permanente para debater 
o comportamento das Polícias Civil e Militar frente aos movimentos 
sociais; seja realizada visita desta Comissão ao Batalhão de Eventos 
da PM. O Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao 
Deputado Durval Ângelo e apresenta requerimento, em que solicita 
seja realizada visita desta Comissão à cadeia pública da cidade de 
Varginha, a fim de constatar, "in loco", possíveis irregularidades. A 
Presidência retoma a direção dos trabalhos e transforma esta parte da 
reunião em especial, com a finalidade de se ouvirem a Secretária de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e o Presidente da Comissão 
de Indenização às Vítimas de Tortura sobre o não-pagamento da 
mencionada indenização. Registra-se a presença dos Srs. Robson 
Sávio Reis Souza, representante da Secretária de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos; Gilse Cosenza, representante do Movimento 
Tortura Nunca Mais; Henrique Roberto, da Associação dos 
Perseguidos Políticos do Brasil - ASPERB- ; Caroline B.Dantas, do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONEDH-MG, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece suas 
considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento que deu 
origem à reunião. Após, concede a palavra aos convidados, para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Durval Ângelo -

Marcelo Gonçalves. 
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ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dez de outubro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, 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 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, dá ciência da correspondência enviada 
à Comissão pela Sra. Luciene Maria Passos da Silva e outros 
servidores públicos estaduais de ltanhandu, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 4/10/2001. Com a palavra, o Deputado Cabo Morais 
procede à leitura da correspondência encaminhada pelo Sindicato 
Único dos Trabalhadores da Saúde, Sind-Saúde-MG, em que solicita 
a indicação do Sr. Tarcísio Campos Ribeiro para a Superintendência 
da Fundação Ezequiel Dias-FUNED. Após, o Deputado Sebastião 
Na varro Vieira renuncia à relataria do Parecer para o 1 o Turno do 
Projeto de Lei no 1.761/2001, e o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 828/2000 
na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Eduardo Brandão); 
pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 .439/2001 com as 
Emendas nos 1 a 28, apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça, 29 a 36, da Comissão de Direitos Humanos, 37 a 66 e as 
subemendas, que receberam o no 1, às Emendas nos 5, 21, 22, 26, 27 
e 28 (relator: Deputado Sargento Rodrigues; relator parcial: Deputado 
Cabo Morais). Na fase de discussão do Parecer para o 1° Turno do 
Projeto de Lei no 1 .688/2001, que conclui pela aprovação da matéria 
na forma do Substitutivo no 2, o relator, Deputado Sargento Rodrigues, 
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão da 
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matéria, o qual é 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, 17 de outubro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira- Cabo Morais 

- Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DAS CARVOARIAS 

Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto e Fábio Avelar, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta 
a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião desta Comissão. O Presidente informa que a reunião se 
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e se designar o 
relator. Prosseguindo, distribui as cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, aos Deputados e designa como escrutinador o Deputado 
Bilac Pinto. Apurados os votos, são eleitos, respectivamente, para 
Presidente e Vice- Presidente, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e 
Fábio Avelar. Em seguida, o Presidente "ad hoc" empossa o Vice
Presidente, Deputado Fábio Avelar, que assume a direção dos 
trabalhos e empossa o Presidente eleito, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. Este retoma a Presidência e designa a Deputada Elbe Brandão 
como relatora. Prosseguindo, sugere que as reuniões ordinárias da 
Comissão aconteçam às terças-feiras, às 9h30min, o que é aceito 
sem restrições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente - Bilac Pinto - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às oito horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mil e 

um, comparecem no Ginásio Poliesportivo do SESC - Montes Claros 
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os Deputados Arlen Santiago (substituindo o Deputado João Pinto 
Ribeiro, por indicação da Liderança do PTB), Elbe Brandão 
(substituindo o Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da 
Liderança do PSDB) e Luiz Tadeu Leite (substituindo o Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada comissão. Registra-se a presença dos Deputados Carlos 
Pimenta, Dimas Rodrigues e Rogério Correia. O Deputado Gil Pereira 
encaminha, por escrito, justificativa para sua ausência, mas informa 
que apóia as proposições de interesse dos professores. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
traçar um panorama da educação em Minas Gerais, e especialmente, 
a proceder a uma avaliação da atual situação do ensino, colhendo 
sugestões sobre o Plano de Carreira do Magistério, e convida, para 
tomarem assento à mesa, as Sras. Elizabeth Colen, Superintendente 
da 22" SRE, Silvina Fonseca Corrêa, Secretária Municipal de 
Educação, representando o Prefeito Municipal, e Maria Helena Lopes, 
Vereadora e Secretária da Câmara Municipal, e os Srs. Suede Botelho 
e Gonzaga, Vereadores da Câmara Municipal, e Pedro Julião Prates, 
Coodernador da Subsede do Sind-UTE - Montes Claros. A seguir, o 
Presidente passa a coordenação dos trabalhos ao Deputado Rogério 
Correia, autor de um dos requerimentos que motivaram as audiências 
públicas. Após as considerações iniciais, o coordenador passa a 
palavra aos membros da mesa e ao público presente. Segue-se amplo 
debate, conforme consta em notas taquigráficas, fazendo uso da 
palavra, além dos componentes da mesa, as Sras. Maria do Socorro 
Menezes, Ana Maria Garcia, Maria do Rosário, Mercês Antonieta e 
Lenice, professoras da região, Raquel Tupinambá, representante dos 
Conservatórios Mineiros, e Marilene Lima, do Sind-UTE - Montes 
Claros, e os Srs. João Ferreira, professor de Montes Claros; Manoelito 
Moura e Fábio dos Santos, respectivamente, Diretor Jurídico e 
membro do Sind-UTE. Ao final, o Presidente informa que participaram 
do evento 230 pessoas e, cumprida a finalidade da reunião, agradece 
à Sra. Edna David, Presidente do SESC - Montes Claros a cessão do 
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espaço físico e o apoio ao evento, aos parlamentares a presença, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas do dia onze de outubro de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Pinduca Ferreira (substituindo este ao 
Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do PPB), 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 tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Encerrada a 1 • Parte da reunião, a 
Presidência passa à 3" fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva passa a Presidência ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e 
apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião para 
ouvir representantes da Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas de Minas Gerais e do SICEPOT; e os Srs. Jorge Nei Brito, da 
FUNREI, e Maurício de Lana, da empresa Consol, a fim de subsidiar 
os trabalhos da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO 

LEITE 
Às dez horas e quinze minutos do dia onze de outubro de dois mil e 
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um, comparecem no auditório do Parque de Exposições da 
Associação Mineira de Criadores de Zebu - AMCZ -, em Curvelo, os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Márcio Kangussu e 
Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade), 
membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado Sávio Souza Cruz. 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. A Presidência convida a compor a mesa dos trabalhos os 
Srs. Maurílio Soares Guimarães e Aílton Natalino Rocha, 
respectivamente Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de 
Curvelo; e o Deputado Federal José Santana de Vasconcelos. O 
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Paulo 
Roberto Bernardes, 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 -; Antônio Pitangui de Salvo, Presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Curvelo; Paulo Fernando Alvarenga Diniz, 
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Curvelo; Roneyson Brito 
de Oliveira, Gerente Administrativo da Laticínios Dona Vaca; e Antônio 
Carlos, Presidente do Sindicato Rural de Pompéu. Os convidados, 
com a palavra, fazem as suas exposições e em seguida são 
questionados pelos Deputados presentes. Na fase de participação dos 
produtores rurais da região, o Presidente passa a palavra aos Srs. 
Jorge, Geraldo Ramalho, Luís Carlos, Almir Fernandes Costa, Adauto 
Pereira, Mikio Jinzenji, Alberto Barbosa da Fonseca e Roberto Castro, 
respectivamente Presidentes dos Sindicatos Rurais de Buenópolis, 
Cordisburgo, Corinto, Felixlândia, Martinho Campos, Pirapora, Três 
Marias e Serro; Otávio Carvalho Álvares, produtor rural de Pompéu; 
Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão de Leite da FAEMG; Márcio 
de Alvarenga, veterinário; José Maria Pinto e Ricardo Malheiros, 
produtores rurais. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Márcio Kangussu apresenta quatro 
requerimentos, em que solicita ao Laticínio Dona Vaca o 
demonstrativo dos custos industriais de envasamento do leite UHT, 
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com discriminação percentual das despesas de manutenção das 
máquinas de envasamento da Tetra Pak; à empresa Tetra Pak a 
planilha detalhada de custos de produção da embalagem longa vida 
Tetra Brik Aseptic e o demonstrativo da participação percentual do 
aluguel e venda de máquinas de envasamento no faturamento anual 
da empresa Tetra Pak; 3 - à Cooperativa Agropecuária de Curvelo 
planilha de custos de produção dos produtos lácteos por ela 
comercializados, notas fiscais de compra de leite nos últimos 18 
meses e notas fiscais de venda de produtos lácteos ao comércio 
varejista, no mesmo período; e ao Laticínio Dona Vaca cópia das 
notas fiscais de compra de leite e de todos os itens componentes das 
embalagens longa vida, notas de venda ao comércio varejista nos 
últimos 18 meses e a discriminação de verbas ou descontos especiais 
concedidos aos varejistas, no mesmo período. Colocados em votação, 
são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a colaboração dos convidados pelos subsídios 
prestados aos trabalhos, a acolhida das autoridades locais, a 
participação dos produtores rurais da região e a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
João Batista, Presidente - Luiz Fernando Faria - Paulo Piau -

Antônio Andrade - Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu. 

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

1.721/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 1.721/2001 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de 
Assistência Multidisciplinar para Atendimento a Pacientes com Dor 
Oncológica Residencial - Fundação Amor, com sede no Município de 
Juiz de Fora. 

No exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e 
Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
na forma original. 
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Vem agora a matéria a este órgão colegiado, que o apreciará em 

caráter conclusivo, obedecendo ao que dispõe o art. 103, I, "a", c/c o 
art. 102, XI .. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a 

Fundação Amor tem por finalidade a prática da filantropia. Seus 
serviços são prestados nos domicílios dos pacientes e em 
estabelecimentos especializados. Por isso, apoia, técnica e 
financeiramente, programas de assistência hospitalar e de ensino e 
pesquisa relacionados com a oncologia. 

Entendemos meritória a prática assistencialista de iniciativa da 
própria sociedade, à qual compete auxiliar o poder público no auxílio a 
pacientes acometidos de grave doença. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.721/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
José Braga, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.724/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela visa 
a declarar de utilidade pública a Casa de Caridade de Santo Antônio, 
com sede no Município de Virgínia. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade, sendo 

sua principal meta prestar gratuitamente assistência médico-hospitalar 
aos doentes desprovidos de recursos materiais, além de oferecer-lhes 
alojamento adequado ao mais breve restabelecimento possível. 

Por isso julgamos oportuno lhe seja outorgado o título declaratório 
de utilidade pública. 
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Conclusão 

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1. 724/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
José Braga, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei no 

1.344/2001 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o 
imóvel que especifica ao Município de Barbacena. 

Após exame preliminar da matéria, emitido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal e constitucional 
à sua tramitação, ocasião em que apresentou o Substitutivo no 1, cabe 
agora a esta Comissão apreciar o projeto quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, Vil, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização 

legislativa para que o Poder Executivo possa transferir o domínio de 
bem imóvel público ao Município de Barbacena, autorização essa 
determinada por preceitos de natureza constitucional e administrativa, 
especialmente pela Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estabelece 
as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos municípios e 
do Distrito Federal. Tal diploma estabelece, em seu art. 105, § 2°, a 
prévia autorização do parlamento para alienação de bens que 
componham o ativo permanente do orçamento do Estado. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos 
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona 
aumento de despesa nem incremento da receita nas contas públicas; 
não causa, portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora o 
negócio jurídico proposto na iniciativa represente uma redução do 
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, salientamos que 
as alienações em forma de doação não necessitam de previsão 
orçamentária. 

Assim, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro e 
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orçamentário à aprovação do projeto de lei em causa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.344/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.501/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei no 1.501/2001 
institui, no âmbito do Estado, a modalidade licitatória denominada 
pregão. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/4/2001, a proposição foi, 
inicialmente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do Substitutivo no 1 , que apresentou. 

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do 
projeto com a Emenda no 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer no âmbito de sua 
competência, na forma do art. 188, c/c o art. 102, inciso VIl, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço tem o objetivo de instituir, no Estado, a 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, que serão definidos em regulamento. 

Alvo de profunda análise pelas comissões, o projeto revela-se de 
uma oportunidade ímpar, uma vez que se vislumbra, em um curto 
prazo, a possibilidade da adoção do pregão pelos mais diversos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta. Os benefícios 
advindos da adoção dos procedimentos dessa nova modalidade 
licitatória podem ser facilmente constatados por meio dos resultados 
positivos alcançados pelas entidades que já implementaram 
procedimentos próprios dessa modalidade. 

Especificamente quanto à repercussão financeira advinda de sua 
adoção no Estado, podemos afirmar que é inexistente, pois, como foi 
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explicitado na reumao ordinária realizada em 3/10/2001, a 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais -
PRODEMGE - já iniciou os trabalhos destinados ao desenvolvimento 
do programa que viabilizaria a realização do pregão presencial, sem 
gerar nenhum custo adicional aos cofres públicos. Em relação ao 
pregão eletrônico, pode o Estado facilmente, por meio de cooperação 
técnica com a União ou outro órgão da administração indireta federal, 
iniciar a sua realização em curto prazo e sem incremento na despesa. 
Pode-se afirmar, ainda, que não haverá majoração nas despesas com 
pessoal, uma vez que a própria comissão de licitação é responsável 
pela execução dos procedimentos necessários à sua consecução. 
Ademais, não existe nenhuma norma que determine o pagamento de 
nenhuma vantagem ao agente público que desempenhará a função de 
pregoeiro. 

Finalmente, aponte-se que as comissões que analisaram a matéria 
apresentaram conclusões quanto à forma como se deve introduzir o 
assunto no ordenamento jurídico estadual. A Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela apresentação de um substitutivo, 
em consonância com a proposta da CPI das Licitações, em que se 
acrescenta o pregão no rol das modalidades de licitação e determina 
que os procedimentos a serem adotados sejam aqueles previstos na 
legislação federal, uma vez que se trata de normas gerais. Por seu 
turno, ao entender que, ainda que se se trate de normas gerais, o 
Estado deve ter sua própria legislação, a Comissão de Administração 
Pública opinou pela aprovação do projeto apenas com a Emenda no 1, 
que apresentou. 

Concordamos com esse segundo ponto de vista e valemo-nos da 
oportunidade para apresentar uma sugestão visando ao 
aprimoramento da emenda apresentada. Por meio da subemenda a 
seguir transcrita, os empregados públicos também ficam autorizados a 
desempenhar o papel de pregoeiro. Como se encontra, o dispositivo 
pode deixar dúvida quanto à possibilidade de aqueles que integram os 
quadros permanentes das entidades da administração indireta 
exercerem essa função. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.501/2001, em 1 o turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, da 
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Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N° 1 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 6°: 
"Art. 6°- ................................................................... . 
Parágrafo único - Poderá exercer a função de pregoeiro o detentor 

de cargo ou emprego público integrante do quadro permanente da 
administração pública.". 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.512/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei ern epígrafe 
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de 
Minas Gerais - Micro Geraes - e estabelece tratamento diferenciado e 
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, a elas aplicável, e dá outras 
providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria e 
Comércio, que perderam o prazo para emissão de seus pareceres, 
sendo o projeto, a requerimento do autor, encaminhado a esta 
Comissão para o exame da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela é fruto de um amplo trabalho desenvolvido 

pela Assembléia Legislativa no ano de 2000, com a criação da 
Comissão Especial do Micro Geraes, que percorreu diversas regiões 
do Estado, ouvindo representantes das classes industriais, comerciais, 
de serviços e produtores rurais, visando aperfeiçoar e aprimorar o 
Programa Micro Geraes. 

A proposição em tela resgata e reintroduz importantes benefícios 
que foram assegurados pela Lei no 10.992, de 29/12/92, além de estar 
assentada em dois grandes pilares: o fomento ao desenvolvimento e o 
melhor tratamento tributário para as pequenas empresas e as 
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microempresas do Estado. 

Com a reformulação do Programa Micro Geraes, será possível 
estimular o desenvolvimento sustentado do Estado, corrigindo 
distorções regionais, com estímulo à profissionalização e 
especificação da atividade empresarial, além de buscar a 
modernização, o incremento da competitividade e o fortalecimento e a 
sobrevivência das microempresas e empresas de pequeno porte. 

O novo tratamento tributário diferenciado às microempresas e 
empresas de pequeno porte objetiva aumentar o número de empresas 
ativas, construir um novo ciclo de industrialização e elevar a 
participação desse importante segmento no total da geração do 
Produto Interno Bruto- PIB- mineiro, em médio e longo prazos. 

Atualmente, o segmento dos pequenos negócios mineiros totaliza 
247.375 empresas, ou seja, 81,7% das 302.814 empresas em 
atividade no Estado e contribuintes do ICMS. São ao todo, no Estado, 
201.558 microempresas, 45.817 empresas de pequeno porte, 49.399 
empresas na modalidade débito e crédito, 5.940 empresas isentas ou 
imunes do recolhimento do ICMS, 94 microprodutores rurais e 6 
produtores rurais de pequeno porte. 

Segundo levantamentos da Comissão Especial do Micro Geraes, 
esse importante segmento representa quase 900 mil postos de 
trabalho no Estado. 

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE-MG, intitulada 
"Impacto do Diferencial de Alíquota sobre o ICMS Apurado na Nova 
Metodologia do Programa Micro Geraes", 66,33% das empresas 
consultadas e que são inscritas no Micro Geraes efetuam compras 
tora do Estado, estando sujeitas, portanto, ao recolhimento do 
diferencial de alíquota de 6%, conforme estabelecido na atual Lei do 
Micro Geraes (Lei n° 13.437, de 30/12/99, regulamentada pelo 
Decreto no 40.987, de 31/3/2000). 

O que leva a pequena empresa e a microempresa mineira a comprar 
tora do Estado, de acordo com a pesquisa, são fatores como ausência 
de similar no mercado mineiro (38,69%), preço (3%) e qualidade 
(21 ,5%). 

Todavia, a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota 
resultou em aumento da carga tributária, que foi de 196,84% em 
média, com maior impacto para o comércio (238,25%) e para a 
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indústria (134,72%). 

O projeto de lei em tela, visando corrigir as distorções apontadas 
pelo trabalho da Comissão Especial do Micro Geraes, faculta a opção 
pelo sistema débito e crédito, com destaque do imposto nos 
documentos fiscais emitidos pelas pequenas empresas e 
microempresas, assegurando-se o aproveitamento do crédito, com 
destaque para as aquisições de mercadorias originárias de empresa 
industrial situada em território mineiro, hipótese em que se aplica o 
fator multiplicador de 1 ,06% como incentivo às pequenas empresas e 
microempresas optantes pelo sistema débito e crédito. 

Com isso, a proposição estabelece uma fórmula para proteger a 
indústria mineira e ao mesmo tempo não penalizar a microempresa e 
a empresa de pequeno porte que, em razão da ausência da matéria
prima similar no mercado mineiro, se vê obrigada a efetuar compras 
fora do Estado, nas quais incide a alíquota interestadual de 12% nas 
operações com as Regiões Sul e Sudeste e de 7% nas operações 
com as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o Espírito Santo. 
Confrontada com a alíquota interna de 18%, a aquisição gera a 
exigência do diferencial de 6% ou 11%, conforme o caso. 

O tratamento jurídico e tributário diferenciado às microempresas e 
empresas de pequeno porte é ditado no art. 179 da Constituição 
Federal; esta, a razão de a eventual diminuição de carga tributária 
proporcionada pelo projeto de lei em tela não contrariar o disposto na 
Lei Complementar Federal no 101, de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é hierarquicamente inferior à norma 
constitucional que confere o tratamento tributário diferenciado. 
Ademais, as alterações introduzidas pelo projeto de lei, na técnica 
tributária, não são consideradas modalidades de renúncia de receita. 

Sob esse prisma, o projeto de lei moderniza a Lei no 10.992, de 
1992, sintonizando-a com o princípio da não-cumulatividade do ICMS, 
além de introduzir mecanismo que veda a utilização aleatória dos 
valores arrecadados com as contribuições ao FUNDESE. 

Acrescente-se que a proposição institui o Fórum Permanente da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte como local de 
acompanhamento e avaliação constante da implementação efetiva do 
novo modelo do Micro Geraes. 

Tendo em vista a relevância do projeto de lei e visando à sua melhor 
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A Emenda n° 1 visa alterar a redação do "caput" do art. 8°, a fim de 
explicitar no texto da própria lei que o enquadramento da 
microempresa e da empresa de pequeno porte será automático, no 
mesmo exercício financeiro, observadas as faixas de classificação 
definidas no Anexo I da lei. 

A Emenda no 2 visa acrescentar parágrafo ao art. 22, de modo a 
proibir qualquer dedução dos recursos correspondentes às 
contribuições ao Fundo de Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE - efetuadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte, devendo os recursos ser creditados 
diretamente à conta do Fundo, vedada qualquer dedução, com 
exceção da taxa de administração cobrada pelo gestor do Fundo. 

Em razão da Emenda no 2, necessário se torna alterar o art. 27, que 
dá nova redação a dispositivos da Lei no 11.396, de 1994, para 
também impedir que os valores correspondentes a retornos de 
financiamentos concedidos com recursos do Fundo sejam deduzidos, 
devendo também ser creditados diretamente na conta do FUNDESE. 
Daí por que apresentamos a Emenda no 3, que confere aos valores 
depositados no FUNDESE tratamento de contribuição, e não, de 
doação. 

A Emenda no 4 propõe outra alteração na Lei no 11 .396, de 1994, 
explicitando o custo da remuneração das linhas de financiamento 
liberadas pelo FUNDESE, sendo que os juros cobrados não poderão 
ultrapassar 3% ao ano, mais a variação da T JLP. 

A Emenda no 5 propõe alteração no art. 28, visando não só explicitar 
as atribuições do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte como também estabelecer diretamente na lei a 
composição desse Fórum, a cujos integrantes caberia elaborarem 
regimento interno para estabelecer a forma e demais condições de 
seu funcionamento. Propõe ainda que o próprio Fórum seja o 
encarregado de acompanhar e avaliar a implantação efetiva da nova 
lei relativa ao Programa Micro Geraes. Visa ainda substituir o termo 
"doações", constante do inciso 11, por "contribuições", bem como 
suprimir o inciso IV, uma vez que caberá ao próprio Fórum definir sua 
área de atuação, na forma a ser definida pelo seu regimento interno. 
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A Emenda no 6 visa substituir o índice IGP-DI pela variação do 

IPCA nos 12 meses do exercício imediatamente anterior, para fins de 
correção dos valores utilizados na definição das faixas de 
enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez que o IPCA espelha mais fielmente a realidade inflacionária. 
Propõe ainda a supressão do parágrafo único do art. 29, que poderia 
ensejar dubiedade de interpretação, ao se tentar vincular a exigência 
de publicação dos valores pelo Poder Executivo à sua aplicabilidade, 
que deve ser compulsória e automática. 

A Emenda no 7 viabiliza a substituição do IGP-DI pelo IPCA para fins 
de atualização dos valores despendidos a título de treinamento 
gerencial ou de pessoal, dando nova redação ao § 2° do art. 24 do 
projeto. 

A Emenda n° 8 suprime o art. 30 do projeto, em razão de seu caráter 
restritivo com relação aos benefícios criados pelo novo Programa 
Micro Geraes, mesmo porque o maior estímulo para a realização dos 
cursos de capacitação gerencial já se encontra previsto no art. 24, 
podendo a empresa abater no valor do ICMS devido mensalmente até 
50% do valor gasto com treinamento gerencial ou de pessoal. 

A Emenda n° 9 visa incluir dispositivo que elimina a exigência da 
cobrança do diferencial de alíquota nas aquisições realizadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Micro 
Geraes junto a fornecedores localizados fora do Estado. Com isso, o 
segmento que atualmente se encontra penalizado pela Lei no 13.437, 
de 1999, que impôs maior carga tributária para as pequenas 
empresas e microempresas, poderá ficar mais aliviado, ganhando 
competitividade pela redução imediata no preço de seus produtos, o 
que lhes garantirá maior participação no mercado nacional. Ademais, 
trata-se da mais enfática reivindicação da esmagadora maioria das 
pequenas empresas e microempresas ouvidas nos trabalhos da 
Comissão Especial do Micro Geraes. 

Por último, esta Comissão propõe a Emenda no 1 O, visando alterar o 
"caput" do art. 25 do projeto, assegurando também às microempresas 
o incentivo fiscal de abatimento, do total do ICMS devido, de até 45% 
do valor gasto a título de investimento em máquinas, equipamentos, 
instalações ou aquisições de novas tecnologias necessários ao 
desenvolvimento de sua atividade econômica, notadamente 
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aquisições de computadores e "softwares" para sua modernização. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.512/2001 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 10, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAW1 
Dê-se ao "caput" do art. ao a seguinte redação: 
"Art. ao - O enquadramento da microempresa e da empresa de 

pequeno porte será efetuado automaticamente, no mesmo exercício, 
observadas as faixas de classificação definidas nos Quadros I e 11 do 
Anexo I desta lei." . 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte § 2°, passando o parágrafo 

único a ser o§ 1°: 
"Art. 22- ................................................................................. .. 
§ 2° - Os valores correspondentes aos depósitos efetuados serão 

creditados pela Secretaria de Estado da Fazenda diretamente na 
conta do FUNDESE/GERAMINAS, vedada qualquer dedução, 
ressalvado o pagamento de taxa de administração.". 

EMENDA N° 3 
Acrescentem-se ao inciso 111 do art. 27, em sua parte final, os termos 

"observado o disposto no§ 2° do art. 22 desta lei.". 
EMENDA N°4 

Acrescente-se ao art. 27 a seguinte alteração na Lei no 11 .396, de 6 
de janeiro de 1994, suprimindo-se o inciso V do art. 5° da referida lei: 

"Art. 5°- .................................................................................... . 
VI - os juros serão de, no máximo, 3% a.a. (três por cento ao ano), 

mais a variação da TJLP". 
EMENDA N° 5 

Dê-se ao "caput" do art. 2a. ao inciso 11 de seu § 1° e a seu § 2° a 
seguinte redação, suprimindo-se o inciso IV do § 1 o e acrescentando
se o§ 3°, com a seguinte redação: 

"Art. 2a - Fica criado o Fórum Permanente da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, cabendo aos seus membros, no prazo de 
noventa dias contados da data da publicação desta lei, eleger o 
Presidente e o Secretário, bem como aprovar o seu regimento interno. 

§ 10- ........................................................................................... . 
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11 - acompanhar e monitorar as linhas de crédito específicas, 

setoriais e regionais e os programas estruturados e implantados no 
FUNDESE, em especial, os financiados pelas contribuições realizadas 
pelos contribuintes optantes pelo Micro Geraes. 

§ 2° - Compete ao Fórum de que trata este artigo acompanhar e 
avaliar a implementação efetiva desta lei, visando ao seu cumprimento 
e aperfeiçoamento. 

§ 3° - São membros integrantes do Fórum Permanente da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Indústria e 
Comércio; 

li - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; 

111 - um representante da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais- FIEMG -; 

IV- um representante da Federação do Comércio do Estado de 
Minas Gerais- FCEMG -; 

V- um representante da Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG -; 

VI- um representante da Federação da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais- FAEMG -; 

VIl- um representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Minas Gerais- SEBRAE-MG.". 

EMENDA N°6 
Dê-se ao "caput" do art. 29 a seguinte redação e suprima-se o seu 

parágrafo único: 
"Art. 29 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Aplicado - IPCA -, observados os doze meses do exercício 
imediatamente anterior.". 

EMENDA N°7 
Dê-se ao § 2° do art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24- ......................................................................................... . 
§ 2° - Para os fins do disposto neste artigo, fica assegurada aos 

contribuintes relacionados no inciso 11 do art. 12 e no art. 13 a 
atualização anual do valor despendido a título de treinamento 
gerencial ou de pessoal, vinculado à sua atividade econômica, com 
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base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Aplicado - IPCA -, observados os doze meses do exercício 
imediatamente anterior.". 

EMENDA N°8 
Suprima-se o art. 30. 

EMENDA N°9 
Acrescente-se ao art. 14 o§ 6°, com a seguinte redação: 
"Art. 14- ........................................................................................ . 
§ 6° - A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo 

Micro Geraes ficam desobrigadas do recolhimento do diferencial de 
alíquota nas aquisições realizadas em operações interestaduais junto 
a contribuintes situados em outra unidade da Federação.". 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao "caput" do art. 25 a seguinte redação: 
" Art. 25 - Os contribuintes a que se referem o inciso 11 do art. 12 e o 

art. 13 poderão abater mensalmente do ICMS devido no período até 
45% (quarenta e cinco por cento) do valor despendido a título de 
investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou aquisição 
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua 
atividade econômica, observado o disposto no art. 26.". 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.688/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz de Menezes, o projeto de lei em 
análise dispõe sobre a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de 
Minas Gerais e do cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher de Minas 
Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/6/2001 como Projeto de 
Lei Complementar no 39, teve sua tramitação alterada para Projeto de 
Lei no 1.688/2001, em razão da matéria, pela 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. 

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

Cumpre a esta Comissão examinar a proposição quanto ao mérito, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar a 

Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais e o respectivo cargo 
de Ouvidor. Define os objetivos, as competências, a estrutura e as 
formas de atuação do órgão e estabelece as atribuições e as 
prerrogativas de seu responsável, além de fixar as condições e a 
metodologia para a ocupação do cargo. 

A criação de uma ouvidoria como órgão de apoio à administração 
pública tem como objetivo munir o Estado e a sociedade de um canal 
democrático de discussão de problemas e busca de soluções. A 
experiência mostra que essa iniciativa dota a sociedade de um valioso 
instrumento de fiscalização, de acesso fácil e investido de 
credibilidade, em razão de sua independência e autonomia. No 
exercício de suas funções, o Ouvidor auxilia na correção de falhas ou 
omissões cometidas pelo poder público, colaborando para o 
entendimento entre a administração e os administrados. 

Nesse sentido, o projeto de lei em análise pretende 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 atividade na área da saúde. Como resultado, haverá maior 
transparência dos atos praticados pelos setores ligados à saúde 
feminina e a conquista de melhor atendimento à mulher em todas as 
fases de sua vida. 

A mulher é um exemplo na luta por transformações sociais. Ao longo 
do século passado, ela buscou realizar seus interesses e conquistou 
seu espaço, questionando, a seu modo e com parcos recursos, as 
estruturas dadas e os papéis definidos. Cabe ao Estado criar as 
condições sociais e materiais para o exercício de seus direitos, entre 
eles o direito à saúde, por meio da prestação de informação, 
orientação e supervisão médicas. 

A saúde é um bem construído no cotidiano, a partir de pequenos 
hábitos que, ao final, geram grandes efeitos. E, nesse sentido, uma 
Ouvidoria de Saúde da Mulher representa um importante passo para a 
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consolidação de uma rede de saúde em harmonia com o interesse 
público. 
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O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, aprimorou tecnicamente o projeto e corrigiu algumas 
impropriedades jurídicas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.688/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo 

Morais - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.775/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria dos membros da CPI das Licitações, o Projeto de Lei no 
1.775/2001 visa à alteração da Lei no 9.444, de 25/11/84, que dispõe 
sobre licitação e contratos administrativos do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/9/2001, foi a proposição 
distribuída 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 a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A CPI das Licitações concluiu seu trabalho apresentando um projeto 

de lei em que propunha a alteração da Lei no 9.444, com dois 
objetivos: instituir o pregão como modalidade de licitação e exigir a 
divulgação, na Internet, das informações acerca das licitações. Ocorre 
que aquela proposição foi anexada ao Projeto de Lei no 1.501/2001, 
do Deputado Mauro Lobo, que dispõe exclusivamente sobre o pregão. 
Prevaleceu, na Comissão de Administração Pública, a proposta do 
Deputado Mauro Lobo, que trata, de forma detalhada, do pregão, sem 
alterar a legislação que disciplina a licitação em Minas Gerais. Não 
sendo possível incorporar naquele projeto, em razão de técnica 
legislativa, a proposta de se exigir a divulgação, na Internet, de dados 
dos processos licitatórios, os membros da CPI das Licitações 
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decidiram apresentar novo projeto, evitando que a proposta da 
Comissão não fosse apreciada por esta Casa em virtude de uma 
questão regimental e de técnica legislativa. 

O projeto em exame visa, apenas, a exigir que as informações que 
os órgãos públicos são obrigados a divulgar na imprensa oficial sejam 
também divulgadas na Internet, facilitando o acompanhamento e o 
controle de suas ações por parte do cidadão. Dessa forma, o projeto 
confere maior densidade ao princípio da publicidade, que se encontra 
no "caput" do art. 37 da Constituição Federal. 

A legislação sobre contratos e licitações é de competência 
concorrente, cabendo à União dispor sobre as normas gerais, 
podendo o Estado complementar a legislação federal. A matéria 
enquadra-se na competência legislativa estadual, não cabendo, no 
caso, a iniciativa privativa de qualquer dos Poderes. Não há, pois, 
obstáculo de natureza jurídica à tramitação da matéria nesta Casa. 

Ressalte-se, apenas, que já tramita na Assembléia Legislativa o 
Projeto de Lei n° 1 .621/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
cujo objeto é similar ao do projeto em exame. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.775/2001. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo 

Hermeto - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 34/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar em tela, de autoria do Deputado 

Sargento Rodrigues, tem como objetivo alterar a Lei Complementar no 
50, de 13/1/98, que altera o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2001, foi a proposição 
aprovada em 1 o turno na sua forma original. Agora, para atender ao 
que dispõe o art. 189, "caput", do Regimento Interno, retoma a matéria 
a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
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O projeto em análise objetiva alterar a Lei Complementar no 

50/98, que modificou os critérios para ingresso na Policia Militar de 
Minas Gerais - PMMG. A referida norma, que, por sua vez, alterou a 
Lei no 5.301/69 (Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais), passou a exigir nível médio de escolaridade para o 
candidato pretendente a ingressar como praça na PMMG. 

As novas exigências proporcionaram uma considerável melhoria na 
qualidade dos serviços prestados pela corporação, que passou a 
contar com servidores mais qualificados. Entretanto, do ponto de vista 
jurídico, diante da falta de uma ressalva para os candidatos que já 
estavam inscritos no concurso e nos cursos de preparação, as novas 
exigências acabaram por violar o princípio do direito adquirido, tese 
essa acolhida pelo Tribunal de Justiça do Estado, conforme vários 
acórdãos anexados ao processo. 

Assim sendo, a ressalva que se pretende introduzir por meio da 
proposição em estudo, por um lado, solucionará essa pendência que 
causa injustiça para com esses candidatos, já mencionados, e, por 
outro, evitará exaustivos processos judiciais envolvendo a corporação. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei Complementar n° 34/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Cabo Morais, relator - Sargento 

Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI Na 1.497/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto em epígrafe 
proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e 
telefone de fazer o corte do fornecimento residencial de seus serviços 
por falta de pagamento de contas, em dias específicos, e dá outras 
providências. 

Aprovada, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, retoma a 
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, 
nos termos regimentais. 

Integra o parecer a redação do vencido. 
Fundamentação 
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O projeto em tela veda o corte dos serviços públicos para 
fornecimento de água, energia elétrica e telefone, por falta de 
pagamento da conta de consumo, às sextas-feiras, aos sábados, aos 
domingos, em feriados e no último dia útil que antecede a feriado. 

A medida preconizada objetiva inviabilizar a supressão desses 
serviços essenciais quando a rede bancária se encontrar fechada e as 
concessionárias mantiverem apenas um quadro mínimo de servidores, 
no plantão, para atendimento das demandas emergentes. 

Nessas circunstâncias, pode ocorrer que o consumidor tenha 
quitado o débito em atraso sem ter condições de realizar um contato 
com o estabelecimento bancário ou com a concessionária, para dirimir 
uma controvérsia porventura existente. Além disso, existe o transtorno 
para o pagamento da dívida e o restabelecimento imediato do serviço 
nos finais de semana e feriados, o que representa mais uma situação 
de desconforto para a população. 

Conforme exaustivos debates nas diversas comissões técnicas que 
opinaram sobre a matéria, a proposta vai ao encontro dos interesses 
da classe consumidora e já foi suficientemente aprimorada mediante a 
formulação do Substitutivo no 1, quando tramitou pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Entendemos pertinente, entretanto, a utilização 
de uma terminologia técnica mais apropriada, substituindo-se a 
expressão '1ornecimento de luz" pela expressão '1ornecimento de 
energia elétrica" e o termo "corte" pelo termo "suspensão" no 
Substitutivo no 1, o que nos leva a apresentar a Emenda no 1. 

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

1.497/2001, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno com a 
Emenda no 1, a seguir redigida. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação, substituindo-se no 

parágrafo único do mesmo artigo a expressão "o referido corte" pela 
expressão "a suspensão": 

"Art. 1 o - É vedada a suspensão do serviço de fornecimento de água, 
energia elétrica e telefonia para o consumidor residencial, por falta de 
pagamento, às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos, em feriados 
e no último dia útil anterior a feriado.". 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
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PROJETO DE LEI N° 1.497/2001 

Proíbe às empresas concessionárias de serviços públicos de água, 
luz e telefone efetuar o corte do fornecimento residencial de seus 
serviços em dias específicos por falta de pagamento de conta. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta; 
Art. 1 o - As empresas prestadoras de serviços públicos de água, luz 

e telefone ficam proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus 
serviços às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos, em feriados e 
no último dia útil anterior a feriado, por falta de pagamento de suas 
respectivas contas. 

Parágrafo único - o consumidor que tiver suspenso o fornecimento 
nos dias especificados no "caput" fica desobrigado do pagamento do 
débito que originou o referido corte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, relator- Cabo 

Morais - Sargento Rodrigues - Cristiano Canêdo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 17/10/2001, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Geraldo 
da Costa Couto, ocorrido em 14/10/2001, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. José 
Assunção de Aquino, ocorrido em 15/10/2001, em Goiânia, GO. (
Ciente. Oficie-se.) 

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a TV Centro pela comemoração do primeiro 

aniversário de operação (Requerimento no 2.517/2001, do Deputado 
João Batista de Oliveira); 

de congratulações com a Federação das AABBs; a Fundação Banco 
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do Brasil; a Agência desse Banco, a AABB e o Núcleo de 
Assistência à Infância e Adolescência de Ouro Fino, pelo convênio 
para liberação de recursos (Requerimento no 2.575/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com Dom Paulo Evariste Arns, Arcebispo Emérito 
de São Paulo, por seu 80° aniversário (Requerimento no 2.585/2001, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Euclides Cintra 
(Requerimento no 2.600/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com a Universidade de ltaúna pela inauguração 
da nova Reitoria, da Biblioteca e do Grande Teatro (Requerimento no 
2.603/2001, do Deputado Dimas Rodrigues). 

de congratulações com a Câmara Municipal de ljaci pela 
comemoração dos 38 anos de instalação (Requerimento no 
2.623/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Visconde do Rio Branco pela 
comemoração dos 119 anos de emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 2.624/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Salinas pela comemoração 
dos 114 anos de emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 2.628/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Januária pela comemoração 
dos 141 anos de emancipação político-administrativa (Requerimento 
no 2.629/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Rio Pardo de Minas pela 
comemoração dos 170 anos de emancipação político-administrativa 
(Requerimento n° 2.630/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Monte Azul pelos 114 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
2.631/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Minas Novas pelos 271 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
2.632/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Campanha pelos 264 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento · n° 
2.633/2001, do Deputado Aílton Vilela); 

de congratulações com o Município de Pedralva pelos 117 anos de 
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sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
2.635/2001, do Deputado Bilac Pinto); 
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de congratulações com o Município de Caldas pelos 152 anos de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 2.636/2001, 
do Deputado Bilac Pinto); 

de congratulações com o Município de Pouso Alegre pelos 170 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
2.637/2001, do Deputado Bilac Pinto); 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 296a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/10/2001 
Presidência dos Deputados Agostinho Silveira e Mauro Lobo 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Requerimentos n°s 2.710 a 2.717/2001 -Comunicações: 
Comunicações dos Deputados lvair Nogueira e Marcelo Gonçalves -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dilzon Melo -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende 
-Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - Às 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 Sávio Souza Cruz, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

REQUERIMENTOS 
N° 2.710/2001, da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com 
vistas a que envie cópia de contratos firmados pelo BDMG com a 
empresa S.A. Estado de Minas ou com a empresa que intermediou a 
cessão contratual, juntamente com os documentos que enumera. 

N° 2.711/2001, da Comissão Especial de Esportes, solicitando sejam 
pedidos ao Presidente da ADEMG os documentos que enumera, com 
vistas a subsidiar os trabalhos da Comissão. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.712/2001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Major 
PM Miriam Assumpção e Lima pelo trabalho que vem desenvolvendo 
na PMMG e pelo lançamento do livro "A Major Que Tirou a Farda". (
À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.713/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas pela realização da 
festa de Nossa Senhora Aparecida, de 3 a 13/10/2001 . (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

N° 2. 714/2001, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEF com vistas a que sejam 
estabelecidos critérios para a negociação do saldo devedor dos 
contratos dos mutuários da extinta MinasCaixa. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N° 2.715/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a incluir os 
Municípios de Santa Fé de Minas e São Romão entre os municípios 
beneficiados pelos Decretos nos 41.910 e 41.911, de 12/9/2001. (-À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 2.716/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à 
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instalação de seis varas na Comarca de Araguari. 

N° 2.717/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à 
instalação de 14 varas na Comarca de Uberlândia. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

lvair Nogueira e Marcelo Gonçalves. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários, 
nos termos do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, para destinar a 1 a 
Parte desta reunião à realização do Fórum Técnico Alternativas 
Energéticas, com os temas "Energia Eólica - Aplicação em Pequena e 
Grande Escala", no primeiro painel, e "Energia Solar - Térmica e 
Fotovoltaica", no segundo painel. 

- A ata deste evento será publicada na edição de 22/11/2001. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 
19, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 192a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/10/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2" Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: inexistência de 
quórum especial para votação de propostas de emenda à Constituição 
- Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .213/2000; aprovação 
com a Emenda no ·1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
899/2000; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .219/2000; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.393/2001; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
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1 .398/2001; apresentação da Subemenda no 1 à Emenda no 1; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda e 
subemenda; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação da 
Subemenda no 1 à Emenda no 1; aprovação; prejudicialidade da 
Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.450/2001; aprovação - chamada para verificação de quórum; 
existência de quórum especial para votação de propostas de emenda 
à Constituição - Questões de ordem - Votação, em 2° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição no 22/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda no 1 - Votação, ern 2° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 50/2001; aprovação na forma 
do vencido em 1 o turno; declaração de voto - Encerramento. 

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - 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 - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende 
- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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°-
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1 a 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 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 

quórum especial para apreciação de propostas de emenda à 
Constituição, mas o há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.213/2000, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Lagoa da Prata imóvel onde funciona a Escola Estadual 
Dr. Jacinto Campos. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. (
Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.213/2000 com a Emenda n° 1. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 899/2000, do Deputado 
Paulo Piau, que dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento 
Florestal e dá outras providências. A Comissão de meio Ambiente 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Srs. Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 899/2000 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.219/2000, do 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre o serviço voluntário 
no Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 1.219/2000 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.393/2001, do 
Governador do Estado, que dá nova redação a dispositivos da Lei n° 
6.763, de 26/12/75. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.398/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão de imóveis que 
descreve ao Municipio de Nova União e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda no 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI N° 

1.398/2001 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Nova União o imóvel situado no lugar denominado 
Altamira de São Geraldo, Município de Nova União, constituído de 
terreno com área de 575m2 (quinhentos e setenta e cinco metros 
quadrados), registrados sob o no 11.511, a fls. 234, no livro 3-L do 
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Caeté.". 

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2001. 
Antônio Andrade 
Justificação: A presente subemenda visa adequar o projeto à 

realidade local, uma vez que, em relação ao imóvel onde funcionou a 
Escola Estadual de Altamira, não há impedimento legal e funcional 

~------------~------------~ 



801 
para a reversão, fato que não ocorre em relação aos imóveis das 
Escolas Estaduais Nossa Senhora do Carmo e Nova Aparecida, que 
vêm sendo utilizados para atendimento da demanda escolar. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma subemenda à Emenda no 1, do Deputado Antônio Andrade, a 
qual recebeu o no 1, e, nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, será votada independentemente de parecer. Em votação, o 
projeto, salvo emenda e subemenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a 
aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.398/2000 na 
forma do vencido em 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.450/2001, da 
Deputada Maria José Haueisen, que obriga a impressão do nome do 
responsável civil e criminal em formulário emitido por fornecedor de 
produto ou serviço. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Tendo em vista a necessidade de quórum especial para a votação 
de propostas de emenda à Constituição, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há 

quórum para a votação das propostas de emenda à Constituição. 
Questões de Ordem 

O Deputado Dinis Pinheiro - Gostaria que a Mesa nos concedesse 
algumas informações sobre a não-inclusão do Projeto de Lei no 1.454, 
de minha autoria, até hoje, em ordem do dia. Já percorreu as 
comissões, já tomei todas as providências regimentais para sua 
inclusão, apresentei requerimento, e, até hoje, não foi incluído em 
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ordem do dia. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de me unir ao 
Deputado Dinis Pinheiro com relação a seu pleito. Seu projeto de lei 
regulamenta as clínicas médicas de exame psicotécnico para carteira 
de habilitação. Em Pouso Alegre, apenas uma clínica faz esse 
trabalho para dezenas de cidades da região. Quem precisa se 
submeter a esse exame é obrigado a enfrentar fila a partir das 4 horas 
da manhã, para pegar senha, o que não pode continuar acontecendo. 
É um projeto de grande interesse do povo de Minas. Portanto, 
gostaríamos de vê-lo incluído em ordem do dia, para ser votado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 22/99, da Deputada Elbe Brandão, que altera a Seção 
111 do Capítulo 11 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao 
art. 242, que dispõe sobre a política do turismo no Estado. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, 
de conformidade com o inciso I do art. 263 do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprovar a matéria deverão responder "sim", 
e os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Em votação, a 
proposta, salvo emenda. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Antônio 

Carlos Andrada - Cristiano Canêdo - Luiz Fernando Faria - Adelmo 
Carneiro Leão - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro 
Antônio - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Bilac 
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
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O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados, e nenhum 

contra. Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 22/99, salvo emenda. Em votação, a Emenda no 1. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Antônio 

Carlos Andrada - Cristiano Canêdo - Luiz Fernando Faria - Adelmo 
Carneiro Leão - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro 
Antônio - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Gil Pereira - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados, e nenhum 
contra. Está aprovada a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovada, em 2° 
turno, a Proposta de Emenda à Constituição no 22/99 na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
50/2001, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 14 da 
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta na forma do vencido em 1 o turno. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o inciso I do art. 263 do Regimento Interno. Em 
votação, a proposta. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Ermano Batista - Antônio Carlos Andrada -

Cristiano Canêdo - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria - Adelmo 
Carneiro Leão - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro 
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Antônio - Aírton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
Anderson Adauto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Gil 
Pereira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro 
Vieira - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados, e nenhum contra. 
Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 50/2001. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Assembléia 

Legislativa acaba de aprovar um projeto importante. A aprovação 
dessa emenda à Constituição, praticamente, inibe qualquer ação de 
governos futuros no que diz respeito à venda de empresas 
importantes como a CEMIG e a COPASA. O povo mineiro fica 
resguardado da ação de governos que especulam com empresas que 
nos são muito caras, vendendo-as, a preço de banana, a empresas 
estrangeiras. Conforme o substitutivo que apresentei, essa emenda à 
Constituição obriga que, para qualquer venda da CEMIG ou da 
COPASA, seja necessária, em primeiro lugar, a aprovação de três 
quintos dos Deputados, mesmo número necessário à aprovação de 
emenda à Constituição, o que dificulta a autorização da venda da 
CEMIG e da COPASA. Mesmo assim, seria necessário um referendo 
popular para a concretização da venda dessas empresas estatais. É 
uma salvaguarda que a emenda à Constituição passa a ter. Tomara 
que outras Assembléias Legislativas procedam da mesma forma, para 
impedir que esse processo privatizante continue tendo curso em 
nosso País. Obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
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ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Às dez horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair 
Nogueira, Mauro Lobo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença 
do Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a ouvir os convidados, para obter, junto à 
Comissão de Apuração de Irregularidade do Sistema Financeiro 
Estadual, instituída pelo Decreto no 41.729, de 2001, os resultados 
alcançados na investigação da apuração de irregularidades da 
operação de crédito para a tomada de empréstimo da União pelo 
Estado de Minas Gerais, para saneamento e posterior privatização 
dos Bancos estaduais, especialmente o BEMGE e o CREDIREAL. 
Após, informa o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos 
Srs. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais; Sérgio Lélis Santiago, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; Djalmir da Costa Bessa, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, do 
Ministério da Agricultura e Abastecimento; José Menezes Neto, Diretor 
do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; 
Breno Montoni, Chefe de Gabiente do Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas; Fernando Bithencourt do Valle, Gerente
Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federal; Fábio Persi, 
Coordenador-Geral do Movimento Asfalto Já; Carmem Lúcia Miranda 
Silveira, Coordenadora-Geral de Convênios do Ministério da Saúde; 
Mônica Messemberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Alda Bambirra Lara, 
Diretora da Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, publicada no "Diário do Legislativo" de 4/10/2001, e 
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dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da 
Fazenda, e Milton dos Reis, Presidente da Federação dos Clubes de 
Diretores Legistas de Minas Gerais e representante da Confederação 
Nacional de Dirigentes Legistas no CONFAZ, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 6/10/2001. A seguir, o Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os seguintes 
relatores: Projetos de Lei nos 236/99 (relator: Deputado Luiz Fernando 
Faria); 790/2000, 1.61 O e 1.710/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo); 
640/99 e 825/2000, parecer sobre emendas apresentadas em Plenário 
(relator: Deputado Mauro Lobo); 1.729/2001 (relator: Deputado lvair 
Nogueira) e 1.400/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se 
à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, é adiada a discussão do 
Projeto de Lei no 1585/2001. O Deputado Rêmolo Aloise solicita prazo 
regimental para emitir o seu Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei 
Complementar no 37/2001, e, a seu requerimento, após votação, é 
baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil a 
Mensagem no 189/2001, para se obterem mais esclarecimentos sobre 
as despesas com propaganda e publicidade, uma vez que a resposta 
aos quesitos apresentados pelo TCE não foi considerada satisfatória. 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem 
pela aprovação, em 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 694/99 na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, com as 
Emendas n°s 1 a 3, apresentadas (relator: Deputado Rogério Correia); 
1.422/2001 na forma do substitutivo apresentado, pela rejeição do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, das 
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, e as Emendas n°s 5 a 7, da Comissão de 
Administração Pública (relator: Deputado Mauro Lobo) e 1. 526/2001 
com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Passa
se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. São aprovados os seguintes 
requerimentos: da Comissão, solicitando que o DER-MG assuma a 
estrada municipal que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre ao 
Município de Coroaci; do Deputado lvair Nogueira, baseados na 
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redução de ICMS proposta pelo Projeto de Lei no 1 .585/2001, para 
ouvir, em audiência pública, os usineiros instalados no Triângulo 
Mineiro e o Sindicato dos Produtores do Açúcar e Álcool em Minas 
Gerais sobre os reflexos da produção de energia por meio da 
biomassa, justificando, assim, a redução de ICMS; solicitando à 
Secretaria de Estado da Fazenda informações sobre o impacto 
financeiro, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a 
redução de ICMS, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, sobre o impacto ambiental causado 
pelas usinas que produzem energia elétrica a partir da biomassa; do 
Deputado Rogério Correia, convidando o Sr. Eduardo Armond, 
representando o CETER-MG, para reunião em que se irá debater o 
PASEP-MG; solicitando que esta Comissão aprecie, na próxima 
reunião ou na subseqüente, o relatório sobre o contrato firmado entre 
a Companhia Vale do Rio Doce e o Estado visando à extinção das 
pendências judiciais relativas a créditos tributários inscritos em dívida 
pública ativa; do Deputado Rêmolo Aloise, convocando o Presidente 
da COMIG para prestar esclarecimentos sobre as despesas 
realizadas para o término das obras do Grande Hotel de Araxá; 
convidando o Conselheiro Eduardo Carone, do TCE, para prestar 
esclarecimentos acerca da prestação de contas do Governador do 
Estado relativa ao exercício de 2000; solicitando que a empresa Perfil 
Promoções e Publicidade Ltda. envie a esta Comissão os documentos 
relativos à contratação pela Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social para a prestação de serviços referentes a 
produção e veiculação de pronunciamento do Governador do Estado 
no mês de fevereiro de 2000. O Presidente agradece a presença do 
representante do BDMG, Sr. Ricardo Tunes, não coloca em debate o 
assunto objeto desta reunião devido à ausência do Procurador-Geral 
do Estado e do Secretário de Estado da Fazenda. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria -

Dilzon Melo - Rogério Correia. 
ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
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Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis 

de outubro 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 e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Dimas Rodrigues e Mauro 
Lobo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Batista de Oliveira, 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 Deputado Márcio Kangussu 
procede à leitura da correspondência enviada pelos Srs. Camilo José 
Sena Prates e Aristeu Fernandes Viana, Vereadores à Câmara 
Municipal de Joaíma. O Presidente informa que a finalidade da 
reunião é ouvir os Srs. José Pereira Campos Filho, Presidente da 
Indústria de Laticínios ltambé; João Maroca Russo, Diretor-Comercial 
da Indústria de Laticínios Cotochés; Carlos Alberto Mansur, 
Presidente da Indústria de Laticínios Vigor; Pedro Simão Filho, 
Gerente de Assuntos Públicos da Indústria de Laticínios Nestlé; 
Fernando Friederichs, Gerente Nacional de Política Leiteira da 
Indústria de Laticínios Danone; Roneyson Brito de Oliveira, Gerente 
Administrativo da Indústria de Laticínios Dona Vaca; Mozart Pacheco, 
Presidente da Indústria de Laticínios Cemil; Jorge Parente e Roque 
Dalcin, Diretores da Indústria de Laticínios Parmalat. Os depoentes, 
após se qualificarem, fazem suas colocações iniciais; em seguida, são 
questionados pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Antônio Andrade, 
Márcio Kangussu, Cristiano Canêdo, Paulo Piau, Jorge Eduardo de 
Oliveira, Mauro Lobo e João Batista de Oliveira. Os Srs. José Pereira 
Campos Filho, João Maroca Russo, Carlos Alberto Mansur, Pedro 
Simão Filho e Jorge Parente fazem a entrega de documentação à 
Presidência. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento no 
qual solicita que os Srs. José Aloísio Teixeira de Souza e Salomão 
Teixeira de Souza, representantes da empresa Alterosa Armazéns 
Gerais, sejam convidados a prestar esclarecimentos sobre o comércio 
de importação de leite em pó e derivados. O Deputado Luiz Fernando 
Faria apresenta requerimento no qual solicita sejam requeridas às 
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indústrias beneficiadoras e transformadoras de leite, constantes em 
lista anexa, as planilhas de custos dos mix de produtos lácteos e 
informações sobre o volume de leite adquirido para a fabricação de 
cada um desses componentes. O Deputado Antônio Andrade 
apresenta requerimento no qual solicita sejam requeridas às indústrias 
participantes da reunião do dia 16/10/2001 informações sobre a 
participação das empresas, ou sobre a existência de convite feito a 
elas, em reuniões para definição de preços pagos aos produtores de 
leite, nos últimos 24 meses. O Deputado Paulo Piau apresenta dois 
requerimentos nos quais solicita sejam ouvidos o Dr. Stefan Bogdan 
Salej, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais - FIEMG -; e o Sr. Wellington Silveira de Oliveira Braga, 
Diretor-Presidente da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, no 
Município de Governador Valadares. 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 
colaboração dos Srs. José Pereira Campos Filho, João Maroca 
Russo, Carlos Alberto Mansur, Pedro Simão Filho, Fernando 
Friederichs, Roneyson Brito de Oliveira, Mozart Pacheco, Jorge 
Parente e Roque Dalcin, pelas informações prestadas à Comissão, 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a 
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 18 de outubro, às 1 O 
horas, no Auditório da Sede Social do Esporte Clube Juiz de Fora, 
nessa cidade, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando 

Faria - Cristiano Canêdo - Bené Guedes. 

TRAMITAÇÕES DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.619/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição sob 

comento tem por fim seja declarado de utilidade pública o Serviço de 
Obras Sociais- SOS -, com sede no Município de Cabo Verde. 
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A Comissão de Constituição e Justiça considerou o projeto 

jurídico, constitucional e legal, e vem ele agora a este órgão colegiado 
a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os objetivos do Serviço de Obras Sociais do Município de Cabo 

Verde são, entre outros, acolher e amparar os idosos, deficientes 
físicos e indigentes, dando-lhes formação profissional e 
encaminhando-os ao mercado de trabalho. 

A natureza assistencial da entidade, por si mesma, nos indica ser 
oportuna a intenção de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade 
pública. 

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

1.619/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.691/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Amilcar Martins, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Natal Justino 
da Costa, com sede no Município de Unaí. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no Relatório presta relevantes serviços de 

caráter social à comunidade de Una i. 
Entre suas atividades, destaca-se a formação de lideranças jovens 

competentes e dinâmicas, que possam trabalhar em prol dos menos 
favorecidos. Também estimula e promove o congraçamento das 
famílias locais, fortalecendo o espírito de colaboração mútua, 
objetivando levá-las a lutar pela elevação da qualidade de vida. 
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Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário 

desenvolvido pela instituição, o que justifica a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .691/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.697/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 
1.697/2001 visa declarar de utilidade pública o Lar Teresa de Jesus, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar feito pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria e lhe 
apresentou emenda, cabe a esta Comissão, em caráter conclusivo, 
apreciá-la, de acordo com o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, de natureza assistencial, tem como meta a 

caridade, que é praticada, sobretudo, por meio da administração de 
uma casa para hospedagem gratuita de pessoas carentes portadoras 
de neoplasias, em tratamento ambulatorial nos hospitais da Capital 
mineira. 

Em virtude de sua natureza eminentemente social, entendemos que 
a pretensão de se lhe conceder o título, proclamando-a de utilidade 
pública, é justa e oportuna. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.697/2001 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.715/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, a propos1çao sob 
comento tem por escopo seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Nanuque, 
com sede nesse município. 

O projeto de lei foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que exarou parecer considerando-o jurídico, 
constitucional e legal. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este 
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se ao que dispõe o art. 102, XIV, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica a própria denominação, a APAE de Nanuque é uma 

sociedade civil que objetiva promover as mais variadas atividades 
voltadas para o bem-estar do excepcional, seja integrando-o na 
sociedade e promovendo estudos e pesquisas referentes à sua causa, 
seja interagindo com as demais entidades voltadas para o mesmo 
objetivo. 

A honraria que ora se pretende outorgar-lhe afigura-se-nos justa e 
merecida, pois os seus serviços são de inestimável valor social, por 
oferecer condições de vida digna às pessoas que mais necessitam do 
amparo da sociedade. 

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

1. 715/2001 na forma originária. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.719/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei no 
1.719/2001, pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos 
Idosos de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pirapora. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
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O Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo, fundado em 12/10/93, é 
uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem como principal finalidade 
a prática da caridade cristã através da assistência social e promoção 
humana. 

Para atingir tais objetivos, mantém estabelecimentos destinados a 
abrigar pessoas idosas, criando e mantendo serviços destinados ao 
atendimento de famílias e pessoas necessitadas, tais como 
assistência médica e dentária, doação de medicamentos, além de 
apoio moral e religioso. 

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

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

1.719/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.722/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

Apresentado pelo Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela 
pretende declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã 
- NAC -, com sede no Município de lpatinga. 

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 a matéria, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade beneficente pratica a assistência social e a 

promoção humana, enfatizando a formação e valorização do espírito 
comunitário. 

É relevante mencionar, também, que ela coordena as obras e 
movimentos dos moradores de lpatinga, articulando, desenvolvendo e 
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promovendo ações nos âmbitos social, econômico e educacional. 

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

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

1. 722/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.725/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em análise 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Francisco Sá, com sede no Município de 
Francisco Sá. 

Após exame preliminar feito 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", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, de natureza assistencial, mantém 

estabelecimentos especializados na habilitação e reabilitação do 
excepcional. Promovendo a sua educação e assistindo-o em suas 
necessidades quotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento 
social. Além do mais, coordena e executa, na sua área de atuação, os 
objetivos, os programas e a política da Federação das APAEs. 

Por sua luta para melhorar as condições de vida do excepcional, 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.725/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 56/2001 

Comissão Especial 

~-----------~------------~ 
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Relatório 

Subscrita por um terço dos membros da Assembléia Legislativa e 
tendo como primeiro signatário o Deputado Mauro Lobo, a Proposta 
de Emenda à Constituição no 56/2001 visa a acrescentar dispositivo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/6/2001, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 201, ele o disposto no art. 111, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição no 56/2001 tem por objetivo 

assegurar ao servidor submetido ao regime de convocação, não 
ocupante de cargo efetivo, o direito à aposentadoria voluntária a que 
se refere o art. 36, 111, da Constituição do Estado, desde que tenha, 
até 16/12/98, cumprido o tempo de serviço necessário à aquisição do 
benefício. 

O instituto da convocação para a prestação de serviços no setor 
educacional tem fulcro na Lei no 7.109, de 1977, que contém o 
Estatuto do Pessoal do Magistério do Estado. O art. 122 o define 
como o "chamamento de pessoa pertencente ou não ao Quadro do 
Magistério para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer 
função de especialista de educação", observados os requisitos 
estabelecidos no mencionado diploma legal, entre os quais se destaca 
o prazo limite de um ano da convocação, o qual pode ser renovado se 
perdurarem as condições que determinaram a convocação e se não 
houver candidato com mais habilitação, nos termos do parágrafo único 
do art. 123 da referida lei. 

Ora, com fulcro nesse dispositivo, o Poder Executivo vem utilizando 
a força de trabalho de um grande número de professores e 
especialistas para a execução de atividades de significativa 
importância, alguns deles com tempo de serviço suficiente para 
usufruir as prerrogativas da inatividade remunerada, o que ainda não 
se verificou em razão da inexistência de disposição legal nesse 
sentido. Isso ocorre porque o art. 287 das Disposições Gerais da 
Carta mineira, no tocante ao servidor submetido ao regime de 
convocação, admite, tão-somente, o direito à aposentadoria por 
invalidez e à aposentadoria compulsória, aos 70 anos de idade, esta 
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em decorrência da presunção de incapacidade para o exercício da 
função pública. 

O mencionado preceito constitucional, que omitiu a possibilidade de 
tais agentes se aposentarem com base no tempo de serviço, a 
exemplo dos demais servidores públicos estatutários, tem levado os 
órgãos do Poder Judiciário, sobretudo o Tribunal de Justiça do 
Estado, a negar o benefício da aposentadoria voluntária, sob a 
alegação de que é privativa dos servidores efetivos, nomeados em 
virtude de aprovação em concurso público. Conseqüentemente, não 
fazem jus à aposentadoria prevista no art. 36, 111, da Constituição 
Estadual, em razão da ausência de previsão no comando do art. 287. 

Valendo-se do método sistemático de interpretação das leis, que 
consiste em cotejar disposições conexas, ou seja, que tenham relação 
de pertinência quanto ao objeto, pode-se vislumbrar uma situação 
extremamente curiosa e paradoxal: o agente submetido ao regime de 
convocação é considerado servidor público para fins de aposentadoria 
compulsória e por invalidez, mas não o é para os efeitos de 
aposentadoria por tempo de serviço público. Em outras palavras, 
quando o convocado se torna inválido para o desempenho da função 
estatal e atinge a idade de 70 anos, o poder público o aposenta como 
servidor. Entretanto, ao completar o tempo necessário para gozar o 
benefício da inatividade remunerada, o Estado indefere a pretensão 
do convocado, sob o argumento de que ele não é servidor efetivo, 
como se a natureza do serviço prestado fosse diferente em cada caso, 
o que não é verdade. 

Dessa forma, enquanto prevalecer a prescrição do art. 287 da 
Constituição Estadual, continuará triunfando a interpretação do 
Executivo e do Judiciário no sentido de negar o direito à 
aposentadoria voluntária aos servidores em regime de convocação, o 
que privilegia o elemento formal em detrimento do substrato material. 
Embora os convocados não sejam titulares de cargo efetivo nem 
tenham ingressado mediante aprovação em processo seletivo, 
exercem serviço público típico do Estado, como os demais servidores 
formalmente nomeados para o desempenho da função estatal. 

Não se pode deixar de enfatizar que o poder público adotou o 
regime de convocação para simplificar procedimentos e proporcionar 
um serviço contínuo na área da educação, evitando interrupções, 
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paralisações e as delongas inerentes ao procedimento de ingresso 
por concurso público. Todavia, essa opção política do Governo não 
pode conduzir a uma interpretação totalmente desfavorável aos 
convocados, que tanto colaboraram e ainda colaboram com o Estado 
no exercício de suas relevantes atribuições, em decorrência das 
renovações constantes do prazo de convocação. 

É oportuno transcrever o voto do eminente Desembargador Almeida 
Melo, envolvendo matéria dessa natureza, quando do julgamento da 
Apelação Cível n° 157.173-6/00, da Comarca de Belo Horizonte, 
apesar de não corresponder ao entendimento dominante no Tribunal 
de Justiça: 

"Ocorre que o instituto da convocação tem sido utilizado para 
encobrir o interesse em evitar a aplicação de normas trabalhistas ou 
estatutárias que conferissem direitos aos servidores, sobretudo 
porque não há texto legal que traduza um rol de direitos a estes 
aplicados. Em outras ocasiões, sua utilização visou evitar a realização 
de concurso público ... Entendo que é preciso privilegiar a situação 
fática, em detrimento do nome jurídico que lhe é atribuído, pelo que, 
verificando-se que, em verdade, os servidores trabalham como se 
efetivos fossem, deve-lhes ser assegurada a aposentadoria voluntária, 
prevista no art. 36, 111, da Constituição Estadual". 

A decisão em referência foi publicada no "Diário do Judiciário" de 
10/6/2000, e atuou como relator o Desembargador Corrêa de Marins. 

Acresça-se a isso que a não-concessão dessa modalidade de 
aposentadoria aos convocados configura verdadeira afronta ao 
princípio da dignidade humana, insculpido no inciso 111 do art. 1° da 
Constituição Nacional, que é um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. 

Parece-nos, portanto, razoável, justo e oportuno garantir a esses 
servidores submetidos ao regime de convocação, a que se refere o 
art. 122 e os seguintes da Lei no 7.109, o direito à aposentadoria 
voluntária, com base nos critérios vigentes por ocasião da publicação 
da Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alterou profundamente 
as condições para a aquisição da aposentadoria no serviço público. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 56/2001, no 1 o turno. 
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001 . 
. Geraldo Rezende, Presidente - Rogério Correia, relator - Marco 

Régis. 
PARECER SOBRE A SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 E SOBRE 

AS EMENDAS N°S 2 E 3, APRESENTADAS EM PLENÁRIO, AO 
PROJETO DE LEI N° 521/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Antônio Júlio, altera a 
redação do art. 2° da Lei no 12.186, de 1996, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder ingresso gratuito aos menores de 5 a 12 anos 
de idade, aos profissionais e às autoridades que menciona para 
competições esportivas realizadas em estádios e praças de esportes 
de propriedade do Estado. 

Aprovada nas comissões às quais foi distribuída, encaminhou-se a 
proposição ao Plenário, para discussão e votação no 1 o turno, com a 
Emenda no 1, apresentada por esta Comissão. 

Na fase de discussão, o Deputado Mauri Torres apresentou a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1 e a Emenda no 2, e o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão apresentou a Emenda no 3. Em atendimento 
aos trâmites regimentais, volta o projeto, com as citadas emendas e a 
subemenda, a esta Comissão, para receber parecer. 

Fundamentação 
A alteração proposta na lei autorizativa, que permite ao Poder 

Executivo conceder ingresso gratuito aos menores e aos profissionais 
que menciona, visa estender o benefício aos árbitros de futebol. 

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Educação e com 
parecer favorável também da Comissão de Fiscalização Financeira, 
aperfeiçoa o texto da proposição, especificando que o benefício se 
destina aos árbitros de futebol devidamente registrados na Federação 
Mineira de Futebol ou em Ligas Regionais e Municipais. Dessa forma, 
a lei garantirá o benefício a todos os árbitros, quer atuem no futebol 
profissional, quer no amador. A Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, 
apresentada em Plenário, é restritiva: passam a ter direito ao benefício 
apenas os árbitros registrados no Sindicato dos Árbitros de Futebol. 
Como conseqüência, os demais seriam obrigados a fazê-lo, caso 
quisessem obter o benefício legal. Diante disso, a Subemenda n° 1 à 
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Emenda n° 1 não tem como ser acatada, uma vez que fere 
frontalmente o disposto no inciso V do art. 8° da Constituição da 
República, que taxativamente estabelece: "Ninguém será obrigado a 
filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato". 

Há que se ressaltar, ainda, que a aprovação da Subemenda no 1 à 
Emenda no 1 prejudicaria a citada emenda. 

A Emenda no 2, do Deputado Mauri Torres, modifica o art. 1° da 
proposição, que altera a redação do art. 2° da Lei no 12.186, de 
5/6/96, inovando quanto ao controle do acesso ao local do evento. 
Tanto a lei em vigor quanto o texto da proposição estabelecem que o 
acesso deve ser feito por portaria especial. A Emenda no 2 estabelece 
que o acesso será feito por meio de carteira especial, a ser expedida 
pela Administração do Estádio do Estado de Minas Gerais - ADEMG. 
Consideramos que a alteração pretendida é mais adequada em 
termos operacionais. No entanto, por razões de ordem técnica e por 
coerência, tendo em vista que esta Comissão apresentou e aprovou a 
Emenda no 1 , com a qual concordamos, e especialmente 
considerando o parecer pela rejeição da Subemenda no 1 à Emenda 
no 1, anteriormente exarado, opinamos por que a Emenda no 2 seja 
acolhida na forma da subemenda que apresentamos. 

A Emenda no 3, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, restringe o 
benefício aos árbitros de futebol que comprovem a presença nos 
eventos por motivos técnicos, como a participação em programas de 
televisão, a redação de matérias jornalísticas ou a prestação de 
serviço a clubes amadores. Consideramos que o dispositivo não deve 
ser acatado, uma vez que desvirtua o objetivo principal do projeto, 
qual seja permitir que os árbitros aprimorem-se tecnicamente. Com 
efeito, os árbitros não vão aos estádios de futebol, apenas, como 
espectadores, mas para se capacitar. A observação do trabalho de 
outros profissionais é condição imprescindível para seu 
aperfeiçoamento profissional. Além disso, é importante que estejam 
em contato com dirigentes esportivos, com autoridades e, 
principalmente, com o público. Assim, restringir o benefício aos 
árbitros que são convidados pelos meios de comunicação - por terem 
ficado mais conhecidos ou por possuírem qualidades de expressão 
verbal - seria uma injustiça para com aqueles que buscam esmerar-se 
no desempenho de sua profissão. 
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A Emenda n° 3 altera, ainda, a cláusula de v1gencia, 

estabelecendo, em substituição, que a lei deverá ser regulamentada 
pelo Poder Executivo no prazo de 120 dias. Por razões técnicas, 
acatamos esta parte da emenda relativa à regulamentação da matéria, 
na forma da subemenda que apresentamos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Subemenda n° 1 à 

Emenda no 1 e pela aprovação das Emendas n°s 2 e 3 na forma da 
Subemenda no 1 à Emenda no 2 e da Subemenda no 1 à Emenda no 3, 
a seguir apresentadas. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O art. 2° da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 2° - O benefício a que se refere o art. 1 o desta lei estende-se 

aos ex-jogadores profissionais e aos árbitros de futebol devidamente 
registrados na Federação Mineira de Futebol ou em Ligas Regionais e 
Municipais, os quais terão acesso ao local do evento por meio da 
apresentação da carteira especial, a ser expedida pela Administração 
do Estádio do Estado de Minas Gerais- ADEMG.'.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 
Acrescente-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data de sua publicação." 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Dalmo Ribeiro Silva. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

O Sr. Presidente despachou, em 18/10/2001, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado lvair Nogueira, notificando a constituição do Bloco 
Parlamentar Democrático Progressista, formado pelas Bancadas do 
PMDB e do PPS, e a indicação do Deputado lvair Nogueira como seu 
Líder. (- Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.) 

~------------~------------~ 
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Do DeputaâocMarcelo Gonçalves, notificando o falecimento da 

Sra. Maria José S. Machado (D. Tiná), ocorrido em 15/10/2001, em 
Pedro Leopoldo.(- Ciente. Oficie-se.) 

[L-________________________ __ 
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Deputado Sebastião Costa - Entrega do título - Palavras do Sr. 
Antônio José Polanczyk - Apresentação musical - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Mauri Torres - Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Doutor Viana - Gil 
Pereira - José Henrique - Maria Olívia - Mauro Lobo - Sebastião Costa 
- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°
Secretário, para proceder à leitura 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. Ornar Peres, Secretário de Indústria e Comércio, 
representando o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado; Antônio 
José Polanczyk, Diretor-Presidente da Companhia Siderúrgica Belga
Mineira; Weber Americano, Secretário Adjunto da Justiça, 
representando o Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; 
José Santana de Vasconcelos Moreira, ex-Presidente desta Casa; 
Revmo. Dom Lélis Lara, Bispo da Diocese de ltabira e Coronel 
Fabriciano; Eduardo Azeredo, ex-Governador do Estado; e Sebastião 
Costa, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à entrega do título de 

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Antônio José 
Polanczyk, Diretor-Presidente da Companhia Siderúrgica Belga
Mineira, concedido pelo Sr. Governador por meio do Decreto no 
41.702, de 6/6/2001, a requerimento do Deputado Sebastião Costa. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente- A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Sebastião Costa 
Exmos. Srs. Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia 

Legislativa; Ornar Peres, Secretário de Indústria e Comércio, 
representando o Governador do Estado; Antônio José Polanczyk, 
Diretor-Presidente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, nosso 
ilustre homenageado desta noite e sobre quem estaremos discorrendo 
daqui a pouco; Weber Americano, Secretário Adjunto da Justiça, 
representando o Vice-Governador do Estado; Deputado Federal José 
Santana de Vasconcelos, ex-Presidente desta Casa; Revmo. O. Lélis 
Lara, Bispo da Diocese de ltabira e Coronel Fabriciano; Eduardo 
Azeredo, ex-Governador do Estado, gostaria de mencionar o nome de 
todas, mas sabemos que são diversas as autoridades aqui presentes 
e não posso cometer injustiças neste momento. Por isso, quero 
agradecer a todos e dizer a cada um que se sinta como se tivesse 
sido mencionado pelo nosso cerimonial. Sr. Presidente, autoridades 
municipais presentes - e tenho notícias de vários Vereadores e 
Prefeitos que estão aqui conosco -, senhoras e senhores, Antônio 
José Polanczyk é o homenageado desta noite. É a ele, portanto, com 
a devida licença da distinta platéia, a quem quero me dirigir em 
primeiro lugar. 

A cidadania honorária que hoje recebe, caro Antônio José 
Polanczyk, é a conquista de um território. Território que todos nós, 
oriundos das Minas e das Gerais, temos orgulho muito grande de 
ocupar. Tão grande é nosso orgulho que somos ex1remamente 
parcimoniosos em conceder a outros o direito, ainda que honorário, de 
dividir a sua ocupação conosco. 

Esteja V. Sa. certo de que Minas Gerais somente chama de filhos 
aqueles a quem ama. E V. Sa., tenha certeza, já está há muito tempo 
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na querência e no amor desta terra. Já está entre aqueles que 
nossa gente, com sua proverbial sabedoria, chama de "os homens de 
bem". 

Muito contribuiu para a concessão da cidadania honorária de Minas 
a sua formação pessoal. Na lida com a terra, na simplicidade do trato 
com as pessoas e no profundo e inabalável respeito à família e às 
tradições de sua gente, sua pequena Guarani das Missões, JOia 
incrustada na Região de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, 
possibilitou-lhe primorosa educação. 

Se tais valores são universais, para nós, mineiros, são essenciais à 
própria vida. Dessa maneira, V. Sa. vem, com valores tão caros aos 
mineiros, engrossar a fileira dos brasileiros que são forjados na sina 
da esperança. Dos homens e das mulheres que fazem de suas vidas 
um hino de louvor à construção de um mundo melhor. De um mundo 
onde a terra, a simplicidade e o respeito à família e às tradições sejam 
ponto de partida para outras conquistas. 

Assim, quando V. Sa., lá pelos anos 60, desembarca em Minas 
Gerais como engenheiro assistente da Usina de Monlevade e, 
devagar e silenciosamente, como bom mineiro, conquista todos os 
postos de relevo, até que, em 1998, por mérito próprio, chega à 
Presidência da Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, nada mais fez 
do que exercitar o que lhe foi ensinado na pequenita Guarani das 
Missões: amor à terra, simplicidade no trato e respeito, muito respeito, 
à família e às tradições. 

Sei que V. Sa. já presidiu o Instituto Brasileiro de Siderurgia e a 
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Sei, também, que 
exerceu cargos na Diretoria do Sindicato da Indústria do Ferro Gusa e 
no Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais. Sei, 
ainda, que preside o Comitê Gestor do Programa Mineiro de 
Qualidade e Produtividade. O que V. Sa. talvez não saiba é que a 
homenagem que hoje recebe está muito mais associada aos gestos 
do cidadão Antônio José Polanczyk, que, mesmo no exercício de 
elevados e honrosos cargos, jamais se esqueceu da terra, da 
simplicidade e da defesa da família e das tradições. 

De fato, a mesma Guarani das Missões, que acolheu, no final do 
século XIX, aqueles que carinhosamente chamamos de polacos, foi 
alvo de expressiva homenagem. Descendente direto dos poloneses, 
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V. Sa., após a morte de sua mãe, ocorrida no ano passado, doou 
ao município o prédio onde nasceu e por muitos anos residiu sua 
família. Lá fez instalar a Casa da Cultura Helena Carolina, 
homenageando duas mulheres fortes em sua vida: uma, sua mãe, 
Helena, e outra, sua avó, Carolina. 

Buscando preservar suas origens, V. Sa. está à cata, na Polônia, de 
pessoas com as quais tenha laços familiares. E, como dizia o poeta, 
"são grandes demais os perigos dessa vida". Minas Gerais aparece 
em sua vida outorgando-lhe a cidadania honorária de mineiro. 

Assim é Minas: enquanto V. Sa. busca achar seus ascendentes, ela 
abre-lhe as portas para sua descendência; faz de seu território a casa 
de V. Sa.; entrega às suas montanhas os mais escondidos desejos de 
V. Sa. e profere ecos intermitentes dos sinos de suas igrejas, como a 
anunciar: "Localizem, minha gente, o povo de meu filho Antônio José, 
polaco de origem, gaúcho de nascimento, mas mineiro por sua própria 
fé 11

• 

Minas vai mais longe, conterrâneo Antônio José: lança em seus 
campos gerais o grito de liberdade de V. Sa., traduzido no amor 
fecundo por D. Terezinha Parreiras, frutificado nas vidas de seus 
filhos, Antônio Carlos e Karla. E, qual história intermitente de amor 
bem mineiro, nutrido sob o fogo do lar, seus netos já recebem a seiva 
de vida mineira e, queira Deus, continuarão a preservar a terra, a 
simplicidade, a família e as tradições. 

E Minas não pára, conterrâneo Antônio José. Minas cobra parte da 
história de seu mais novo filho. Ela sabe que o guri de Guarani das 
Missões, que tangia a dupla de bois Gaúcho e Valente pelas trilhas 
daquele rincão, que aprendeu a subir em árvores, a combater 
formigas, a arar e a amar a terra, deve colocar-se disponível para 
tanger duplas outras e aprender coisas novas. 

E aqui, meu querido conterrâneo, vai o conselho de um mineiro 
ilustre, que dignifica essas Minas e essas Gerais - refiro-me a João 
Guimarães Rosa. Ninguém mais mineiro do que ele, tão mineiro que 
mandou lhe dizer que "o homem nasceu para aprender, aprender 
tanto quanto a vida lhe permita". 

E seu aprendizado como mineiro oficializado passa, 
necessariamente, pela nossa querida Belgo-Mineira. De nada valerá a 
missão empresarial da Belgo-Mineira se não estiver imbuída de 
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mineiridade. 

Ninguém melhor que o senhor, conterrâneo Antônio José, para 
impedir que a Belgo deixe de lado o cariz de mineiro. Aquela história 
de que mineiro não briga - concilia; de que mineiro não é arrogante no 
trato - é simples no gesto e no ato; de que mineiro não é intolerante -
é pacificador, nunca beligerante, será mais atual do que nunca nas 
ações do guri que tangeu Gaúcho e Valente e hoje, homem feito, 
conduz milhares de homens na produção de riquezas. 

Desnecessário dizer, Sr. Presidente da Belgo-Mineira, quanto sua 
empresa é importante para a economia de Minas, para o crescimento 
do povo de Minas, para a consolidação de Minas como Estado 
federado. 

O que importa dizer nesta hora, Sr. Presidente da Belgo-Mineira, é 
que Minas está, a partir de hoje, mais feliz, porque a primeira 
siderúrgica integrada a funcionar na América Latina é dirigida por um 
filho seu, filho que honra e dignifica qualquer povo, qualquer raça, 
qualquer gente. 

Nesta hora confusa por que passa o mundo, quando a opinião 
pública se manifesta contra o terror e contra toda forma de guerra, a 
concessão da cidadania honorária a V. Sa., conterrâneo Antônio José, 
toma relevância especial. Encontra-se ela, a honraria que lhe é 
concedida, coroada da lição maior de tolerância e de rompimento com 
os grilhões do isolacionismo. De fato, quando um polaco, gaúcho, 
diretor de uma multinacional, é homenageado por seus méritos e 
trabalhos à frente de uma grande siderúrgica, Minas Gerais está a 
dizer a todo o mundo e a toda a gente: "Olhem, a paz é possível. 
Basta que cada um de nós faça sua parte. É só querer". 

Parabéns, Siderúrgica Belgo-Mineira. Parabéns, acionistas, diretores 
e empregados pelo Presidente que vocês têm. 

Senhoras e senhores, nas andanças por estas Minas Gerais, mais 
precisamente pelo vale do rio Piracicaba, e em conversas com o 
Deputado José Santana, concluímos ser dever de justiça a concessão 
da cidadania honorária ao nosso ilustre homenageado. Levei o 
assunto à bancada de meu partido, o PFL, e dela recebi apoio 
unânime. Parti, então, para buscar o apoio das Lideranças dos outros 
partidos nesta Casa. Neste momento, agradeço aos Líderes do 
PMDB, PSDB, PTB, PDT, PL, PPB, PPS, PSB e PSD, que, 
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O Governador do Estado acolheu a solicitação feita e baixou o 
Decreto n° 41.702, de 6/6/2001, e hoje estamos aqui para, com 
alegria, fielmente cumpri-lo. Tenho certeza de que compartilhamos, 
todos nós - Deputados, diretores, empregados e acionistas da 
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, bem como o povo de Minas 
Gerais-, da acertada decisão desta homenagem. 

Quero crer, sem medo de haver crido em coisas vãs, que podemos 
deixar um pouco de lado o formalismo desta sessão e, no trato das 
coisas simples, como nós mineiros sabemos fazer, cordial e 
calorosamente, vamos receber nosso mais novo mineiro com uma 
salva de palmas. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao 
Presidente, Deputado Antônio Júlio. 

Entrega do Título 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. 

Antônio José Polanczyk o título de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais, passando-lhe às mãos este diploma com o seguinte 
teor: "Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador 
do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Decreto no 41.702, de 
6/6/2001, e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, concede ao Engenheiro Antônio José Polanczyk o título 
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante 
contribuição para o engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 
15 de outubro de 2001." Assinam o Governador do Estado, Itamar 
Franco e o Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia. 

- Procede-se à entrega do título. 
Palavras do Sr. Antônio José Polanczyk 

Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Antônio Júlio; Secretário Omar Peres; Dr. Weber Americano; ex
Presidente da Casa e prezado amigo José Santana; Revmo. Dom 
Lélis Lara, ao qual dedico meu especial agradecimento por ter vindo 
aqui esta noite, o que muito me honrou; ex-Governador Eduardo 
Azeredo; Deputado Sebastião Costa, autor do requerimento que deu 
origem à homenagem e que foi muito generoso em seu discurso; 
Deputados Estaduais, Federais e demais autoridades aqui presentes, 
senhoras e senhores, é com grande satisfação que venho hoje a esta 
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Casa Legislativa. Muito me honra receber, por indicação do 
Deputado Sebastião Costa e com a aprovação de seus colegas, o 
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais. 

Entendo que essa distinção é, na verdade, homenagem à 
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, aqui representada pela figura 
de seu Presidente. Ao conceder-me esse título, os representantes do 
povo mineiro demonstram o reconhecimento à importância e à 
contribuição da empresa para Minas Gerais. 

Agradeço particularmente as palavras do Deputado Sebastião 
Costa, dirigida à minha pessoa; elas e o resgate de fatos relacionados 
à minha vida tocaram-me profundamente. O poder mágico das boas 
lembranças juntou-se à emoção deste momento para transportar-me a 
lugares e situações que me deram grandes alegrias. Muito obrigado 
por resgatar passagens que os anos às vezes deixam esquecidas. 

Como já afirmei, credito com toda sinceridade esta homenagem à 
atuação da Belga-Mineira. O significado desta solenidade é bem 
amplo. Não se limita à honrosa distinção que me foi conferida, o que 
já seria suficientemente gratificante. Refiro-me, antes, ao 
reconhecimento desta Casa aos esforços de cada empregado da 
Belga para vencer os obstáculos colocados à nossa frente por um 
mundo cada vez mais complexo e competitivo, onde a disputa por 
mercados é sempre mais acirrada. Assim, os méritos desta 
homenagem devem ser divididos igualmente com todos os nossos 
empregados, clientes, fornecedores e acionistas e ainda entre os que 
contribuíram com a arrancada de nossa empresa. 

Acredito ser essa uma justa homenagem à Belga. Afinal, é 
significativa a contribuição da Companhia para as economias mineira 
e nacional, na forma de produtos, empregos e recolhimento de 
impostos. 

A Companhia Siderúrgica Belga-Mineira foi relacionada, no ano 
passado, como a quinta maior arrecadadora de impostos em Minas 
Gerais. Nos municípios onde a empresa está presente, os números 
são ainda mais significativos. Em João Monlevade, por exemplo, a 
Belga responde por 40% da arrecadação. 

O Grupo Belga é responsável pela geração de 4.500 empregos 
diretos no Estado, distribuídos principalmente nas sete unidades 
industriais existentes em Minas. Além desses, são mais 13 mil 
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empregos indiretos. 

Estamos presentes em 31 munJclplos mineiros e participamos 
diretamente de seu desenvolvimento. 

Entendemos que os empregados são o maior patrimônio da Belgo e 
a eles devem ser atribuídos os resultados que a empresa tem 
alcançado. Trabalhamos com um modelo de gestão integrada que 
contempla e harmoniza as diversas áreas inter-relacionadas da 
Companhia: pessoas, qualidade, segurança, meio ambiente e 
comunidades. 

Temos equipes capacitadas, motivadas e integradas. Procuramos 
sempre investir na educação e no treinamento. Mediante parcerias 
com instituições de ensino, é nosso objetivo fazer com que todos os 
empregados tenham, no mínimo, o diploma de segundo grau até o 
final do próximo ano. 

A atenção que dedicamos a nossos empregados e seus familiares é, 
de longa data, estendida às comunidades onde estamos presentes. 
Cultivamos a crença de que uma empresa somente é bem sucedida 
se mantiver sintonia com aqueles que a cercam. 

Através da Fundação Belgo-Mineira, estreitamos o relacionamento 
com as comunidades, atuando nas áreas de educação e cultura e 
mediante programas especiais com enfoque em saúde. 

Um desses projetos é o Programa Ensino de Qualidade, que hoje 
reúne mais de 20 mil alunos de escolas públicas municipais e 
estaduais nas comunidades onde o grupo está presente. 

Outra ação de grande abrangência é representada pelo programa 
que direciona parcela do Imposto de Renda a pagar de nossos 
empregados a entidades cadastradas nos Fundos da Criança e do 
Adolescente. No ano passado, a Belgo foi o maior contribuinte, em 
Minas, para os Fundos da Criança e do Adolescente. 

Na área cultural, em 2000, a Fundação Belgo-Mineira promoveu 748 
apresentações de teatro, dança, música e literatura, em dez 
municípios, envolvendo um público de 300 mil pessoas. 

Na área ambiental, nossos quatro Centros de Educação Ambiental
Monlevade, Bom Despacho, Juiz de Fora e Antônio Dias - recebem 
anualmente milhares de escolares e desenvolvem um trabalho de 
conscientização para a importância da preservação. 

As respostas a esse conjunto de ações, percebemos no dia-a-dia 

~-----------~------------~ 



830 
em nossas usinas, nas comunidades, pelas certificações e através 
do reconhecimento público. Todas as nossas unidades possuem 
certificações nas normas ISO 9000 e ISO 14000, que tratam do meio 
ambiente, e BS 8800, relacionada à segurança e saúde ocupacional. 

Recentemente nossa empresa foi relacionada pela revista "Exame" 
como uma das 100 melhores para se trabalhar no Brasil. A mesma 
publicação acaba de escolher a Belgo, pelo segundo ano consecutivo, 
como uma das empresas modelo do País em responsabilidade social. 
A empresa é "benchmark" em atuação social, de acordo com a 
avaliação do Instituto Ethos, em São Paulo, e também uma das cinco 
melhores empresas em clima organizacional, segundo a consultoria 
Hay do Brasil. 

Orgulhamo-nos ainda dos resultados em segurança do trabalho. Os 
índices da usina de Monlevade são os melhores do País e também 
são referência entre as diversas instalações siderúrgicas européias do 
Grupo Arbed, nosso principal acionista. A qualidade dos produtos 
Belgo tem reconhecimento mundial; disputamos a liderança com um 
restrito nicho de mercado de produtos para cordonéis de aço. Por 
esse produto a Belgo foi destacada como melhor fornecedor do grupo 
Bekaert, o maior fabricante independente de "steel cord". 

Permitam-me agora aproveitar as referências feitas pelo ilustre 
Deputado Sebastião Costa para falar um pouco mais da trajetória da 
minha família. Gostaria de contar-lhes como imigrantes poloneses 
encontraram-se em um ponto distante no Sul do Brasil e de como 
alguém, que lá nasceu, tornou-se um mineiro de coração. 

Retorno ao final do século XIX, quando um grande movimento de 
emigração contagiava a Europa. Levas de imigrantes seguiam para os 
Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil em busca de melhores 
oportunidades de vida. O governo imperial brasileiro promovia esse 
movimento com o objetivo de substituir a mão-de-obra escrava e 
também desbravar áreas não exploradas do território brasileiro, 
especialmente aquelas localizadas nas fronteiras da Região Sul, onde 
ocorreram conflitos históricos com as nações vizinhas da bacia do rio 
Prata. 

Nesse cenário, quatro famílias polonesas, que não se conheciam, 
resolveram emigrar. Quis o destino que, em lugar dos Estados Unidos, 
que era a mesa dos imigrantes, Canadá ou outros países, 
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escolhessem o Brasil para viver. Mais do que isso, em vez de partir 
para o Paraná, quem sabe Santa Catarina ou Espírito Santo, 
decidiram fixar moradia no Rio Grande do Sul. Não seguiram para um 
dos núcleos de poloneses já existentes, mas se aventuraram na 
criação de uma nova cidade, Guarani das Missões, no alto rio 
Uruguai. Essas pessoas foram a origem de meus pais. 

Era uma região coberta de florestas, na bacia do rio Uruguai, 
próxima à região dos Sete Povos das Missões. 

O desafio de ocupar a nova terra foi imenso. Tiveram que abrir 
caminhos com machado e enxada, construir casas no meio da 
floresta, criar clareiras para o cultivo e, desse modo, garantir a 
sobrevivência. Alguns pereceram, outros continuaram sua caminhada, 
atravessaram o rio Uruguai e se estabeleceram no norte da Argentina. 

Meu avô paterno teve nove filhos. O pedaço de terra que lhe coube 
e os recursos de que dispunha para ampliar sua área cultivável eram 
insuficientes para os filhos que se tornaram adultos. Meu pai, com 16 
ou 17 anos, tomou a iniciativa de procurar alternativas de vida em 
Porto Alegre, onde se tornou balconista do comércio. Na Revolução 
de 30, incorporou-se às tropas lideradas por Getúlio Vargas e com 
elas marchou até São Paulo. Temos fotografias suas entre os 
vitoriosos, naquela Capital. Terminada a revolução, voltou a Guarani 
das Missões, onde passou a lecionar em uma escola rural. 

No lado materno, minha origem também é modesta. Minha avó 
casou-se jovem, ficou viúva quando minha mãe contava apenas 5 
anos. Para sobreviverem em um ambiente restrito, tornou-se 
costureira e parteira. 

O professor rural e a costureira casaram-se e iniciaram um pequeno 
comércio, ele, aproveitando a experiência trazida de Porto Alegre, e 
ela, costurando para aumentar a renda. Foram abençoados com sete 
filhos. Crescemos em um ambiente de recursos limitados, onde a 
tônica sempre foi o trabalho e a obsessão pelo estudo. Tínhamos dois 
bois, o Gaúcho e o Valente. Eu tinha 11 anos e arava a terra. Guardo 
o cheiro de terra até hoje. Foi uma das minhas experiências mais 
espetaculares. Perdemos o pai muito cedo. Minha avó e minha mãe 
ficaram com a missão de criar e educar sete crianças, a mais velha 
com 11 anos. Duas mulheres de fibra, cumpriram a missão. Dos sete 
filhos, três concluíram a universidade, e duas filhas, a escola normal. 
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Um dos três é o meu irmão que está presente. 

Ingressei no curso de Engenharia da UFRGS e, influenciado por 
colegas e professores, optei pela especialização em Minas e 
Metalurgia. No penúltimo ano, eu e alguns colegas conseguimos 
estágio na Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, em Sabará. Foi meu 
contato inicial com a empresa que acabei escolhendo, um ano depois, 
para trabalhar e onde fiz toda a minha carreira. 

Encontrei na Belgo um ambiente desafiador, uma empresa em 
crescimento e vivendo uma ebulição cultural. De uma organização 
baseada no empirismo, na experiência individual, onde predominava o 
paternalismo, a empresa evoluiu nos últimos anos para uma entidade 
que trabalha de forma mais científica e com método. O ambiente 
amigo, presente desde os primeiros tempos de Monlevade, para onde 
convergiam engenheiros e técnicos vindos de várias localidades de 
Minas e do Brasil, e a oportunidade de contribuir modestamente para 
o crescimento da usina foram fortes razões para minha permanência. 
Vim, gostei e fiquei. 

Tive a felicidade de encontrar Terezinha, minha amada esposa. 
Juntos compartilhamos alegrias, dúvidas, tristezas e felicidade. Sua 
paciência em escutar, suas observações objetivas, suas críticas às 
vezes contundentes, sua palavra amiga nos momentos de dor, sua 
preocupação em combater injustiças, seu carinho e seu amor 
pavimentaram a estrada de nossas vidas. 

Longe dos meus, passei a conviver com uma segunda família: D. 
Conceição e Dr. Geraldo Parreiras e seus filhos me receberam de 
braços abertos. Guardo uma saudosa lembrança de ambos. Do 
carinho, da amizade e da acolhida que me deram. Os anos se 
passaram, vieram os filhos queridos e os netos, que são nossa maior 
recompensa e enchem nossos corações de alegrias. Criei em Minas 
meus melhores relacionamentos. No Rio Grande ficaram as boas 
lembranças, velhas amizades e o carinho da família. Hoje posso 
identificar aqui inúmeros amigos com os quais a vida me presenteou. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, meus amigos, 
mais uma vez, meu sincero agradecimento pela homenagem que 
estou recebendo. Vocês serão sempre credores de minha gratidão. 

Meus agradecimentos à Belgo e aos colegas de empresa pelo 
convívio ameno de todos estes anos. Muito obrigado a todos que 
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me de forma excepcional. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem o 
Coral Ars Nova, que, sob a regência do Maestro Carlos Alberto Pinto 
Fonseca, apresentará as músicas "Rapsódia Gaúcha" e "É a Ti, Flor 
do Céu", com o solo do tenor Júlio Valentim. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição de 16/1 0/2001.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.700/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Marcelo 

Gonçalves, pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa de 
Caridade de Formiga, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Santa Casa de Caridade de Formiga possui como finalidade 

principal a prestação de relevantes serviços na área da saúde, 
assistindo os doentes pobres em geral, oferecendo-lhes alojamento e 
atendimento médico-hospitalar. 

Além do mais, para melhor desempenho de suas funções, poderá 
firmar convênios e parcerias com instituições públicas ou privadas, 
cooperativas, operadoras de planos de saúde, seguradoras ou 

~-----------~------------~ 



834 
equivalentes. 

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.700/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2001. 
Elaine Matozinhos, relatora. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 E O SUBSTITUTIVO N° 1 
APRESENTADOS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 825/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária sobre 
fio de malha sintética. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela 
aprovação do projeto. 

Encerrada a discussão no 1 o turno, houve a apresentação em 
Plenário da Emenda n° 1 , de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
e do Substitutivo no 1, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves. 
Retoma o projeto a esta Comissão para que ela emita parecer sobre 
as alterações sugeridas. 

Fundamentação 
A Emenda no 1 estende o benefício da redução da carga tributária 

de 18% para 12% aos produtos de vestuário, além das operações 
com fio sintético de malha. 

Por outro lado, o Substitutivo no 1 amplia a extensão do benefício 
fiscal, abrangendo as operações internas realizadas pelas indústrias 
de fiação, têxteis, de vestuário e de calçados. 

Por ser mais amplo, o objeto do Substitutivo no 1 melhor atende ao 
princípio da isonomia, possibilitando um tratamento tributário idêntico 
para todas as indústrias do setor de fiação, têxtil, de vestuário e de 
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Importa salientar que o projeto de lei em tela é de natureza 
autorizativa e que caberá ao Poder Executivo, ao implementar o 
benefício fiscal, não só cumprir os requisitos do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como também proceder às alterações 
necessárias no regulamento do ICMS para estabelecer a forma, o 
prazo e as demais condições em que os contribuintes poderão usufruir 
o benefício de redução da carga tributária. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Substitutivo 

n° 1 apresentado em Plenário ao Projeto de Lei n° 825/2000 e pela 
rejeição da Emenda no 1, que fica prejudicada com a aprovação desse 
substitutivo. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Dilzon Melo 

- Rogério Correia - Rêmolo Aloise. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2001 

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

1.705/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei ora 

analisado pretende declarar de utilidade pública a Associação de 
Desenvolvimento Comunitário da Placa do Queijo, com sede no 
Município de Várzea da Palma. 

O projeto foi examinado 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 Associação de Desenvolvimento Comunitário da Placa do Queijo 

tem como finalidade precípua representar a comunidade junto a 
órgãos públicos e privados, reivindicando soluções para os problemas 
que impeçam o progresso e bem-estar da sociedade. 

A entidade procura, ainda, conscientizar os moradores acerca de 
suas potencialidades, levando-os a lutar por seus anseios e objetivos. 
Tais iniciativas a fazem, portanto, merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1. 705/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.731/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei no 
1.731/2001 visa declarar de utilidade pública o Conselho Central de 
Campo Belo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
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Município de Campo Belo. 

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar sobre ele em caráter conclusivo, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho Central de Campo Belo da Sociedade de São Vicente 

de Paulo tem como finalidade a prática da caridade cristã através da 
assistência social. Baseado nos princípios de amor ao próximo, 
trabalha incessantemente para dar assistência às pessoas carentes, 
buscando confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades 
materiais. 

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela 
solidariedade humana, faz-se merecedora do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.731/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.732/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

Por meio do Projeto de Lei no 1. 732/2001, o Deputado Arlen 
Santiago pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Riacho Doce - ACORD -, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Riacho Doce, é sociedade civil com 

personalidade jurídica, possui como finalidade precípua representar o 
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Distrito do Riacho Doce junto aos órgãos públicos e privados, 
reivindicando soluções para os problemas que dificultam o progresso 
e a obtenção do bem-estar da comunidade. Além disso, promove 
atividades socioeconômicas, culturais, desportivas e outras de cunho 
eminentemente filantrópico e assistencial. 

Em virtude da natureza social da entidade, entendemos que a 
pretensão de se lhe conceder o título, proclamando-a de utilidade 
pública, é justa e oportuna. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.732/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.735/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Bom Sucesso, com sede nesse 
município. 

Inicialmente, o projeto foi examinado 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 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Sucesso, 

com sede nesse município, fundada em 25/9/91, é uma sociedade 
beneficente e sem fins lucrativos. 

Suas ações têm por finalidade promover medidas de âmbito 
municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais, além de coordenar e executar, na sua área de 
jurisdição, os objetivos, os programas e a política da Federação das 
APAEs do Estado. 

Fica demonstrado, pois, que ela se tornou merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 
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Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.735/2001 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.736/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado lvair Nogueira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Voluntários de Vianópolis, com sede no Município de Betim. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente, 

assistencial e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos 

sociais dos moradores de Vianópolis, buscando resolver as 
pendências mais importantes para as famílias carentes, articulando e 
desenvolvendo as julgadas por ela prioritárias. A formação e 
valorização do espírito comunitário é, também, um dos seus objetivos. 

Em virtude da natureza eminentemente social da entidade, 
entendemos que a pretensão de se lhe conceder o título declaratório 
de utilidade pública é justa e oportuna. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.736/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.745/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei ora 
analisado pretende declarar de utilidade pública a entidade 
denominada Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Ataléia, com sede nesse município. 

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação mencionada no relatório cumpre as suas funções 

sociais, em caráter preventivo, ao abrigar crianças desamparadas, 
extremamente propensas ao ingresso em uma vida de infração e 
delinqüência juvenil. Suas atividades são executadas com base nos 
princípios da ética e cidadania, pois objetivam garantir às crianças o 
direito de crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável, o 
mais próximo possível de uma família bem-estruturada e harmônica. 
Proteção e assistência a gestantes é, também, um dos seus principais 
objetivos. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.745/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.747/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Bené Guedes, por meio do Projeto de Lei n° 
1.747/2001, pretende seja declarado de utilidade pública o Clube 
Jovens da Terceira Idade Alegria de Viver, com sede no Município de 
Rio Novo. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Clube Jovens da Terceira Idade Alegria de Viver, fundado em 

20/11/98, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. 
Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento dos idosos, por 

meio da realização de atividades sociais, culturais e desportivas. 
Dessa forma, incentiva a participação dessas pessoas nos trabalhos 
comunitários, procurando integrá-los em atividades produtivas, como 
artesanato, costura, tricô, pintura e outras. Dessa maneira, poderão 
contribuir com a renda familiar, valorizar a sua auto-estima e o "status" 
de cidadão, além de fortalecer a sua confiança. 

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

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

1.747/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.788/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.788/2001, do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Amigos do Serro - AASER -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada em 27/9/2001, foi a proposição encaminhada a este órgão 
colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme preceituam os arts. 188 e 102, 111, 
"a", do Diploma Regimental. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está 

disciplinada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que determina deverem as 
entidades pleiteantes do título declaratório de utilidade pública 
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apresentar prova de personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas 
idôneas e não remuneradas. 

Por atender aos requisitos dispostos em nosso ordenamento 
jurídico, não há óbice legal nem constitucional à tramitação do projeto 
nesta Casa. 

Não obstante tal constatação, cumpre-nos oferecer-lhe emenda, a 
fim de dar ao seu art. 1 o redação que contenha somente as 
informações necessárias e suficientes para os bons termos da lei, de 
acordo com o princípio da boa técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.788/2001 com 
a Emenda no 1, a seguir formalizada. 

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

Amigos do Serro - AASER -, com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.383/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em questão 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Luzia o 
imóvel que especifica. 

Publicado em 24/2/2001, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em cumprimento à exigência contida no art. 18 da Constituição 

Estadual e no art. 17, I, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências, o projeto de lei sob comento visa autorizar o 
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Poder Executivo a doar ao Município de Santa Luzia imóvel 
pertencente à extinta MinasCaixa, a esta doado originalmente pelo 
próprio município, com a condição de que, ao construir o seu edifício, 
entregaria o segundo pavimento, com algumas edificações 
devidamente especificadas na escritura pública de doação, ao 
município, que se comprometeu a terminar a construção e ali abrigar o 
seu Poder Legislativo. 

Após a extinção da MinasCaixa, o primeiro pavimento e o subsolo 
da construção ficaram ociosos e foram aos poucos sendo ocupados 
pela Câmara Municipal, o que motivou o Executivo a pleitear agora a 
devolução do bem para regularizar a situação dos gabinetes dos 
Vereadores. 

A par desses fatos, devemos reportarmo-nos ao § 1 o do citado art. 
17, por estabelecer norma de especial interesse no caso: que os 
imóveis pertencentes ao patrimônio público doados a outro órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, 
cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao 
patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. 

Em razão desse mandamento, a pretendida alienação deverá se 
efetivar mediante a modalidade de reversão, e não, de doação, como 
está previsto no projeto de lei. Cabe-nos, portanto, apresentar-lhe 
emenda com o fim de sanar esse equívoco, a ser formalizada na parte 
final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.383/2001 com 
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem. 

EMENDA N° 1 
No art. 1°, onde se lê "doar'', leia-se '1azer reverter''. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo - Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz -
Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.610/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, a propos1çao em tela 

institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e 
dá outras providências. 

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou as Emendas n°s 1 a 3. A seguir, foi analisada pela 
Comissão de Direitos Humanos, que opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
O objetivo da proposição em exame é instituir o Sistema de Número 

Fechado de Presos nas unidades prisionais do Estado, visando 
impedir sua superlotação. 

Para isso, o poder público deverá definir semestralmente o número 
máximo de internos nos seus estabelecimentos penitenciários, 
devendo construir novos imóveis ou adaptar os já existentes para 
receberem os presos excedentes, sentenciados ou provisórios. 

Respeitamos os direitos mínimos de todo ser humano, como o 
tratamento digno e o respeito à integridade física e individual, que são 
continuamente transgredidos em nosso sistema prisional, com a 
superlotação e as péssimas condições de cumprimento da pena. Isso 
impede a recuperação dos infratores, levando a constantes rebeliões 
e tentativas de fuga em massa. 

Acreditamos que um número compatível com a capacidade das 
unidades facilita o controle da disciplina e segurança internas e é um 
fator para a recuperação dos detentos. 

As sugestões das duas Comissões que nos precederam visaram ao 
aprimoramento técnico-jurídico do projeto, motivo por que as 
acatamos integralmente. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há despesa imediata 
para a implantação da futura lei, mas haverá despesa subseqüente à 
sua implantação, pela necessidade de novas construções 
penitenciárias. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.610/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
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pela Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição das Emendas 
nos 1 a 3, que ficam prejudicadas com a aprovação do Substitutivo n° 
1. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria· 

Rogério Correia - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.621/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
trata da disponibilização na Internet de informações sobre as 
atividades da administração pública. 

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

A seguir, a Comissão de Defesa do Consumidor, examinando o 
mérito do projeto, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo 
n° 1 , com a Emenda n° 1 , de sua autoria. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa precipuamente à democratização das 

informações, com o objetivo de contribuir para a efetivação dos 
princípios da moralidade e da publicidade, que devem nortear a 
administração pública. 

Com o intuito de conferir maior transparência aos atos praticados 
pela administração, a proposição estabelece para todos os órgãos e 
entidades a obrigação de disponibilizarem na Internet informações de 
interesse público, tais como dados sobre licitações, contratos e 
convênios; obras em execução e respectivas empresas contratadas; 
remuneração paga aos agentes públicos, discriminada por cargos e 
número de servidores neles lotados. 

O mérito dessa iniciativa é incontestável. Somente com a 
disponibilização de informações sobre os atos praticados será 
possível ampliar a participação da população, exercer o controle social 
e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de se fiscalizar que o 
controle dos atos praticados pela administração pública ser feito 
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diretamente pelo cidadão. E esse controle somente será possível 
se esse cidadão dispuser de instrumentos que tornem os atos 
praticados realmente transparentes, de conhecimento público. 

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a medida 
proposta encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao 
tratar do controle e da fiscalização da gestão dos recursos públicos, 
dispôs que "a transparência será assegurada mediante incentivo à 
participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão 
fiscal em meios eletrônicos". 

Visando a aprimorar a matéria, aproveitamos a oportunidade para 
apresentar as Emendas n°s 2 a 5. A Emenda no 2 visa a tornar o texto 
compatível com a Constituição Federal, ressalvando as informações 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança pública. A Emenda n° 3 
faz-se necessária pelo fato de que nem todas as consultas feitas a 
uma determinada página eletrônica demandam respostas. As 
Emendas n°s 4 e 5 visam a adequar a redação, tornando o texto mais 
claro e objetivo. Cabe ressaltar que substituímos os termos 
"servidores e agentes públicos" por "agentes públicos" porque os 
primeiros estão incluídos entre os últimos. De acordo com a doutrina, 
a expressão "agentes públicos" compreende os agentes políticos, os 
servidores públicos e os particulares em colaboração com o poder 
público. 

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, tem por objetivo deixar claro que as medidas propostas 
pelo projeto se aplicam a todos os Poderes, órgãos e entidades da 
administração pública. Deixamos de aprová-la porque seu conteúdo 
está inteiramente incluído na redação proposta pela Emenda no 4 para 
o "capuf' do art. 2°. 

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

1.621/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 2 a 5, a seguir 
apresentadas; e pela rejeição da Emenda no 1, que fica prejudicada 
com a aprovação da Emenda n° 4. 

EMENDA N" 2 
Dê-se ao art. 1 o do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção de 
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informações sobre as atividades da administração pública por meio 
da Internet, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado.". 

EMENDA N°3 
Dê-se ao § 2° do art. 1 o do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 1°- .................................................................. . 
§ 2° - As solicitações de informação feitas por meio do endereço 

eletrônico serão registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.". 
EMENDA N°4 

Dê-se ao "caput" do art. 2° do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 2° - Os Poderes, os órgãos e as entidades da administração 

pública estadual disponibilizarão e manterão atualizadas na Internet 
as seguintes informações:". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao inciso 111 do art. 2° do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 2°- .................................................................. . 
111 - valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes 

públicos ativos e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função, 
especificando-se a quantidade de ocupantes de cada cargo, emprego 
ou função;". 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo -

Luiz Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.746/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto em epígrafe 
obriga as empresas produtoras, distribuidoras ou que comercializem 
disquetes a recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes destinação 
sem causar poluição ambiental. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/9/2001, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
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Fundamentação 

O Projeto de Lei n° 1.746/2001 visa a disciplinar o descarte de 
disquete de computador no meio ambiente, tendo como diretriz a 
responsabilidade do produtor pelo recolhimento, reciclagem ou 
destinação final adequada na natureza. Nesse sentido, estabelece 
procedimentos de controle do resíduo recolhido, determina a 
veiculação de propaganda pelas empresas e fixa multa de 1 .000 a 
10.000 UFIRs para o caso de descumprimento da lei. 

A proposição não apresenta vício formal ou material, à luz do 
ordenamento constitucional. A iniciativa parlamentar enquadra-se na 
hipótese prevista no "caput" do art. 65 da Constituição do Estado, que 
trata da iniciativa concorrente no processo legislativo. Por sua vez, a 
competência para legislar sobre matéria ambiental incumbe, 
concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos 
termos do art. 24, VI, da Constituição Federal. Inexistindo lei federal 
sobre normas gerais, os Estados podem exercer a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, com base no § 
3° do mencionado artigo. No caso em exame, ainda não se editaram 
regras gerais sobre o assunto. 

O projeto, entretanto, apresenta diversas falhas. O art. 1 o apenas 
obriga as empresas que vierem a se instalar no Estado ao 
cumprimento das determinações legais, ferindo o princípio de 
isonomia relativamente aos demais estabelecimentos comerciais. Os 
§§ 1° e 2° do art. 2° prevêem mecanismo extremamente burocratizado 
de controle ambiental de entrada de disquete usado ou danificado. O 
art. 4° fixa multa específica para o descumprimento da lei, 
desconsiderando a legislação ambiental em vigor. Ressalte-se, ainda, 
que não se justifica a criação de lei específica para tratar apenas de 
um tipo de resíduo sólido a reclamar procedimento especial para 
descarte no meio ambiente. 

Para contornar esses problemas, apresentamos o Substitutivo no 1, 
na conclusão desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.746/2001 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
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Altera a Lei no 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe 

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 4° da Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4° - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM -, estabelecer normas para o recolhimento, reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada 
de resíduos sólidos, cujas composições físico-químicas, por suas 
especificidades, necessitem de procedimentos espec1a1s ou 
diferenciados para descarte no meio ambiente, tais como disquete de 
computador, lâmpada fluorescente, pilha e bateria, sem prejuízo do 
disposto na Lei no 13.796, de 20 de dezembro de 2000. 

§ 1 o - Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos 
usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos que 
lhes deram origem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, 
a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os 
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 
final ambientalmente adequada. 

§ 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à 
pena de multa nos termos da Lei no 7.772, de 8 de setembro de 1980, 
sem prejuízo de outras cominações cabíveis.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator- Ermano Batista 

- Sávio Souza Cruz - Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.781/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Bancada do PT, o projeto de lei em epígrafe consolida 
as normas que dispõem sobre os valores pecuniários devidos aos 
membros da Assembléia Legislativa e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/9/2001, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos 
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no 
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado 
nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição objetiva fixar a remuneração dos Deputados Estaduais 

por meio de parcelas pecuniárias mensais, correspondentes a 
subsídio e auxílio-moradia, além de ajuda de custo, paga no início e 
no final de cada sessão legislativa ordinária, e de importância 
correspondente ao subsídio mensal no mês de dezembro, em valor 
proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar no 
respectivo ano. 

De acordo com o disposto na proposição, os valores relativos às 
parcelas pecuniárias serão reajustados sempre que for reajustada a 
remuneração dos Deputados Federais, observados os mesmos 
índices e mantida a proporcionalidade estabelecida pela Constituição 
Federal. 

A proposição ainda estabelece uma retribuição pecuniária pelo 
comparecimento a reuniões extraordinárias, limitada a oito reuniões 
por mês. 

Determina, finalmente, que todos os valores pagos nos termos da 
proposição deverão constar do aviso de crédito bancário individual, 
emitido mensalmente para cada Deputado. 

Quanto às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao 
exercício do mandato parlamentar, o seu ressarcimento se dará na 
forma estabelecida em resolução desta Casa Legislativa, conforme 
propõe o art. 5° do projeto. 

Por outro lado, a proposição revoga o disposto no art. 2° da Lei no 
13.200, de 1997, o qual mantém os serviços assegurados na data da 
lei aos membros dos Poderes e os valores indenizatórios dos serviços 
não prestados pela respectiva administração, necessanos ao 
desempenho da representação, segundo sua natureza e abrangência. 

A Lei n° 13.200, de 1999, dispõe sobre a remuneração do 
Governador do Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado, 
de Secretário Adjunto e dos membros da Assembléia Legislativa, até 
que seja implementado o subsídio a ser editado pela lei federal 
prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição da República, 
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acrescentado pela Emenda à Constituição no 19, de 4/6/98. 

No que se refere, em especial, aos membros deste Poder, a 
Resolução no 5.200, de 2001, fixa normas sobre a remuneração e as 
verbas indenizatórias do Deputado Estadual, estabelecendo um 
subsídio fixo e outro variável, auxílio-moradia, ajuda de custo e o 
pagamento, no mês de dezembro, de uma importância 
correspondente aos subsídios, exatamente como propõe o projeto de 
lei em exame. Também os valores estabelecidos na proposição 
correspondem aos fixados na referida resolução, diferenciando-se 
apenas a terminologia atribuída ao montante relativo aos subsídios 
fixo e variável, representado naquela como subsídio mensal. Até 
mesmo a sistemática adotada para a remuneração referente ao 
comparecimento do Deputado às reuniões extraordinárias é a mesma. 

Por outro lado, a resolução mencionada regulamenta a forma de 
pagamento das indenizações por comparecimento a reumao 
extraordinária e despesas realizadas em razão de atividade inerente 
ao exercício do mandato parlamentar, estabelecendo quais são essas 
despesas, o seu limite e os meios para o seu ressarcimento. 

Vê-se, pois, que o objeto da proposição em análise está contido, na 
maior parte, na citada resolução. 

Ademais, à luz da Constituição Estadual, a remuneração do 
Deputado é matéria de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia 
Legislativa, conforme estabelece o art. 66, inciso I, letra "b", "in verbis": 

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras 
previstas nesta Constituição: 

I - da Mesa da Assembléia: 

c) a remuneração do Deputado, em cada legislatura, para a 
subseqüente, observado o disposto nos arts. 150, 11,153, 111, e 153, § 
2°, I, da Constituição da República;". 

Em razão do exposto, a proposição encontra vício de natureza 
constitucional, que impede a sua tramitação nesta Casa. 

Quanto ao art. 2° da Lei no 13.200, de 1999, que o projeto pretende 
revogar, há que se ressaltar a necessidade de sua manutenção, pois 
tal dispositivo se aplica aos membros do Poder Executivo e à 
sistemática adotada para o cálculo da remuneração dos membros do 
Poder Judiciário, conforme estabelece o art. 330 da Lei Complementar 
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n° 59, de 2001. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.781/01. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano 

Batista - Dilzon Melo - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.783/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
visa a revogar a Lei no 13.162, de 20/1/99, que dispõe sobre a 
composição da frota oficial de veículos do Estado e estabelece 
incentivo fiscal. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/9/2001, a proposição vem 
preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado, a pedido do Secretário da Fazenda, 

encaminha a esta Casa proposição para revogar a Lei no 13.162, de 
1999. Esta determina que a frota de veículos leves do Estado será 
composta exclusivamente por unidades movidas a combustível de 
fonte renovável, e que a frota atual será substituída por veículos com 
a mesma característica, em prazo a ser estabelecido em decreto do 
Poder Executivo. Além disso, limita a concessão de qualquer benefício 
fiscal ou subvenção econômica às operações com esses veículos, 
desde que destinados a pessoa física. 

Segundo o autor do projeto, a revogação da referida lei se faz 
necessária porque a retomada do desenvolvimento tecnológico do 
carro a álcool e demais produtos movidos a combustível dessa 
natureza foi praticamente abandonada pelo Governo Federal. Com 
efeito, a aplicação dessa lei fica prejudicada e gera prejuízos ao 
Estado. 

É importante salientar que a matéria objeto da proposição não se 
enquadra no campo da iniciativa de nenhum órgão ou autoridade, 
sendo lícito ao Governador do Estado deflagrar o processo legiferante. 
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Além disso, a inexistência de norma federal que disponha sobre o 
incentivo à utilização da energia alternativa - no caso, o álcool -
implica a escassa fabricação e demora na entrega desses veículos, 
gerando o descrédito do programa e prejuízos para o Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 1.783/01. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon 

Melo - Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.795/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei no 
1.795/2001 autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Gabinete de 
Gerenciamento de Crises - GGC. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/9/2001, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos do art.188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, curnpre a esta Comissão o exame dos aspectos 
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos 
termos que se seguern. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a criar, na 

estrutura da Secretaria da Segurança Pública, um Gabinete de 
Gerenciamento de Crises - GGC -, com a finalidade de buscar 
soluções aceitáveis para eventos críticos em que haja reféns. 

O projeto em análise não só autoriza o Poder Executivo a criar o 
mencionado órgão, como tarnbém dispõe sobre sua composição, 
competência, estrutura, forma de atuação e seu orçamento, não 
restando ao Chefe do Executivo nenhuma competência residual para 
regulamentar a matéria. 

A administração pública direta ou centralizada é integrada por um 
conjunto de órgãos que compõem sua estrutura no âmbito de 
quaisquer dos Poderes, desprovidos de personalidade jurídica e 
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sujeitos a uma relação de hierarquia. 

No âmbito do Estado, compete privativamente ao Governador 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, 
expedir decretos e regulamentos, bem como dispor, na forma da lei, 
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo (Constituição 
Estadual, art. 90, VIl e XIV). 

Do ponto de vista do processo legislativo, verifica-se que o projeto 
sob exame, de iniciativa parlamentar, propõe a criação de uma 
unidade integrante da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, 
matéria afeta ao poder discricionário do Governador do Estado, a 
quem compete a adoção de critérios de conveniência e oportunidade 
para melhor atender às peculiaridades do Estado Membro. Em outras 
palavras, só o Chefe do Poder Executivo detém o exclusivo poder de 
iniciar o processo legislativo em matéria dessa natureza, pois apenas 
ele é possuidor da liberdade ou margem de escolha que a lei defere 
ao agente público para a prática de determinados atos. Trata-se, pois, 
de liberdade de ação dentro de critérios estabelecidos pelo 
ordenamento jurídico vigente. 

Por tratar-se de projeto em que a iniciativa cabe somente ao Chefe 
do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 66, 111, "e", da Constituição 
do Estado, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que nem 
mesmo a sanção pelo Chefe do Poder Executivo tem o condão de 
convalidar o ato em que houve vício de iniciativa, mácula que implica 
a inconstitucionalidade formal de proposição que tenha essas 
características e venha a ser aprovada pelo Poder Legislativo (ADIN 
1693-5/PR, Tribunal Pleno, 18/3/99, Rei. Min. Maurício Corrêa. 
Precedentes, no mesmo sentido: ADIMC 1 .070/MS, Rei. Min. Celso de 
Mello, 23/11/94, DJ 15/9/95; ADI 89/MG, Rei. Min. limar Galvão, DJ de 
4/2/93; ADI 182/RS, Rei. Min. Sydney Sanches, DJ de 5/12/97; 
ADIMC 456/DF, Rei. Min. Néri da Silveira, DJ de 16/4/93; ADI 864/RS, 
Rei. Min. Moreira Alves, DJ de 13/9/96; ADI 873/RS, Rei. Min. 
Maurício Corrêa, DJ de 22/8/97; e ADIMC 1809/SC, Rei. Min. Carlos 
Velloso, DJ de 22/5/98; entre outros). 

Saliente-se, ainda, que as regras do processo legislativo são uma 
projeção do princípio da separação dos Poderes, estabelecido pela 
Constituição Federal, segundo jurisprudência consolidada da mesma 
Corte Superior, como ilustra a Medida Cautelar em Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade - ADIMC 872/RS, que trazemos à colação: 

"Ementa - Processo legislativo: consolidação da jurisprudência do 
STF no sentido de que - não obstante a ausência de regra explícita na 
Constituição de 1988 - impõem-se à observância do processo 
legislativo dos Estados membros as linhas básicas do correspondente 
modelo federal, particularmente as de reserva de iniciativa, na medida 
em que configuram elas prisma relevante do perfil do regime positivo 
de separação e independência dos Poderes, que é princípio 
fundamental ao qual se vinculam compulsoriamente os ordenamentos 
das unidades federadas. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. 
Julgamento: 3/6/93- Tribunal Pleno". 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.795/2001. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo 

- Sávio Souza Cruz. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 297" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/10/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Álvaro Antônio, Márcio 

Kangussu e Antônio Carlos Andrada 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: 1 • Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 231 e 232/2001 
(encaminham Projetos de Lei n°s 1.835 e 1.836/2001, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2" Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.837 a 1.842/2001 - Requerimentos n°s 2. 718 a 2. 726/2001 -
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros e Dinis 
Pinheiro - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de Educação e 
dos Deputados Wanderley Ávila (2), Dalmo Ribeiro Silva (2), Marcelo 
Gonçalves e lvair Nogueira - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados José Braga, João Pinto Ribeiro, Paulo Piau, Amilcar 
Martins, Dimas Rodrigues e Luiz Tadeu Leite - 2" Parte (Ordem do 
Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: Comissão de 
Representação - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação da Prof" Janete Gomes Barreto Paiva para Membro do 
Conselho Estadual de Educação - Comissões Especiais para Emitir 
Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 70 e 
71/2001 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alberto 
Pinto Coelho e outros e Dinis Pinheiro; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final das Propostas de 
Emenda à Constituição n°S 22/99 e 50/2001, do Projeto de Resolução 
n° 1 .538/2001 e dos Projetos de Lei n°S 321, 605 e 719/99, 1 .069, 
1 .142 e 1 .398/2000; aprovação - 2" Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.139/2000; 
requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.291 /2000; apresentação da Emenda no 1; encerramento da 
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discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão 
de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 1.344/2001; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de 
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.401/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .422/2001; discursos dos Deputados 
Márcio Kangussu e Carlos Pimenta; questões de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; existência de quórum para 
discussão; apresentação do Substitutivo no 3 e das Emendas n°s 8 a 
22; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o 
substitutivo e com as emendas à Comissão de Administração Pública 
- Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .429/2001; 
apresentação das Emendas n°s 1 a 3; encerramento da discussão, 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Direitos 
Humanos; Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.482/2001; 
encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 1.197/2000; apresentação da Emenda no 2; encerramento da 
discussão - 3• Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Miguel Martini - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

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

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

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

1• Parte 
1 a 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 José Braga, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 231/2001* 
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual 
Professor José Castro de Araújo à Escola Estadual do Conjunto 
Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, do Município de Poços de 
Caldas. 

A denominação contida na proposta é resultante de solicitação feita 
pelo colegiado da mencionada Escola Estadual, que pretende 
homenagear a memória do Professor José Castro de Araújo como 
reconhecimento ao seu trabalho e aos serviços relevantes prestados à 
comunidade local, conforme esclarece a justificação, em anexo, do 
Secretário de Estado da Educação. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos do meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 
Gerais. 
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Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a 

denominação de Professor José Castro de Araújo à Escola Estadual 
do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, de Poços de 
Caldas. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela 
comunidade (colegiado) da Escola Estadual do Conjunto Habitacional 
Dr. Pedro Afonso Junqueira, que, em reunião realizada no dia 
6/5/2001, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, 
indicação do nome de Professor José Castro de Araújo para 
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e 
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços 
prestados à população de Poços de Caldas, com destaque às 
seguintes realizações: elaborou, como Secretário Municipal de 
Educação e Cultura, Projeto "Poços de Caldas Analfabetismo Zero"; 
foi membro da Academia Poçoscaldense de Letras e eleito vereador 
para o período de 1993 a 1996. 

O Professor José Castro de Araújo nasceu no dia 9 de fevereiro de 
1943. 

Formou-se em História e Pedagogia. Faleceu no dia 19 de outubro 
de 1996. 

Vale registrar que, no município de Poços de Caldas, não existe 
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 
denominação. 

Vê-se, ante o exposto, que a denominação ora proposta guarda 
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei no 13.408, de 
21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando, 
assim, em condições de ser submetido ao exame da egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado. 

Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, aos de 
setembro de 2001. 

Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 
PROJETO DE LEI N" 1 .835/2001 

Dá a denominação de Professor José Castro de Araújo à Escola 
Estadual do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, de 
Poços de Caldas. 

Art. 1 o - A Escola Estadual do Conjunto Habitacional Dr. Pedro 
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Afonso Junqueira, de Poços de Caldas, passa a denominar-se 
Escola Estadual Professor José Castro de Araújo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
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- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM W 232/2001* 

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

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei incluso que dá a denominação de 
Deputado Raul Décio de Belém Miguel ao trecho da rodovia estadual 
de 36km, situado entre a cidade de Tupaciguara e o entroncamento 
da MG-143. 

O Projeto ora encaminhado tem por objetivo homenagear a memória 
de Raul Décio de Belém Miguel, pelos relevantes serviços prestados 
como grande expoente da vida pública brasileira. 

Reitero a Vossa Excelência a manifestação do meu alto apreço. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas 

Gerais. 
PROJETO DE LEI No 1 .83612001 

Dá a denominação de Deputado Raul Décio de Belém Miguel ao 
trecho da rodovia estadual de 36km, situado entre a cidade de 
Tupaciguara e o entroncamento da MG-413. 

Art. 1° - Fica denominado Deputado Raul Décio de Belém Miguel o 
trecho da rodovia estadual de 36km, situado entre a cidade de 
Tupaciguara e o entroncamento da MG-143. 

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

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

~-----------~------------~ 



861 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, notificando recebimento de cópia 

do Requerimento no 2.549/2001, do Deputado Bené Guedes, em que 
manifesta seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição no 
29/2001. 

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, em atenção ao Ofício n° 2.022/2001/SGM, indicando 
servidores para comparecer a reunião das Comissões do Trabalho, da 
Educação e de Administração Pública, em 16/10/2001. 

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
em atenção ao Requerimento no 2.595/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, informando que o precatório em favor de Mário de Paula 
Martins ainda não recebeu quitação. 

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, 
solicitando indicação de membro deste Poder para integrar a 
Comissão Especial do Centenário do Poeta Carlos Drummond de 
Andrade. 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva Assis, Secretária da Justiça, 
em atenção ao Requerimento no 2.541/2001, encaminhando 
informações referentes à situação da Pasta quando assumiu sua 
gestão, em novembro de 1999, e as ações empreendidas desde essa 
data. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em 
atenção ao Ofício no 1.740/2001/SGM, informando que o assunto 
tratado no Projeto de Lei no 1.679/2001 foi encaminhado à Secretaria 
de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1.679/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em 
atenção ao Ofício no 1.758/2001/SGM, informando que o assunto 
tratado no Projeto de Lei no 1 .684/2001 foi encaminhado à Secretaria 
de Governo e Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1.684/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em 
atenção ao Ofício no 834/99/SGM, informando que o assunto tratado 
no Projeto de Lei no 205/99 foi encaminhado à Secretaria de Governo 
e Assuntos Municipais. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 205/99.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública 
(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.564 e 
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2.596/2001, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Ronaldo Castro Bernardes, Prefeito Municipal de Campo 
Florido, solicitando seja votado o mais rápido possível o projeto de lei 
que regulamenta a formação e o funcionamento dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 805/2000.) 

Do Sr. João Batista Romualdo da Silva, Prefeito Municipal de 
Cabeceira Grande, solicitando sejam passadas ao município as 
informações sobre as discussões relativas à Lei Robin Hood. (
Arquive-se.) 

Da Sra. Maria Lúcia Guedes Vieira, Presidente da Câmara Municipal 
de Contagem, encaminhando requerimento do Vereador Joaquim 
Bernardino da Silva em que solicita que esta Casa faça gestões junto 
ao Governo do Estado com vistas a que se realize concurso público 
para contratação de policiais militares. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Ronaldo Perim, Presidente da COHAB-MG, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei n° 323/99, em atenção a 
pedido da Comissão de Fiscalização Financeira encaminhado por 
meio do Ofício n° 1.970/2001/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
323/99.) 

Do Sr. Mário Ramos Vilela, Diretor-Geral do IPEM-MG, 
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI do Preço do Leite 
(Ofício no 1.877/2001/SGM), relatório de avaliação metrológica 
realizada em embalagens de leite.(- À CPI do Preço de Leite.) 

Do Sr. Armando Conceição Vieira Ferro, Juiz de Direito da 6" Vara 
Cível da Comarca de Uberlândia, comunicando que o Sr. Josué 
Borges teve seus direitos políticos suspensos, ficando proibido de 
firmar contrato com o poder público ou receber benefícios ou 
incentivos finais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 
oito anos.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia do 
Estado, informando, em atenção ao Requerimento n° 2.593/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos, que a denúncia nele mencionada já 
está sendo objeto de atenção por parte dessa Ouvidoria. 

Do Sr. Ronaldo Castro Bernardes, Presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Vale do Rio Grande - CISVALEGRAN -, 
solicitando seja agilizada a tramitação do Projeto de Lei no 800/2000, 
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que regulamenta a formação e o funcionamento dos consorc1os 
internacionais de saúde. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 800/2000.) 

Do Sr. Uriel Villas Boas, Presidente do Sindicato dos Siderúrgicos e 
Metalúrgicos da Baixada Santista, solicitando que esta Casa se 
manifeste junto à Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA -, cobrando o 
respeito à Constituição, em face da demissão do sindicalista Ailton 
Ledesma Marques, e pedindo a abertura de negociações com o 
Sindicato.(- À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Dario Alexandre Machado Lopes, Presidente do Sindicato 
Rural de Botelhos, manifestando-se contrariamente à cobrança de 
ICMS sobre insumos agrícolas. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. Fabio Pereira da Silva, Presidente da Associação 
Comunitária do Chonin de Cima, (5), pedindo seja construída uma 
sede para a referida entidade; pedindo a instalação de uma rádio 
comunitária na localidade; pleiteando que Deputados visitem a 
localidade para discutir uma série de assuntos; postulando 
providências relacionadas à BR-451; pedindo seja revisto o Edital TP 
no 89/94, do DER-MG. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral de agência da 
Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos 
financeiros referentes a parcelas de contratos. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas, de 
Secretaria do Ministério da Agricultura, comunicando a liberação de 
recursos referentes a convênio. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Tonico Ramos, Coordenador Geral do Comitê Santos 
Dumont, convidando para homenagem a ser prestada ao Pai da 
Aviação. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Fabio Persi, Coordenador Geral do Movimento Asfalto Já, (8), 
pedindo o asfaltamento das estradas que ligam a BR-116 aos 
Municípios de Coroaci, Santa Maria do Suaçuí, Peçanha, Virgolândia, 
Nacip Raydan, São Pedro do Suaçuí, Marilac e Chonin de Cima. (
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - A Mesa passa a 

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI W 1.837/2001 
Dá a denominação de Rodovia Guido Assunção à MG-752, que liga 

os Municípios de Materlândia e Rio Vermelho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Guido Assunção a MG-752, rodovia que 

liga os Municípios de Materlândia e Rio Vermelho. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: A Rodovia MG-752 não possui denominação. Guido 

Assunção nasceu em Materlândia, em 1935, e faleceu em 1997. 
Cidadão de origem humilde, perspicaz, sóbrio e inteligente, 
conseguiu-se impor. Foi Prefeito por duas vezes. 

Guido Assunção foi um dos pioneiros na construção da referida 
rodovia, quando era Prefeito. 

Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 1.838/2001 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Museu Clara Nunes e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Museu Clara 

Nunes, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

Art. 2° - O Museu Clara Nunes terá sede no Município de 
Caetanópolis, no antigo Clube Cedrense - espaço cultural da 
Companhia de Tecidos Cedro Cachoeira -, já doado pela Companhia 
ao município. 
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Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no "caput" 

deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a aceitar doações de 
municípios, entidades públicas e privadas. 

Art. 3° - O Museu Clara Nunes tem a finalidade de pesquisar, 
recolher, classificar, conservar e expor adequadamente os produtos 
da intérprete. bem como seus objetos de valor histórico e artístico, 
para preservar sua arte e importância no cenário musical brasileiro, de 
modo a preparar as novas gerações, que irão atuar, amanhã, nesta 
área; tem, também, por finalidade manter viva a cultura e a arte de 
Clara Nunes na memória do nosso povo. 

Art. 4 o - Para atender o disposto no art. 1 o desta lei, fica a Secretaria 
de Estado da Cultura autorizada a lotar funcionários de seu quadro 
funcional para compor o quadro de pessoal do museu. 

Art. 5° - O prédio do Museu Clara Nunes ficará subordinado ao 
Instituto Estadual do Pratimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA-MG -, tendo em vista que faz parte da história urbanística do 
Município de Caetanópolis. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da instalação do Museu Clara 
Nunes correrão por conta de dotação orçamentária prevista no 
orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, ressalvado o parágrafo 
único do art. 2° desta lei. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. ao - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: Todos que viveram nas décadas de 70 e 80 lembram o 

que representou a mineira Clara Nunes. Escolhida, durante três anos 
seguidos, a melhor intérprete da música popular brasileira, Clara 
Nunes fez sucesso na América Latina, na Espanha, em Portugal, em 
Israel, na Alemanha, no Japão e em Angola, país com o qual tinha 
grande identidade cultural. Todo esse sucesso ocorreu em uma época 
na qual os artistas mineiros tinham muita dificuldade de se destacar 
no cenário nacional e mundial. 

Clara Nunes nunca escondeu sua origem simples - foi tecelã em 
Caetanópolis e Belo Horizonte -, sua coragem para lutar e enfrentar a 
vida, sua segurança e clareza de idéias. 

Clara Nunes foi uma excelente intérprete popular, que cantou as 
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músicas de seu país. Isso fica claro no seguinte depoimento dado 
por ela: ''Tudo o que for autêntico, eu estou aí. Samba-canção, samba, 
modinha, valsa, não existe nada de que eu não goste. Sou meio 
bobona com a música popular brasileira, com os compositores. Gosto 
de tantos ... É uma gente maravilhosa, que sabe dizer música e letra 
ao mesmo tempo, de tal maneira que prende a gente a noite inteira, 
só cantando, só escutando." 

Clara Nunes morreu há 16 anos, mas sua alegria e sua voz 
continuam gravadas na memória dos brasileiros. Ela se foi e deixou 
uma grande lacuna na MPB. Tentamos, com a criação desse museu, 
manter viva sua história. 

Ela deixou o Teatro Clara Nunes, um dos bons espaços culturais do 
Rio de Janeiro, que continua funcionando tanto para espetáculos 
musicais como teatrais e pertence a seus dois sócios. Em 
Caetanópolis, onde se pretende construir o Museu Clara Nunes, existe 
a creche Clara Nunes. 

Enfim, era uma vez uma sambista de perfil popular e de sucesso 
gigantesco. 

Desde já, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .839/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Cultura 

Nativa, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Tradições 

Gaúchas Cultura Nativa, com sede no Município de Uberaba. 
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 outubro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: O Centro de Tradições Gaúchas Cultura Nativa é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 14/3/96, com o 
propósito de difundir a cultura e a arte gaúcha por intermédio de aulas 
gratuitas de danças e desafio de chula e de catira, que fazem parte do 
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Outros trabalhos assistenciais estão sendo desenvolvidos pela 
entidade, como uma horta comunitária, cuja colheita diária de 
verduras e legumes é oferecida gratuitamente à comunidade. 

A entidade é de utilidade pública municipal, e suas atividades em 
prol da cultura e da arte, com a divulgação do folclore regional, são 
dignas de respeito. 

Promove reuniões de caráter cultural, cívico e recreativo, estimula e 
ampara, moral e materialmente, a criação de centros tradicionais, 
núcleos culturais ou conjuntos artísticos que se destinem à divulgação 
das tradições gaúchas. 

Por ser uma entidade que vem realizando um importante trabalho na 
área cultural e por atender a todos os requisitos legais, esperamos 
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto 
apresentado. 

- 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 .840/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade Uberabense de Proteção e 

Amparo aos Menores- SUPAM -,com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Uberabense 

de Proteção e Amparo aos Menores - SUPAM - , com sede no 
Município de Uberaba. 

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 outubro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: A Sociedade Uberabense de Proteção e Amparo aos 

Menores - SUPAM é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada 
em 17/5/59 pelo então Juiz de Menores, Dr. Venceslau Milton e sua 
esposa o• Francisca Valias Wenceslau, juntamente com um grupo de 
pessoas da sociedade de Uberaba, com o objetivo de atender 
meninas carentes, geralmente de famílias desestruturadas, na faixa 
etária de 7 a 18 anos, em sistema de semi-internato, com ensino e 
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profissionalização nas áreas de corte e costura, bordado, tricô à 
máquina, crochê, manicure e pedicure, tapeçaria, abrolho, datilografia 
e pintura em tecido. 

São atendidas 200 semi-internas por mês, e a supervisão geral da 
parte educacional (moral, religiosa e cultural), dos trabalhos manuais, 
alimentação, higiene, saúde, o contato com os familiares das internas 
e a administração em geral, tudo é realizado pelas Irmãs Oblatas do 
Santíssimo Redentor. 

Integram a estrutura da entidade, além das áreas livres e dos 
jardins: salas de aula, escritório administrativo, biblioteca, refeitórios, 
cozinhas, lavanderia, galerias cobertas, quadra poliesportiva, piscina, 
vestiários e sanitários, todas as dependências sendo equipadas com 
móveis e utensílios apropriados a cada área. 

A SUPAM é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS -, conforme o processo no 3.804/60-70 e recadastrada através 
da Resolução no 208, de 1996, possuindo o certificado de entidade de 
fins filantrópicos, e é registrada no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Uberaba sob o no 42, além de ser declarada de utilidade 
pública municipal pela Lei no 1.017, de 1962, e possuir a utilidade 
pública federal por intermédio do Decreto n. 0 57.892, de 1966, editado 
pelo então Presidente da República Castello Branco. 

Desde a sua fundação, a entidade vem contribuindo para o 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes menores de idade, 
proporcionando-lhes, além do amparo material, espiritual e 
educacional, condições de inserção no mercado de trabalho quando 
estiverem em perfeitas condições. 

Sendo uma entidade que vêm realizando um importante trabalho na 
área social, educacional e cultural e por apresentar todos os requisitos 
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos 
nobres pares para a aprovação do projeto apresentado. 

- 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 W 1.841/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Gurinhatã, 

com sede no Município de Gurinhatã. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Feminina de Gurinhatã, 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, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende 
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Justificação: A Associação Feminina de Gurinhatã foi fundada em 
1996, na forma de sociedade civil, sem fins lucrativos; não remunera 
os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas 
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes 
associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a 
totalidade das rendas apuradas ao atendimento beneficente. 

O objetivo maior da referida entidade é promover a mais ampla 
integração entre mulheres de todos os segmentos e classes sociais, 
visando incentivar sua participação na luta por seus direitos políticos, 
econõmicos, sociais, jurídicos e humanos. 

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele município, 
apresentamos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares 
para sua aprovação. 

- 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 .842/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo de Escoteiro Padre Olímpio, 

com sede no Município de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Escoteiro 

Padre Olímpio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: O Grupo de Escoteiro Padre Olímpio é uma entidade 

sem fins lucrativos que tem objetivo educacional, contribuindo para a 
formação e o desenvolvimento de jovens, especialmente no caráter, 
ajudando-os a realizar plenamente suas potencialidades físicas, 
intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos 
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responsáveis, participantes e úteis à sociedade. 

O escotismo transmite aos jovens que o integram uma base salutar 
para convivência em sociedade, ensinando-os a respeitar e ser 
solidários, valorizando sobretudo o espírito humanitário. Em um 
mundo repleto de atrocidades, estes são preceitos essenciais para 
uma formação íntegra. 

É preciso lembrar que o escotismo passa uma profunda educação 
religiosa aos jovens, ensinando-lhes o verdadeiro valor da vida, para 
que eles possam respeitar não só a sua vida como também a do 
próximo. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.718/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à 
instituição de uma banca examinadora do DETRAN no Município de 
São João Nepomuceno. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2. 719/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o artigo "Vassalos, Sempre Vassalos", publicado 
no "Estado de Minas" de 16/10/2001. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.720/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Câmara 
Municipal de Campestre pela inauguração de suas novas instalações. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.721/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola 
Estadual Albano de Oliveira, no Município de Marmelópolis pela 
realização da Feira de Conhecimentos Gerais. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 2.722/2001, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a CEMIG pela sua 
inclusão, pela 2• vez consecutiva, no grupo de 312 empresas de todo 
o mundo distinguidas com o Dow Jones Sustainability Indexes World -
DJSI World. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.723/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada 
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a esta Casa pela Sra. Maria Helena Carvalho de Souza Saloio. 

N° 2.724/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia 
apresentada a esta Casa por membros da Pastoral Carcerária da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

N° 2.725/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Secretaria da Justiça denúncia apresentada a esta 
Casa por presos da Penitenciária Francisco Floriano de Paula. 

W 2. 726/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
revogue o Decreto n° 41 .984,de 4/10/2001. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho e outros e Dinis Pinheiro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de Educação 
e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Dalmo Ribeiro Silva (2), 
Marcelo Gonçalves e lvair Nogueira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Braga. 
O Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

visitantes, imprensa, senhoras e senhores: desafortunadamente, o 
Brasil nem sempre tem sido governado por pessoas que têm a visão 
ou o compromisso de construir um país para todos, um país que 
possa facultar estrutura própria para uma convivência harmoniosa e 
feliz, onde as pessoas possam ter garantia de seus direitos 
fundamentais. 

Considerando o direito de ir e vir num país democrático, é de se 
imaginar que as condições de trânsito e transporte sejam, no mínimo, 
adequadas ao livre exercício desse direito. No Brasil, entretanto, a 
política de transporte, além de equivocada, tem mostrado a 
negligência, o descaso ou mesmo a irresponsabilidade de quem tem a 
obrigação de exercê-la. 

Considero um lamentável equívoco que, em determinado momento 
de nossa história administrativa, tenha-se feito uma opção preferencial 
pelo transporte rodoviário, em detrimento de outros meios 
naturalmente mais adequados a um país tão grande e privilegiado 
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pela natureza, como o nosso. 

Temos, em nosso território, grandes e importantes rios. Apesar 
disso, desprezou-se o transporte hidroviário, e quase nada se investiu 
pela melhoria das calhas dos rios. O rio São Francisco, por exemplo, 
com o desenvolvimento energético, industrial e agrícola, vem sofrendo 
práticas predatórias que têm como conseqüência o assoreamento, 
que, por sua vez, impede o livre trânsito de embarcações capazes de 
transportar produtos e mercadorias a baixo custo. A verdade é que o 
transporte hidroviário se tornou uma prática histórica no Brasil. 

Também o transporte ferroviário, além de não ter tido os cuidados 
necessários para seu avanço, foi terrivelmente sucateado. Muitas 
ferrovias foram abandonadas por serem consideradas anti
econômicas. 

Como referi anteriormente, optou-se pelo desenvolvimento do 
transporte rodoviário, sem se levar em conta que o nosso País não 
possui petróleo em abundância, nem mesmo tecnologia para a 
fabricação de veículos, o que nos torna uma nação totalmente 
dependente de outros países. 

Construiu-se, a duras penas, malha rodoviária gigantesca, mas 
insuficiente para atender à demanda do País. E é sobre isso que 
desejo falar, nesta oportunidade. Cada um de nós, naturalmente, 
visualiza o problema de maneira diferente, talvez de acordo com a 
região onde vivemos e desenvolvemos nossa consciência política. 

Venho do Norte de Minas. Vivi e vivo o sonho de ver algumas 
cidades da região servidas por estradas pavimentadas e espero por 
essa realização desde quando decidi tentar uma cadeira nesta Casa. 
Entretanto, ao constatar a triste realidade, o sucateamento das 
rodovias brasileiras de modo geral, senti cada vez mais distante a 
realização desse desejo incoercível da população de minha região. À 
medida que o tempo passa, assistimos perplexos ao desgaste ou à 
quase destruição de nossas principais estradas, e nem por isso 
estamos vendo medidas efetivas para a recuperação destas, ou para 
conclusão das que foram iniciadas, algumas há mais de uma década. 
Diante disso, a probabilidade de construção de novas estradas é 
remota. 

Em Minas Gerais, a duplicação da Rodovia Fernão Dias parece 
interminável. E o que dizer da BR-040, para o Rio de Janeiro? E a BR-
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381, no trecho que segue para o Vale do Aço e reg1ao leste, 
atingindo municípios importantes como Governador Valadares e 
Teófilo Otôni? 

A BR-135, que liga Montes Claros a esta Capital, é uma das mais 
preocupantes do Estado. Durante as últimas chuvas, chegou a ficar 
quase intransitável. Além disso, há anos esperamos ansiosamente o 
seu prolongamento no sentido Manga-Montalvânia. 

Outra via cuja pavimentação é aguardada e necessária é a BR-367, 
no trecho que liga Minas Novas, Chapada do Norte, Berilo e Virgem 
da Lapa, e que também, de acordo com o pensamento do atual 
responsável pelo transporte em Minas Gerais, ligará Diamantina a 
Porto Seguro, desde que se construa o trecho Almenara-Salto da 
Divisa. 

A chamada Estrada da Produção, entre Montes Claros e Jaíba, 
finalmente está iniciada. Mas é incompreensível por que não se deu 
prioridade para o trecho Varzelândia-São João da Ponte, que tem 
apenas 30km. As obras de arte já estão prontas, e sua pavimentação 
ligaria importante cidade do Norte de Minas, Varzelândia, à malha 
rodoviária mineira, através da BR-135. 

Também lentamente se constrói o trecho que ligará Bocaiúva à BR-
367. Essa estrada tem a importância de ligar o Norte de Minas ao vale 
do Jequitinhonha, mas a obra está há muito tempo paralisada, um 
pouco abaixo de Olhos d'Água. 

Portanto, diante desse cenário em que se encontram nossas 
rodovias, é urgente e necessário um esforço ou planejamento por 
parte dos Governos para a conclusão dessas obras. Só depois disso, 
poderemos voltar a sonhar com a pavimentação asfáltica de outras 
estradas importantes do Norte de Minas que ligam municípios como 
Rio Pardo de Minas, Ninheira, São João do Paraíso, Grão Mogol, São 
Romão, Lagoa dos Patos, Ubaí, entre outras. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr. Deputado, queria 
cumprimentá-lo por esse pronunciamento, que, na verdade, é uma 
síntese de todo o problema rodoviário de nosso Estado, 
principalmente da região norte-mineira. V. Exa. está sendo muito feliz 
em suas considerações, que retratam o real pensamento do povo 
mineiro com relação às estradas. 

As rodovias federais devem merecer uma ação bastante incisiva por 

~-----------~------------~ 



874 
parte da bancada federal, principalmente agora, quando os 
Deputados Federais e os Senadores estão analisando as emendas 
das bancadas. Muitas delas deverão incidir sobre a pavimentação de 
estradas e sobre obras dessa natureza. As estradas estaduais devem 
merecer uma ação bastante contundente da bancada norte-mineira, 
principalmente no que diz respeito à análise de nosso orçamento. 

Hoje pela manhã, analisei algumas solicitações feitas pelos 
Vereadores na reunião da Associação dos Vereadores da Área 
Mineira da SUDENE, na qual V. Exa. estava presente. A grande 
maioria dos pedidos referia-se à pavimentação das estradas. 
Coincidentemente, o orçamento do Estado para o ano de 2002 traz o 
programa de construção e de pavimentação das estradas estaduais, 
dispondo de um recurso de quase R$400.000.000,00. É necessário 
que façamos uma reunião e que a bancada norte-mineira também se 
reúna para deliberar sobre algumas diretrizes, a fim de que possamos 
apresentar também o nosso parecer e as nossas solicitações ao 
Governador Itamar Franco, para o orçamento do ano que vem, com 
relação a esse importante programa. Convido V. Exa. para uma 
reunião urgente, porque o prazo para a apresentação de emendas 
termina no dia 6 de novembro. Esperamos contribuir com uma ação 
bem eficaz, mostrando o que precisa ser realizado em nossa região, 
diante desse programa mineiro de construção e de recuperação das 
nossas estradas. Muito obrigado. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado José Braga - Agradeço a V. Exa. e, com prazer, 
incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento. 

É sabido que a falta de manutenção das estradas é um dos grandes 
responsáveis pelo alto índice de acidentes fatais em todo o País. 
Também se sabe que isso faz aumentar o consumo de combustível 
em cerca de 35% e faz aumentar também, em quase 40%, o custo 
dos fretes. Portanto a situação das nossas estradas faz aumentar o 
tão falado custo-Brasil. Além disso, o Brasil é um país de 
desempregados. A construção e a manutenção das rodovias, além de 
serem condições indispensáveis para o desenvolvimento da 
economia, ainda ofereceriam muitos empregos e, principalmente, 
maior segurança àqueles que pelas estradas trafegam. 

Portanto, a lógica do desenvolvimento econômico determina a 
necessidade imperiosa de melhoria das estradas, e a lógica da 
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Espero, sinceramente, que nossos governantes atentem para esse 
problema e incluam em seus programas de governo a busca de uma 
solução satisfatória para uma questão tão importante para o País e, 
de modo especial, para Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro. 
O Deputado João Pinto Ribeiro* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

na manhã de ontem, compareci ao auditório do Minascentro, onde se 
instalava uma reunião do 11 Fórum Mineiro de Educação. Saí muito 
impressionado com a organização que a Secretaria da Educação, por 
meio do seu Secretário Murílio Hingel, vem realizando nesse setor. 

Por isso, neste instante, além de relatar aquilo que presenciei, 
gostaria de congratular-me com o Sr. Secretário da Educação pela 
dedicação, pelo esforço, pelo zelo que vem tendo com a educação em 
nosso Estado. Pude verificar ali número imenso de educadores, todos 
motivados com a educação. 

Participaram desse Fórum - que reuniu várias regiões do Estado -
educadores, professores, famílias, alunos, mun1c1p1os, todos 
buscando um diagnóstico, cujo objetivo é elaborar um projeto para 
regulamentar a educação no nosso Estado. Tenho certeza de que 
será um projeto de qualidade, porque vem das bases: da família, dos 
professores, dos alunos, dos especialistas, dos representantes dos 
municípios. Pelo que percebi, é um trabalho que vem sendo feito com 
muita harmonia, paz e entrosamento. Estão plantando algo muito 
organizado, sólido, para a educação em nosso Estado. 

Mais uma vez pude perceber que o Secretário Murílio Hingel é 
homem de muitas atitudes, irrequieto, esperto, que gosta de trabalhar 
com educação. Gosta do que faz, por isso faz bem feito. Vi um grupo 
de especialistas e professores com fé, com esperança. Isso deixou
me animado com esse setor tão importante da vida de nosso Estado. 
A educação é um grande patrimônio, assim como os professores, os 
educadores, que estão trabalhando com entusiasmo para que 
possamos ter um sistema de educação organizado, produtivo, com 
escola de qualidade. 

Saí daquele encontro com a melhor das impressões. Lá estava em 
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meu nome pessoal, mas representando esta Casa estava o 
competente e eficiente Deputado Paulo Piau, que preside aqui a 
Comissão de Educação e que fez um pronunciamento em nome da 
Assembléia, com a competência e a credibilidade que tem, imagino, 
nos lugares por onde passa. Portanto, imagino que também teve a 
impressão de um trabalho honesto, sério, dedicado. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)*- Agradeço a concessão deste 
aparte. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela lembrança 
feliz que traz a este Plenário e a toda Minas Gerais, por meio da TV 
Assembléia, quando relata o que vimos no Minascentro. Gostaria 
ainda de parabenizá-lo como membro da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa, pelo interesse que 
demonstra pela área da educação, quando comparece àquele 
encontro com os professores, com os dirigentes, com a Secretaria. 
Portanto, quero manifestar minha alegria por ter um companheiro 
como V. Exa., que engrandece a Comissão de Educação da 
Assembléia Legislativa. 

Quero comentar, Deputado João Pinto Ribeiro, que o 
pronunciamento de V. Exa. tem um sentido especial, porque o que 
vimos ali, ontem, por parte desse grupo de educadores de Minas 
Gerais, foi um esforço e um entusiasmo muito grandes para ver as 
linhas mestras da educação bem definidas. Diria que a LDB nacional é 
marco importantíssimo na vida da educação deste País. Minas Gerais 
saiu à frente com a lei orgânica da educação, que poderia ser 
apelidada de LDB mineira. Somos uma bancada de oposição, mas 
nem por isso podemos deixar de elogiar o que é bem feito. Estamos 
felizes com a atitude da Secretaria da Educação, quando marca esse 
rumo para a educação no Estado. Com certeza, esse projeto virá para 
a Assembléia. Vamos ter de nos debruçar sobre ele para, se for o 
caso, melhorá-lo e contar ao povo o que está acontecendo com a 
educação. Tenho certeza de que V. Exa. será um defensor desse 
projeto, vai se debruçar em cima dele. Parabéns pelo pronunciamento 
de V. Exa. 

O Deputado João Pinto Ribeiro* - Gostaria de renovar meu 
reconhecimento pelo esforço e dedicação do Deputado Paulo Piau, 
tanto no setor de educação quanto nos demais desta Casa. Estava 
sentado no plenário daquele encontro, e o Deputado Paulo Piau fazia 
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parte da mesa. Fiquei orgulhoso, quando falava em nome da 
Assembléia. Com sua firmeza, honradez e credibilidade, estávamos ali 
bem representados. 

V. Exa. se refere ao rumo da educação. Percebo que há muitos 
órgãos sem rumo. Saí daquele encontro muito feliz, porque vi que a 
atividade de educação no Estado está conseguindo encontrar um 
rumo para a melhoria da qualidade e do conhecimento. Esse 
conhecimento pode mudar a história do nosso povo, da nossa família. 
Aqueles que têm oportunidade de conhecer mais podem interpretar 
melhor as coisas do desenvolvimento da nossa sociedade, podem ter 
mais idéias para sair das dificuldades em que vive o povo brasileiro. 

Vou encerrar, mais uma vez, renovando minhas congratulações a 
todos os educadores que fazem o 11 Fórum Mineiro de Educação, 
particularmente à figura extraordinária de educador que é Murílio 
Hingel, que gosta do que faz, que faz com amor, com dedicação e 
carinho. Que bom que Minas tenha Murílio Hingel e um trabalho muito 
sério na área da educação! Muito obrigado. 

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

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, pessoas presentes 
nas galerias, trago alguns assuntos ao conhecimento deste Plenário. 
Em primeiro lugar, parabenizo os Promotores Rodrigo Anaia 
Gonçalves Rojas e Rodrigo Souza de Albuquerque, que impetraram 
ação civil pública contra o Estado e contra a UEMG. Como continua 
aquela velha história de que o Estado não demonstra entusiasmo para 
fazer a absorção das nossas faculdades que optaram por fazer parte 
da UEMG, quem sabe, com a justiça se pronunciando, a lei seja 
cumprida. Nós, como Poder Legislativo, temos a missão de fazer a lei, 
mas a justiça tem o compromisso de fazer com que seja cumprida. 

Um dos trechos dessa ação civil pública é: "2.3. Absorção imediata 
pela UEMG, do ponto de vista administrativo e econômico-financeiro, 
das unidades de Passos e de ltuiutaba, corrigindo, assim, os danos 
causados a esses 'campi', bem como a necessidade de absorção das 
demais fundações educacionais de ensino superior que fizeram a 
opção prevista no § 1 o do art. 82 do Ato das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado de Minas Gerais". 
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3.4.1. a citação dos réus para, querendo, responder a presente 
ação, no prazo legal, sob pena de revelia; 

3.4.2. a condenação do Estado de Minas Gerais a realizar a 
absorção das fundações que optaram por serem absorvidas e 
incorporadas pela UEMG, após a elaboração de pareceres pela 
UEMG, que são: Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Carangola, de Diamantina, de Passos, de Lavras, de Varginha, de 
Divinópolis, de Patos de Minas, de ltuiutaba, de Campanha e de 
Uberaba". 

Outro aspecto importante é a declaração da nulidade do 
credenciamento como centro universitário das seguintes fundações: 
Fundação Educacional de Lavras, Fundação Educacional de Patos de 
Minas e Fundação de Ensino e Pesquisas do Sul de Minas, de 
Varginha. Essas faculdades, por meio do Conselho Estadual de 
Educação, se transformaram em centros universitários. No entanto, 
sabemos que somente o Conselho Federal de Educação pode 
autorizar o credenciamento como centro universitário. Existe apenas 
uma solução para esse problema: a coragem do Estado para fazer, 
gradativamente, a absorção, principalmente das Faculdades de 
Passos e de ltuiutaba, que estão há bastante tempo preparadas para 
serem absorvidas pela UEMG. 

Assim, parabenizo, novamente, o Ministério Público, que busca, por 
meio dessa ação civil pública, o discernimento para essa questão. 
Apelo ao Governador do Estado e ao Secretário Murílio Hingel para 
que avancem na absorção dessas Faculdades. 

Sr. Presidente, o segundo assunto que quero abordar diz respeito à 
Deliberação da Mesa no 2.113, de 2001, que autoriza os funcionários 
dos gabinetes dos Deputados a viajarem recebendo a recompensa 
pela viagem. O Estado adota esse comportamento, pois os 
funcionários das secretarias e de outros órgãos viajam e fazem a 
prestação de contas. Portanto, a Assembléia não está inovando em 
nada. 

Mas sou obrigado, Sr. Presidente, a me declarar contrário a essa 
medida. Esta Casa está passando por uma crise muito forte e não 
estamos vendo este Poder reagir ao escombro que fizeram da 
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Assembléia Legislativa. Não podemos admitir que esta Casa tome 
nenhuma medida que trate de remuneração, que esteja relacionada a 
assunto de finanças, sem antes trazer a opinião pública para cá, para 
que possamos expor o que é o trabalho de um parlamentar. 

Se a imprensa sabe o que é o trabalho de um parlamentar, não quis 
contar, quando se referiu à crise da Assembléia. E, se não sabe, 
deverá vir até aqui, juntamente com toda a sociedade, para que 
possamos lhes mostrar o quanto custa o trabalho de um parlamentar. 
Então, não concordo com o fato de tratarmos questões financeiras 
nesta Casa sem antes cumprir essa tarefa, que é mínima e pela qual a 
sociedade espera, porque o tempo não vai fazê-la esquecer a marca 
que ficou dessa crise. Então, ou esta Casa reage, chama a sociedade 
para cá e discute com ela com transparência, sem outros parênteses, 
ou vamos ter sempre, em qualquer medida que esta Casa tomar, 
questionamentos negativos feitos pela imprensa e, evidentemente, 
pela opinião pública. 

Portanto, manifesto-me contrário a essa deliberação, não quanto a 
sua validade, mas quanto ao fato de que esta Casa está devendo à 
opinião pública satisfação por tudo que passou. Por isso também, não 
concordo, definitivamente, com o comportamento que a Mesa está 
adotando, de deixar o tempo esvaziar e apagar as mazelas que 
passamos. Na minha opinião pessoal, isso não se apagará, mas será 
lembrado até ao final do nosso mandato. 

Na natureza, Sr. Presidente, tudo que é fraco sucumbe. De acordo 
com a sociedade brasileira, conforme pesquisa de opinião pública, 
70% dos brasileiros querem a ditadura de volta. Assim, ou reagimos 
para mostrar que esta Casa tem algum valor ou vamos contribuir para 
a decadência, para a falência e - por que não dizer? - para a extinção 
do parlamento mineiro e dos parlamentos brasileiros, de um modo 
geral. 

Mais uma vez quero deixar o meu apelo: vamos discutir a crise, sim; 
vamos chamar a sociedade para dentro deste Plenário e, olho no olho, 
dizer para todo o Estado de Minas Gerais o que é ser um parlamentar. 

Para terminar, Sr. Presidente, queria manifestar também a minha 
decepção. Ontem, estávamos esperando o Secretário da Fazenda 
para discutirmos anistia fiscal. Tenho lido também na imprensa várias 
posições da sociedade como um todo e dos empresários sobre esse 
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assunto. Hoje, uma anistia anual está sendo questionada pelo fato 
de favorecer pessoas que realmente não cumprem com o Fisco. Não 
sou contra a anistia, mas penso que deve ser resolvido o caso dos 
empresários. No entanto, como disse o Deputado Márcio Kangussu, 
temos de saber quais são as pessoas que vão ser beneficiadas e se já 
não o foram nos anos anteriores e estão voltando à fonte, exatamente 
porque sabem que todo ano poderão obter anistia. 

Portanto, a não-vinda do Secretário da Fazenda a esta Casa deixa
me com a pulga atrás da orelha. Esperamos esclarecer de fato essa 
situação e que o Secretário traga a relação de todas as empresas e 
beneficiários da anistia. Esta Casa não tem condição de votar esse 
projeto sem contar para toda a sociedade o que o Governo está 
fazendo com essa anistia. 

Então, fica a minha consideração e o meu apelo: se esse projeto for 
para a frente, que esta Casa não vote na pressão, atabalhoadamente, 
apenas visando ao décimo-terceiro, que é importante para o servidor. 
Acho que o Estado tem o dever e temos a obrigação de exigir que a 
Secretaria da Fazenda venha explicar a anistia, para que possamos 
dar o voto que seja bom para o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, 
para a sociedade mineira como um todo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

aconteceu de novo. Isso não devia nos surpreender, mas, mais uma 
vez, o Governador Itamar Franco, na falta de desculpa melhor para 
explicar seu fracasso, o fracasso do seu Governo, as improbidades 
administrativas, a falência do Tesouro Estadual; após praticamente 
três anos de ausência de governo, de qualquer ação governamental, 
de atitudes mesquinhas, de factóides, de falta de ações, de ausência 
total de obras no nosso Estado - cheio de denúncias de 
irregularidades, de falcatruas nesta administração -, vem com 
desculpas e manipulações, na tentativa de explicar o inexplicável, o 
redondo e absoluto fracasso do seu Governo. 

Na verdade, o Governador Itamar Franco está apenas requentando 
argumentos e mentiras que já foram ditas para esta Casa, por meio de 
um documento que, na época, foi intitulado "A Verdade sobre as 
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Dívidas Herdadas", mas deveria se chamar "A Mentira sobre as 
Dívidas Herdadas". É um documento de março de 1999. O que o 
Governador, hoje, faz publicar em todos os jornais do Brasil - volto a 
dizer: não apenas na imprensa de Minas Gerais, rnas em todos os 
jornais do Brasil - meia página de matéria paga com o dinheiro do 
povo mineiro, meia página de mentiras, que está intitulada "Nota de 
Esclarecimento: herança do Governo anterior e Governo Federal 
sufocam Minas Gerais". O Governador Itamar Franco teve a coragem 
de, mais uma vez, usar o dinheiro sofrido do povo mineiro, não 
apenas para nós, mineiros, mas para todo o povo brasileiro, 
respondendo dessa forma. A forma correta seria a vinda aqui de seu 
representante, do Secretário da Fazenda, convocado por esta Casa 
para prestar esclarecimentos, num debate democrático e franco, no 
estabelecimento do que é mais precioso na democracia, que é o 
contraditório. Isso, não. O Secretário da Fazenda foge desses 
esclarecimentos e, num gesto de desrespeito e de desconsideração 
para com esta Casa, para com todos os 77 Deputados, para com a 
instituição, um Poder independente, que é a Assembléia Legislativa, 
não comparece. 

Isso não deveria nos surpreender, pois o Governador Itamar Franco 
já é um fujão contumaz, já fugiu dos debates ainda no 2° turno da 
campanha eleitoral, não comparecendo aos debates com o então 
Governador Eduardo Azeredo. Lançou, de mentirinha, um desafio 
para debater, e, de público, Eduardo Azeredo aceitou esse desafio, e 
Itamar Franco desconversou. Não quer debater coisa alguma, não tem 
preparo intelectual, não tem conhecimento do que acontece em Minas 
para debater. Volto a dizer: o ex-Governador Eduardo Azeredo 
continua pronto para um debate público nas televisões. Na televisão 
do Estado, TV Minas, hoje censurada para todos nós, da Oposição, a 
começar por Eduardo Azeredo, que está disposto a debater sobre 
essa matéria financeira com o Governador Itamar Franco, no 
momento em que quiser. Mas, pessoalmente, duvido, não vai debater 
coisa alguma. 

Já em março de 1999, essas mentiras requentadas hoje para todo o 
Brasil foram respondidas por nós neste modesto documento, em que 
respondemos a cada uma das inverdades. 

Volto hoje a esta tribuna para, mais uma vez, responder a essas 
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mentiras. São tantas que, se não houver tempo para responder a 
todas agora, voltarei, quantas vezes for necessário, a esta tribuna 
para desmascarar este homem que tanto mal tem feito a Minas 
Gerais. O Governador não vai escutar a minha resposta porque não 
está em Minas, está pelo Brasil afora, fazendo politicagem. De 
qualquer maneira, o povo, através da imprensa, da TV Assembléia e 
do registro nos anais desta Casa, vai ficar sabendo, mais uma vez, 
que respondemos a todas as mentiras do Governador Itamar Franco. 

O primeiro esclarecimento é que se sabe que os Governos 
Estaduais e Municipais, naquele período de 1995 a 1998, pagaram 
preço muito caro pelo fim da inflação. No período inflacionário, 
bastava o Governo atrasar um ou dois meses o pagamento dos 
funcionários e aplicar o dinheiro para gerar receita e estabelecer o 
equilíbrio financeiro nos Estados. Isso acabou graças ao Governo do 
PSDB. Foi isso que aconteceu com o Governo Eduardo Azeredo. 

Com relação à renegociação da dívida feita no Governo Eduardo 
Azeredo, ao contrário do que afirma esse documento mentiroso do 
Governador Itamar Franco, foi altamente benéfica para o Estado. O 
Governo Federal assumiu a dívida, a juros de 7,5%, em vez dos 40% 
que eram pagos naquela época. Esses juros da inflação eram diários. 
Apenas essa economia representou mais de R$5.000.000.000,00 na 
diminuição, no abatimento da dívida do Estado junto ao Governo 
Federal. 

Na verdade, o atual Governo Itamar Franco, depois daquela falsa 
moratória, daquele factóide político, acatou a renegociação e se 
beneficiou dela. Gostaria de lembrar que o Governador ratificou a 
renegociação e se beneficiou financeiramente, como no caso do 
recebimento dos créditos do FCVS. Agora, finge que foi renegociação 
prejudicial ao Estado. 

Com relação à venda dos Bancos estaduais, foi atitude corajosa e 
de interesse público, porque saneou Bancos que há muitos anos não 
cumpriam função social, mas viviam de politicagem. No Governo 
Newton Cardoso, por exemplo, o CREDIREAL sofreu duas 
intervenções. Esses Bancos já funcionavam, há muito tempo, como 
Bancos comerciais comuns. Essa venda favoreceu o Estado, porque, 
com os recursos refinanciados, em 30 anos, solucionaram pendências 
históricas de mais de 25 anos. Como no caso do IAA e da 
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SIDERBRÁS, que inviabilizavam o BDMG, que hoje está saneado 
e pronto para ajudar a financiar as atividades empreendedoras e 
industriais no Estado. 

Foram criados fundos de previdência para os funcionários dos dois 
Bancos, num montante de R$540.000.000,00, e foram pagos credores 
comuns da MinasCaixa que esperavam há mais de sete anos para 
receber esses recursos. 

Os financiamentos internacionais que possibilitaram projetos de 
grande alcance social em Minas, como o SOMMA, o Jaíba, o 
PROSAM, o Pró-Qualidade são boas e grandes heranças. Quem dera 
que o atual Governo do Governador Itamar Franco deixasse 
financiamentos de longo prazo em condições tão favoráveis como 
esses que eu citei. Ao contrário, empréstimos já aprovados no 
Governo Eduardo Azeredo, junto ao Banco Mundial, de 
US$170.000.000,00 para a modernização administrativa e de 
US$165.000.000,00 para construção e melhoria de estradas no nosso 
Estado foram praticamente perdidos pela inoperância, pela omissão, 
pela incompetência e pela preguiça do Governador Itamar Franco. 

Vamos a outro ponto. Com um déficit estimado para este ano de 
R$1.000.000.000,00, as finanças públicas mineiras não estão 
saneadas. Esse era um compromisso de campanha do Governador 
Itamar Franco, como todos sabem. Apesar de o atual Governo ter 
recebido um reforço de caixa mensal de R$175.000.000,00, ou seja, 
R$90.000.000,00 por mês a mais em combustíveis, R$25.000.000,00 
em energia e R$60.000.000,00 em telecomunicações, por causa do 
crescimento da receita de ICMS sobre esses itens. Um economista 
reconhecido internacionalmente, Raul Veloso, um dos maiores 
especialistas brasileiros em contas públicas, em entrevista recente à 
Rádio CBN, afirmou que a desvalorização cambial aumentou as 
receitas dos Governos Estaduais, especialmente de ICMS. A receita 
de Minas cresceu - pasmem, Srs. Deputados - de R$450.000.000,00, 
no periodo do Governador Eduardo Azeredo, para mais de 
R$750.000.000,00 por mês. Os próprios administradores do Estado 
anunciam isso. E não foi por mérito desta administração nem por 
esforço próprio, mas por causa do aumento do ICMS incidindo sobre 
combustíveis, eletricidade e telecomunicações. 

Muito bem, apesar disso, o Tesouro do Estado está falido. O 
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Governador não tern dinheiro para pagar a folha de funcionários. 
Hoje a folha começa a ser paga no Estado no dia 15 de cada mês. No 
Governo Eduardo Azeredo, ela começava a ser paga no quinto dia 
útil. O Governador Itamar Franco assumiu o compromisso de resolver 
isso. la começar imediatamente pagando de uma vez só. Hoje, a 
escala de pagamento dos funcionários do Estado começa no dia 15. 
Isso é saneamento? E o décimo-terceiro? Esse desespero do 
Governador com lei de anistia fiscal, numa atitude equivocada, 
estimulando os maus pagadores, penalizando os bons pagadores de 
impostos, isso é o desespero para gerar receita, apesar do aumento 
da receita. 

O Governador Eduardo Azeredo pagou dívidas para trás, 
independentemente da sua origem. Quero lembrar que a dívida 
pública encontrada pelo Governador Eduardo Azeredo foi gerada não 
por ele, mas, na sua maioria - mais de 40% -, no período de 1987-
1988, pelo então Governador Newton Cardoso, hoje Vice-Governador, 
grande amigo, companheiro e comparsa do Governador Itamar 
Franco. Que o Governador vá reclamar dele. 

O Governador Eduardo Azeredo não aumentou, em nem um 
centavo, a dívida pública de Minas. Foi o então Governador e, hoje, 
Vice-Governador Newton Cardoso que o fez. A dívida do DER com 
construtoras não era de 108 milhões, mas, sim, de 90 milhões, ao 
contrário da mentira estampada no jornal. E a dívida deixada pelo 
Governador Newton Cardoso, em 1990, e paga pelo Governador Hélio 
Garcia, foi de US$189.000.000,00. A dívida deixada pelo Governador 
Eduardo Azeredo foi de 90 milhões. A dívida do DER deixada pelo 
Governador Newton Cardoso, hoje Vice-Governador do Estado, foi de 
US$189.000.000,00. São muitas mentiras. 

Termino minha fala com uma indagação: é esse o legado que o 
Governador Itamar Franco deixa para Minas? A criação de factóides, 
de mesquinharias, sua briguinha pessoal? É só isso que é capaz de 
fazer? 

Governador Itamar Franco, comece a trabalhar, deixe a preguiça de 
lado, deixe de criar factóides, picuinhas, de cuidar de seus interesses 
pessoais. Governador Itamar Franco, vá trabalhar, preguiçoso! 

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

Janaúba teve a honra de receber, na última quinta-feira, dia 18, a 
visita do Secretário da Saúde, Gen. Carlos Patrício, e de sua equipe 
técnica, que ali estiveram com o objetivo de avaliar a possibilidade de 
Janaúba sediar uma diretoria regional de saúde, para atender à 
demanda da microrregião da Serra Geral. 

O Secretário Carlos Patrício teve a oportunidade de visitar as obras 
inacabadas do hospital regional e também do hospital da FUNDAJAN. 

A comitiva foi recebida pela Prefeita em exercício, Sra. Elizabete 
Batista, popularmente conhecida por D. Bete, que, juntamente com a 
sua assessoria, demonstrou grande interesse em fazer a parceria com 
o Estado para a implantação desse importante equipamento público
social, que vai ao encontro dos anseios do povo norte-mineiro, 
tornando Janaúba o pólo da saúde daquela comunidade. 

Registro os meus agradecimentos à Prefeita em exercício pela 
atenção que dispensou ao Secretário e a toda a comitiva, da qual tive 
a honra de fazer parte. 

Ressalte-se que me empenhei sobremaneira para que o Secretário 
da Saúde visitasse Janaúba, tendo, inclusive, apresentado 
requerimento nesta Casa a fim de que se priorizasse a instalação de 
DRS naquele município. 

A visita do Secretário seria a oportunidade para que ele avaliasse as 
potencialidades do município. 

Observando "in loco" a situação, o Secretário, de pronto, reconheceu 
que Janaúba está em condições de sediar a DRS, não só pela infra
estrutura que o município oferece, mas também pelo alcance social 
que terá a sua instalação. 

Essa luta não é só minha, mas de todo o povo norte-mineiro. 
Janaúba encontra-se em uma posição estratégica. São muitos os 

municípios a serem beneficiados, que se encontram em um raio de 
200km e que serão atendidos com maior rapidez e comodidade, já 
que não precisarão mais recorrer à cidade de Montes Claros, já 
congestionada com a grande demanda que possui. 

Em nome do povo de Janaúba e municípios vizinhos, quero 
agradecer ao Secretário Carlos Patrício pela atenção que vem 
dispensando para acelerar a liberação dos recursos para a instalação 
da DRS e terminar parte do hospital, sobretudo no sentido de 
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Há muito os municípios da serra Geral e do alto rio Pardo 
esperavam essa ação do Governo do Estado, e essa atitude é a 
demonstração clara da preocupação do nosso Governador Itamar 
Franco de cumprir os compromissos de urn Governo pautado pela 
seriedade e competência, um Governo planejado e que conhece os 
anseios do povo mineiro. 

Meus agradecimentos, portanto, ao Secretário Carlos Patrício, e ao 
nosso Governador Itamar Franco. 

Quero, também, registrar a presença marcante do Vice-Governador 
Newton Cardoso no último dia 19, que levou rnais urna indústria para 
o vale do Jequitinhonha e para o Norte de Minas, precisamente para a 
nossa pequena cidade de Padre Carvalho. 

É uma indústria que vai gerar 300 empregos diretos, utilizando a 
resina do eucalipto. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa ação mostra mais uma vez o 
carinho e o respeito que esse grande homem público, Dr. Newton 
Cardoso, tem para com o povo do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha. 

É um investimento que, com certeza, mudará a cara do município de 
Padre Carvalho, de Fruta de Leite e, praticamente, de toda a região do 
médio Jequitinhonha. 

O Governo do Estado aos poucos vai resgatando a sua dívida 
social, combatendo o desemprego, ao contrário do Governo Federal, 
que está preso ao FMI e aos Bancos internacionais. 

A propósito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero denunciar aqui o 
descaso do Governo Federal com as estradas do Norte de Minas. 

Mal começou a chover, e a BR-135 já está praticamente sem 
condições de tráfego. 

Os buracos colocam em risco a vida dos usuários, os desníveis 
favorecem o acúmulo de água, e o risco de acidentes torna-se cada 
vez mais preocupante. 

Aliás, não é somente a BR-135, mas a própria BR-040, que liga BH 
a Brasília, pelo menos até o trevo de Curvelo, que é por onde mais 
ando, praticamente todo o percurso exige grande habilidade do 
motorista para estar trafegando em ziguezague, na tentativa de 
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desviar-se de tantos buracos. 

Fica, portanto, registrado o meu apelo aos órgãos do Governo 
Federal, ao DNER, ao Ministro dos Transportes, para que não 
continuem a tratar Minas Gerais com descaso, mas que priorizem a 
recuperação dessas estradas, pois é grande a quantidade de produtos 
transportados por elas e que chegam ao CEASA e às siderúrgicas, 
como o carvão vegetal, vindos do Norte de Minas e do Sul da Bahia. 

E quem faz o transporte das mercadorias precisa ser tratado com 
dignidade e respeito. 

Quero fazer aqui um apelo à nossa bancada norte-mineira, pois 
precisamos urgentemente nos reunir com o Ministro Eliseu Padilha e 
com o Dr. José Élcio, Diretor-Geral do DNER, para que visitem nossas 
rodovias, pois, nem bem começou a chover, elas estão intransitáveis. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Sr. Presidente e Srs. Deputados, no 

último domingo, o PMDB de Minas Gerais realizou convenções 
municipais em grande parte dos municípios mineiros, e foi o momento 
de reencontro do partido com suas bases e de sua reorganização, 
tendo em vista as próximas campanhas para Governador, Deputado, 
Senador e Presidente. A tônica em todos os discursos foi a de que o 
PMDB se está preparando para eleger o Governador Itamar Franco 
como o próximo Presidente da República. Ele, segundo nossas 
expectativas, vencerá as prévias de janeiro e sairá para uma 
campanha presidencial como verdadeira oposição ao desgoverno de 
Fernando Henrique Cardoso. 

Portanto, domingo passado foi um dia de glórias e vitórias, e, em 
especial, quero parabenizar o Diretório Municipal do PMDB de Montes 
Claros, cidade onde tenho a honra de ser majoritário e onde duas 
chapas concorreram: uma liderada pelo comerciante Juventil Maia, e a 
outra, pelo advogado Sebastião Vieira Filho, que recebeu a maioria 
dos votos e a incumbência de comandar os destinos de nosso partido 
em Montes Claros, nos próximos anos. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, chamou-me a atenção notícia do 
jornal "Estado de Minas", publicada em sua edição de ontem. O 
jornalista Luís Ribeiro, da sucursal de Montes Claros, faz uma ótima 
matéria sobre o chamado Programa da Bolsa-Escola. Para os que não 
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sabem, é importante lembrar que esse programa do Governo 
Federal foi implantado para destinar R$15,00 por criança, em um 
máximo de três crianças por família, para que tais recursos 
incentivassem a ida à escola. 

Em que pese a ser o valor irrisório, o programa é meritório. Apesar 
de nossas fortes oposições ao Governo FHC, temos de reconhecer 
que tal programa ajuda a tirar da linha da miséria centenas de 
famílias. Até agora, no Brasil, temos 3.099.071 famílias atendidas e, 
em Minas Gerais, apenas 315.595 famílias, segundo a matéria. 

Na região em torno de Montes Claros, uma das mais pobres e 
sofridas do Estado, 12 dos 13 municípios ainda esperam pelo 
dinheiro: 714 famílias em Botumirim; 213 em Campo Azul; 686 em 
Capitão Enéas; 1.490 em Coração de Jesus; 380 em Engenheiro 
Navarro; 1.254 em Francisco Sá; 284 em ltacambira; 743 em 
Japonvar; 822 em Josenópolis; 402 em Lontra; 213 em São João do 
Pacuí; e 1.178 em Varzelândia; num total de 8.369. 

Em Montes Claros, tomamos o conhecimento de que foi liberada a 
primeira parcela do auxílio referente à bolsa-escola. 

Chamo a atenção dos nobres Deputados desta Casa, do Governo 
Federal, do Ministério da Educação e da Pastoral da Criança, porque 
o Ministério da Educação celebrou convênio com a Pastoral da 
Criança para que esta faça a fiscalização do sistema de distribuição. 
Das cidades do Norte de Minas, Montes Claros foi a única que já fez a 
distribuição. 

A Prefeitura de Montes Claros fez essa distribuição de forma 
melancólica, aproveitando-se politicamente da distribuição dos 
recursos. No dia dessa distribuição, milhares de pessoas fizeram fila 
em volta da Prefeitura, cujo prédio tive a alegria de construir quando 
fui Prefeito da cidade. Pasmem os senhores e as senhoras, enquanto, 
por horas e horas, as crianças, as mães e as pessoas pobres ficaram 
quarando ao sol quente, aguardando a liberação desses R$15,00 por 
criança, num caminhão de som, a primeira dama do município, esposa 
do Prefeito, em campanha para Deputada, usando o microfone para 
dizer frases de efeito, pedia apoio político, dizendo que aquela verba 
era da Prefeitura e que foi bondade do Prefeito fazer a distribuição. É 
preciso fazer esse alerta, pois, na primeira cidade em que se faz a 
distribuição, já ocorreu esse aproveitamento político de baixo nível, 
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que já não condiz com a atualidade. Não aceitamos que uma 
Prefeitura possa tirar proveito da desgraça de um povo pobre, que 
receberá R$15,00 e que ainda terá de ouvir o discurso de uma 
candidata a Deputado. Temos de alertar a Pastoral da Criança e o 
Ministério da Educação para que isso seja evitado em outras cidades. 
Essa verba não é da Prefeitura, mas do Governo Federal. Trata-se de 
migalha que o Governo Federal distribui para incentivar as crianças 
pobres a continuar freqüentando a escola. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Janaúba já recebeu esse 
recurso, e a coordenação dessa distribuição ficou a cargo da CEF, 
que é o órgão oficial do Governo autorizado para distribuir os cartões 
magnéticos para as mães. Passada essa primeira fase, terão os dias 
marcados, diferenciados, para receber a verba. Não apenas Montes 
Claros, mas também Janaúba foi aquinhoada com esse benefício, que 
está sendo muito bem visto pela comunidade. 

Deputado Luiz Tadeu Leite, V. Exa., como membro integrante do 
Governo Itamar Franco, que já tem programa parecido dirigido a 
algumas cidades do Jequitinhonha, já que disse que R$15,00 é 
migalha, poderia sugerir ao Governo do Estado que entre com uma 
contrapartida no valor de R$5,00 ou de R$6,00, para melhorar a vida 
de todas essas crianças que estão sendo beneficiadas, não apenas 
no Norte de Minas, mas em todo o Estado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Obrigado pela correção quanto ao 
fato de Janaúba também já estar recebendo a verba. 

Com alegria, digo que algumas cidades do vale do Jequitinhonha já 
estão recebendo as verbas relativas ao Bolsa-Escola. Portanto, o 
Governo do Estado já está participando, antecipando-se ao Governo 
Federal, porque começou a pagar às crianças antes. 

Volto a fazer um alerta ao Ministério da Educação e à Pastoral da 
Criança, porque, se a distribuição não for muito bem fiscalizada, 
Prefeitos inescrupulosos e candidatos irresponsáveis hão de querer 
tirar proveito disso. A verba é pequena, e a paciência é curta. Não é 
possível que candidatos aproveitem desse momento de necessidade 
do povo para usar a verba do Bolsa-Escola para fazer politicalha e 
proselitismo eleitoral, fazendo com que esse benefício seja bondade e 
dádiva do Prefeito, quando sabemos que essa verba é proveniente do 
Governo Federal. Fica a nossa advertência, porque essa verba, para 
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ter a sua função, tem de deixar a população livre dessas 
manifestações de baixo nível no aspecto político-eleitoral. Muito 
obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência, 

reformando despacho anterior, determina que o Projeto de Lei 
1.751/2001, do Deputado João Leite, que autoriza o Poder Executivo 
a criar o Programa "Vida em Família", instituindo o auxílio-doação e dá 
outras providências, tenha a sua tramitação alterada para Projeto de 
Lei Complementar no 46/2001, em razão da natureza da matéria. 

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de 
Justiça, do Trabalho e de Fiscalização Financeira, nos termos do art. 
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que foi despachada em 

18/10/2001, quinta-feira, comunicação do Deputado lvair Nogueira, 
informando a constituição do Bloco Parlamentar Democrático 
Progressista, - BPDP -, integrado pelo PMDB e pelo PPS, e dando 
ciência de sua indicação para Líder do referido bloco. 

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

Comissão de Representação para Acompanhar os Desdobramentos 
da Invasão da Fazenda São Vicente, Localizada no Município de 
Jequitinhonha. Pelo BPDP: Deputado Sávio Souza Cruz; pelo PT; 
Deputado Rogério Correia; e pelo PPS: Deputado Márcio Kangussu. 
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Designo. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer Sobre a Indicação da Prof8

• Janete Gomes Barreto 
Paiva para integrar o Conselho Estadual de Educação. Mensagem no 
230/2001. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Kangussu, suplente -
Deputado Márcio Cunha; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton, 
suplente - Deputado João Paulo; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Amilcar Martins, suplente - Deputada Maria Olívia; pelo PTB: efetivo -
Deputado João Pinto Ribeiro, suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo 
PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira, suplente -
Deputado Paulo Piau. 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 no 
70/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros. Pelo BPDP: 
efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz, suplente - Deputado José 
Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista, suplente -
Deputado Kemil Kumaira; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio 
Pinto, suplente - Deputado Agostinho Patrús; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira, suplente - Deputado Bilac Pinto; 
pelo PSB: efetivo - Deputado João Leite, suplente - Deputado Miguel 
Martini. 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 no 
71/2001, do Deputado Di mas Rodrigues e outros. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Sávio Souza Cruz, suplente - Deputado Chico Rafael; pelo 
PL: efetivo - Deputado Anderson Adauto, suplente - Deputado Cabo 
Morais; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio, suplente -
Deputada Maria Olívia; pelo PTB: efetivo - Deputado Aílton Vilela, 
suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PDT: efetivo - Deputado 
Sargento Rodrigues, suplente - Deputado Marcelo Gonçalves. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°s 2.723 a 
2.725/2001, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.726/2001, da 
Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 
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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 74• Reunião Ordinária, do 
Requerimento no 2.658/2001, do Deputado Sebastião Costa; de 
Fiscalização Financeira - aprovação, 648 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 2.661 I 2001, da Deputada Elbe Brandão, e 
2.672/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão; e de Educação -
aprovação, na 24• Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 
1.698/2001, do Deputado Geraldo Rezende, 1.712/2001, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, 1.737/2001, do Deputado lvair Nogueira, 
1.741/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e 1.748/2001, da 
Deputada Elaine Matozinhos, e o Requerimento n° 2.625/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues, e pelos Deputados Wanderley Ávila -
informando sua ausência do País no período de 23 a 26/10/2001 
(Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões.) e lvair Nogueira - indicando os Deputados José Henrique 
e Márcio Cunha para atuarem como Vice-Líderes do Bloco 
Parlamentar Democrático Progressista - BPDP (Ciente. Cópia à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho 

e outros, em que solicitam a realização de reunião especial para 
homenagear a UNA, por ocasião de comemoração de seu 40° 
aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, nos 
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.553/2001, de sua autoria, uma vez 
que a Comissão de Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir 
seu parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade 
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas de 
Emenda à Constituição n° 22/99, da Deputada Elbe Brandão e outros, 
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que apresenta dispositivos ao art. 243 da Constituição do Estado; e 
50/2001, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 14 da 
Constituição do Estado; do Projeto de Resolução n° 1 .538/2001, da 
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com 
o art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, alienação das 
terras devolutas que especifica (À promulgação.); e dos Projetos de 
Lei n°s 321/99, do Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Rita do Sapucaí, 
605/99, do Deputado Agostinho Silveira, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de 
Santo Antônio do Monte, 719/99, do Deputado Dinis Pinheiro, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel 
que especifica, 1.069/2000, do Deputado Agostinho Silveira, que 
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município de 
Bonfim, 1.142/2000, do Deputado Agostinho Silveira, que dispõe 
sobre a proteção dos consumidores de combustíveis nos postos 
revendedores e dá outras providências, e 1.398/2000, do Deputado 
Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão dos imóveis que descreve ao 
Município de Nova União e dá outras providências (À sanção.). 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência vai passar à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante da pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

1.139/2000, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a 
utilização de veículo automotor oficial de serviço e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nos 1 a 
3, que apresenta. Vem à mesa requerimento do Deputado Antônio 
Andrade, que solicita, na forma regimental, o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei n° 1.139/2000 por 5 dias. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.291/2000, do 
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Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a isenção de pagamento 
de taxas para expedição de segunda via de cédula de identidade e 
carteira de habilitação das pessoas que comprovarem que foram 
vítimas de furto ou de roubo. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação, na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.291/2000 

Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte parágrafo único: 
"Parágrafo único - O requerente terá até sessenta dias, contados do 

registro da ocorrência policial, para solicitar nova via do documento 
furtado.". 

Sala das Reuniões, fevereiro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Esta emenda, ao determinar um prazo para se requerer 

a 2• via da cédula de identidade, visa a conceder ao cidadão período 
razoável para fazê-lo, sem, no entanto, ocasionar prejuízo à atividade 
estatal. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação desta 
emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o no 1 e que, nos termos do § 2° do 
art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha juntamente 
com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.344/2001, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 

~-----------~------------~ 



EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2001 
Dê-se ao art. 1 o e parágrafos a seguinte redação: 

895 

"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Barbacena um terreno de 1.984 m2

, situado na Rua Baronesa Maria 
Rosa, circunscrito à área pertencente à Escola Estadual Professor 
Soares Ferreira, confrontando todos os seus limites com a citada 
escola e possuindo as seguintes medidas: frente, 32,00 m; fundos, 
32,00 m; lado esquerdo, 62,00 m; e lado direito, 62,00 m, na forma 
dos parágrafos que se seguem: 

§ 1 o - O terreno descrito neste artigo se destinará à construção de 
um ginásio poliesportivo e será doado após demonstração, pelo 
município, da existência de recursos orçamentários e financeiros 
suficientes para a realização da obra. 

§ 2° - A área de propriedade da Escola Estadual Professor Soares 
Ferreira, onde se localiza o terreno objeto da presente doação, tem 
suas medidas e confrontações registradas no 2° Cartório de Registro 
de Imóveis do Município de Barbacena, a fls. 114 do livro no 3-C, sob 
o no 2.425, ficando a sua doação condicionada à aprovação formal do 
Colegiado da referida Escola Estadual.". 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Esta emenda tem dois objetivos básicos: primeiro, 

consultar a comunidade escolar acerca da doação da área 
pertencente à Escola Estadual Prol. Soares Ferreira e, segundo, 
assegurar a existência de recursos orçamentários e financeiros 
suficientes para a execução da obra, uma vez que, ao contrário da 
justificação que acompanha o Projeto de Lei n° 1.341/2001, não 
existem recursos previstos junto ao Ministério de Esportes e Turismo 
destinados à realização da obra pretendida. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que recebeu o no 1 e que, nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha 
juntamente com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, 
para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.401/2001, do 
Deputado Marco Régis, que dispõe sobre a agricultura orgânica no 
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Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissões de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação 
na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1.401/2001 na 
forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.422/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE - e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com 
as Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça, com as Emendas nos 5 a 7, que apresenta, e pela rejeição 
das Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, e 
pela rejeição do Substitutivo no 1 e das Emendas n°s 1 a 7. Em 
discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 

5 de março, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa o 
Projeto de Lei no 1.422/2001, dispondo sobre a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE -, que 
é a fusão da CODEVALE com a SUDENOR. Esse projeto teve a sua 
tramitação normal, recebendo várias emendas de parlamentares, 
todas elas pertinentes, até chegar a Plenário para votação. Mesmo 
tendo sido pertinentes e até necessárias, algumas emendas 
desvirtuaram o projeto, dificultando o funcionamento da autarquia, tão 
necessária para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste de Minas. 
Durante a tramitação desse projeto, no exercício da Presidência da 
República, o nobre Deputado Federal Aécio Neves incluiu na área 
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mineira da ADENE e da SUDENE, o vale do Mucuri, corrigindo 
antiga injustiça. Algumas das emendas aprovadas nas comissões, se 
aprovadas em Plenário, dificultarão a atuação do IDENE no tocante ao 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - PAPP -, uma vez que 
esses recursos, que deverão ser aplicados na área mineira da 
ADENE, já foram negociados com o Banco Mundial. Em face do 
exposto, estamos apresentando o Substitutivo no 3, juntamente com o 
nobre Deputado Gil Pereira, para fazer as devidas correções, a fim de 
que esse Instituto possa cumprir a sua finalidade, que é o 
desenvolvimento e o fomento das diversas áreas de produção dos 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri e de todo o Norte de Minas, tendo 
como ponto fundamental que a área de abrangência do IDENE seja a 
mesma da ADENE, até mesmo para que possamos exigir do Governo 
Federal a aplicação de políticas públicas similares às que o Governo 
do Estado tem e também para que o Governo do Estado possa ter 
políticas públicas para uma área onde o Governo Federal já tem 
algumas ações. 

Gostaria de chamar a atenção para o fato de que em breve 
votaremos novos critérios para a distribuição do ICMS. Se a União 
tem alguns diferenciais para a região da ADENE, o Estado em 
nenhuma hora e em nenhuma lei tem política pública diferencial para 
a área mineira da ADENE. Até mesmo por questão emblemática, é 
preciso que coloquemos um critério que beneficie a área mineira da 
ADENE. 

Por tudo isso, solicito à Mesa, ao receber o Substitutivo no 3, o seu 
apoio e o nosso encaminhamento para que seja votado em primeiro 
lugar e para que os outros substitutivos e as outras emendas fiquem 
prejudicados. 

Muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, queria, ao iniciar a minha discussão sobre o 
Projeto de Lei no 1.422, do Governador Itamar Franco, que dispõe 
sobre a criação do IDENE, concordar com o Deputado Márcio 
Kangussu, quando diz que está havendo verdadeira 
descaracterização das propostas iniciais, porque o projeto recebeu 
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muitas emendas. É um projeto específico para o Norte e o 
Nordeste na área de atuação da ADENE e da SUDENE. E hoje, por 
meio das emendas, praticamente está abrangendo toda a região 
Oeste e toda a Leste do Estado. Na verdade, as emendas poderiam 
ter sido poucas, beneficiando principalmente os municípios que estão 
passando por dificuldades, proporcionando e abrindo a perspectiva de 
alguns municípios poderem ingressar nessa região e fazer uso das 
benesses, dos benefícios e dos recursos que certamente advirão para 
o IDENE, por meio do Governo do Estado. Agora mesmo, o 
orçamento de 2002, que estamos analisando, prevê a aplicação de 
R$86.000.000,00 do Tesouro Estadual na reativação do Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP -, e certamente a 
coordenação desse programa ficará a cargo do IDENE. 

Estamos notando que o tempo está passando. O Governo Federal 
avançou ao criar a Agência de Desenvolvimento, substituindo a antiga 
SUDENE, e estamos perdendo muito tempo analisando esse projeto, 
que mais parece processo criminal, tal seu volume. 

Resumo minha fala neste momento ao fato de que pretendo, 
juntamente com o Deputado Márcio Kangussu, agilizar ao máximo 
esse projeto de criação do IDENE. Se essa agência não for criada 
ainda este ano, correremos o risco de ver o Governo Federal alocar 
recursos na SEPLAN, na SUDENOR e na CODEVALE, sem que 
possamos transferi-los para programas como o de apoio ao pequeno 
produtor rural. E a Assembléia, ao invés de prestar grande benefício 
ao Norte e ao Nordeste de Minas, estará causando tremenda 
confusão e tirando a possibilidade desses municípios de utilizar 
R$86.000.000,00 nas associações de produtores rurais, nos mais 
distantes grotões do Estado. Assim, teremos que carregar essa pecha 
de incompetentes e de burocratas, responsáveis por atrapalhar essas 
regiões. 

O IDENE foi por nós idealizado há um ano e meio, quando sentimos 
que o Governo mexeria na SUDENE. Saímos à frente e apresentamos 
o projeto. Posteriormente, o Governo apresentou o seu projeto, ao 
qual o nosso foi anexado, mas garantimos avanços importantes, que 
trarão, certamente, benefícios inestimáveis ao Norte de Minas, como a 
criação da comissão permanente de combate à seca. 

Estamos esperando que o projeto saia do papel. Não raras vezes, 
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algum Prefeito, Presidente de associação e Vereador do Norte de 
Minas cobram-nos agilidade na discussão e na votação desse projeto, 
mas, infelizmente, todas as vezes que vem a Plenário, para podermos 
votar, discutir e dar resposta à sociedade norte-mineira, recebe 
emendas e substitutivos, voltando às comissões e desencadeando 
intermináveis sessões de discussões, audiências e reumoes 
especiais. Assim, cada vez mais, perde suas características e 
finalidade. 

Quero dizer aos Vereadores norte-mineiros que, ainda nesta 
semana, tivemos importantíssima reunião, com a presença de mais de 
500 Vereadores, e o que mais nos foi cobrado foi o estabelecimento 
de um cronograma de ação, para votar esse projeto e evitar o caos 
gerado pela perda dos R$86.000.000,00, já constantes no orçamento 
do Estado para 2002 e que farão frente ao Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural, que é defendido pelo Governador Itamar 
Franco, pelo Vice-Governador Newton Cardoso e, com unhas e 
dentes, pelos mais de 80 Prefeitos do Norte de Minas, que terão 
acesso a esses recursos. 

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que agilize a tramitação desse 
projeto, tirando-o do limbo, para que possamos votá-lo ainda no mês 
de novembro, sob pena de termos a nossa responsabilidade colocada 
em xeque e de sermos lembrados pelos Prefeitos, pelos Vereadores e 
pelas associações por não contribuir para tornar esse projeto uma 
realidade. Sonhei com a reestruturação da antiga SUDENOR e da 
CODEVALE há um tempo e apresentei o meu projeto, que está 
transfigurado e descaracterizado. Infelizmente, a cada dia, a situação 
agrava-se e se complica mais. Esse projeto chegará a um ponto em 
que não poderá nem mesmo ser votado, tal a descaracterização que 
está sofrendo. 

Faço minhas as palavras do Deputado Márcio Kangussu. 
Juntamente com ele, a partir deste momento, agilizaremos a votação 
deste projeto, evitando emendas. Muitas são feitas na última hora 
para atender aos cabos eleitorais e aos municípios que não têm 
relação com a região semi-árida mineira e que ficarão constantemente 
no IDENE, mas que, no plano do Governo Federal, estarão fora da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro. Contribuiremos 
para que esse projeto seja votado em tempo recorde. 
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O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Carlos 

Pimenta, parabéns pelo discurso. Precisamos da compreensão dos 
nossos pares, para que esse projeto tramite com maior rapidez. Serão 
extintas a SUDENOR e a CODEVALE, e estão criando o IDENE, que 
precisa ser forte e com estrutura para podermos levar os recursos às 
nossas regiões, que são as mais carentes de Minas Gerais. Refiro-me 
ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha. 

Deputado Carlos Pimenta, parabéns pelo trabalho em defesa do 
Norte de Minas. Estamos juntos na criação do IDENE. Apelamos aos 
Deputados: precisamos do IDENE rapidamente. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Faço coro com o 
Deputado Dimas Rodrigues e, em nome da nossa bancada, 
cumprimento V. Exa. pelo tema sobre o qual discorreu. É importante 
criarmos um órgão que poderá espelhar-se na experiência da 
SUDENOR, que sempre desenvolveu importante trabalho, tendo à sua 
frente o jovem e competente Sérgio Amaral. 

Ao criarmos o IDENE, esta Casa, juntamente com o atual Governo, 
dará importante passo para preservar o nosso respeito por essas 
regiões. Ilustre Deputado, V. Exa., juntamente com o Deputado Dimas 
Rodrigues e outros, representam muito bem o Norte de Minas. Esse 
instituto reforçará o trabalho de V. Exas. Nós, Deputados, 
independentemente das regiões que representamos, devemos nos 
preocupar com essas regiões. Saliento a complexidade do Estado, 
repetindo as palavras de Guimarães Rosa, quando diz que Minas são 
várias. A Minas do Norte é diferente da do Sul, que, por sua vez, é 
daquela da região central. Por isso, precisamos de órgãos como esse, 
que possam diminuir essa heterogeneidade e essa complexidade, 
integrando Minas cada vez mais. O pronunciamento de V. Exa. e a 
votação desse projeto são muito importantes. Parabéns, Deputado 
Carlos Pimenta. O discurso de V. Exa. representa o pensamento de 
todos desta Casa. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação dos 
Deputados Márcio Cunha e Di mas Rodrigues, a qual só veio fortalecer 
a nossa tese. Tínhamos uma superintendência que tratava da região 
mineira da SUDENE. Os projetos desenvolvidos na região mineira da 
antiga SUDENE o são em comum acordo com os projetos do 
Nordeste brasileiro. Com a extinção da SUDENE e a criação da 
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ADENE, foi necessano extinguir também a SUDENOR e criar o 
IDENE, fundindo-se a CODEVALE com a SUDENOR, contemplando
se o Norte e o Nordeste de Minas Gerais. O projeto ficou numa 
situação tal, que todo o mundo entendeu que seria o responsável pelo 
desenvolvimento e pelo milagre de transformar outras regiões. Não é 
bem isso. O projeto é específico para essas regiões. Os programas do 
Governo Federal para essas regiões são carimbados para as cidades 
do Norte de Minas e do Nordeste. Não adianta querer colocar 
municípios de outras regiões que não estão em sincronia, que não 
fazem esse ''feedback", que não estão ligadas ao Governo Federal, 
porque serão automaticamente excluídos. É importante que se diga 
isso. 

Quando insistimos em dizer tudo o que está ocorrendo, alguns 
Deputados questionam o programa, dizendo que as características de 
determinadas regiões são as mesmas do Norte de Minas. Não 
adianta. O projeto é das regiões Norte e Nordeste. Não adianta querer 
descer pelo Leste do Estado, querer contemplar outras regiões, que 
são pobres, mas que precisam de projeto específico para elas. 
Estamos perdendo recursos. E não é só do Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural. Estamos perdendo recursos do PRODETUR, 
que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 
brasileiro. Temos R$96.000.000,00 garantidos pelo Banco do 
Nordeste, que serão investidos nos circuitos do rio São Francisco, que 
começa em Pirapora e vai até o Município de Manga; o de Montes 
Claros, que contempla também a região de Grão-Mogol e Japovar; e o 
da região de Francisco Dumont e Santa Bárbara. São circuitos 
específicos, já discutidos. São recursos para Minas Gerais. Já 
perdemos tempo de mais. Presenciamos conflitos em Minas que 
atrapalharam, infelizmente, o nosso Estado. Já não podemos perder 
tempo nem recursos. É necessano que essa agência de 
desenvolvimento saia do papel. Não é questão de ser bonzinho ou 
não, de entender ou não a situação de outros vales, de outras regiões. 
O programa é nosso, é do Norte e do Nordeste de Minas. Não adianta 
querer colocar a região Noroeste nem a Leste do Estado, porque não 
encontram ressonância. Não podemos defender a inclusão desses 
municípios junto ao Governo Federal, porque constarão apenas no 
papel, não farão parte do rol de ações governamentais do Governo 
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Estadual, nem do Federal. 

É importante pedir aos Srs. Deputados que tenham a paciência e a 
compreensão de votar o projeto na sua forma original, com as 
modificações internas das regiões, tirando dele esses apêndices, 
essas solicitações de inclusão de outras regiões, porque não 
encontrarão respaldo junto ao Governo Federal. Serão medidas 
inócuas, emendas estéreis, que não acrescentarão absolutamente 
nada ao projeto original. 

Quero, Sr. Presidente, pedir a V. Exa. que não encerre a discussão, 
porque, no final da minha fala, gostaria de saber se a Mesa, recebeu 
mais emendas, se vamos tentar votar esse projeto hoje ou no decorrer 
desta semana, para que possamos traçar uma estratégia de ação. A 
partir deste momento, o Deputado Carlos Pimenta que declarar sua 
fidelidade ao projeto original, que contempla o Norte de Minas e o vale 
do Jequitinhonha. Sem ter absolutamente nada contra as outras 
regiões, vamos ser contrários à sua inclusão no IDENE, ou seja, 
aquelas que não fazem parte da Agência de Desenvolvimento do 
Governo Federal, senão estaremos praticando a politicagem, 
querendo agradar a algumas pessoas, nada acrescentando a esse 
projeto. Que possamos ter uma discussão lógica, para que possamos 
traçar nossa estratégia. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Carlos 
Pimenta, estava escutando sua fala no saguão. Acho que é preciso 
um pouco mais de urgência e agilidade na votação desse projeto, mas 
quero lembrá-lo de que a região do Mucuri está contemplada também. 
Toda a região da ADENE estará contemplada. O Mucuri entrou 
atrasado na ADENE, portanto, vai se beneficiar de qualquer recurso, 
de qualquer vantagem que possa vir para o IDENE. Tenho a certeza 
de que V. Exa. concorda com isso, porque as condições 
socioeconômicas do Mucuri e do Jequitinhonha são parecidas às do 
Norte de Minas. Fico feliz, quando sinto que o Mucuri, até que enfim, 
consegue entrar nesse órgão, que trará benefícios a essa região tão 
empobrecida do Estado. Tenho a certeza de que foi um lapso de V. 
Exa. Estou citando isso para que não haja dúvidas depois. Muito 
obrigada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Concordo com a Deputada. A região 
do Mucuri foi incluída na ADENE, por meio do Governo Federal e do 
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Congresso Nacional. Com toda justiça e direito, deverá fazer parte 
do IDENE. Mas estão querendo pegar todo o Leste de Minas. Daqui a 
alguns dias, chegarão a Juiz de Fora. Isso vai descaracterizar todo 
esse projeto, jogar por terra nosso trabalho. Temos de ser fiéis ao 
projeto original. Não adianta querer estender a outras regiões, pois 
não encontraremos respaldo, anteparo, socorro no Governo Federal. 
Surgirão apenas medidas políticas, sem respaldo. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Carlos Pimenta - Quero perguntar à Mesa diretora 
como vai ficar esse projeto. Se o projeto for receber emendas ou 
substitutivo, gostaríamos de não encerrar nossa discussão. Talvez, 
dentro do tempo que nos resta, transferir o restante, para podermos 
analisar dentro da ótica de uma nova realidade. Se a discussão for 
encerrada e houver modificações, ficarei impossibilitado de continuar 
com minha discussão. Quero continuá-la, principalmente em defesa 
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado de 
Minas Gerais. 

O Sr. Presidente -A Mesa informa ao Deputado Carlos Pimenta que 
o Projeto no 1.422 irá receber várias emendas e um substitutivo, 
quando será encaminhado à Comissão de Administração Pública. 

O Deputado Carlos Pimenta - Eu teria o direito de continuar a 
discussão posteriormente? 

O Sr. Presidente - V. Exa. ainda tem tempo para discuti-lo. 
O Deputado Carlos Pimenta - Interrompemos nossa discussão neste 

momento, solicitando à Mesa a garantia de continuar a discussão, 
para que possamos analisar as novas emendas e substitutivos. 

O Sr. Presidente - A Mesa informa ao ilustre Deputado Carlos 
Pimenta que o seu tempo será garantido se a reunião terminar. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, diante desse fato, 
solicito o encerramento de plano desta reunião, por falta de quórum 
para a continuação dos trabalhos. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a recomposição 
de quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados que, 
com mais 13 Deputados nas comissões, perfazem o total de 32 
Deputados. Portanto, há quórum para a discussão da matéria. 
Continua com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Carlos 
Pimenta. (- Pausa.) 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 1 .422/2001 

Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá outras providêmcias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do 

Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, resultante da 
transformação da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha - CODEVALE - e da absorção das funções da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral 0- SEPLAN. 

§ 1°- O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais - IDENE - 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, 
vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral- SEPLAN. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei as expressões Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a palavra 
autarquia e a sigla IDENE se equivalem. 

Art. 2° - A área de abrangência do IDENE é constituída dos 
municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e dos demais 
municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha; 

§ 1 o - O disposto nos incisos I e 11 será apurado de acordo com o 
mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA-, da 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, em março de 2000, 2° 
edição. 
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§ 2° - Os municípios da região do semi-árido mineiro com Índice 

de Desenvolvimento Humano- IDH - de até 0,5 (zero vírgula cinco) e 
em situação de emergência em decorrência de secas reconhecidas 
pelo Poder Executivo poderão ser atendidoss por programas a ações 
implementadas pela autarquia, por determinação do Governador do 
Estado. 

Capítulo 11 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3° - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais tem por finalidade promover o desenvolvimento 
econõmico e social das regiões Norte e Nordeste do Estado de Minas 
Gerais, competindo-lhe ainda: 

I - formular e propor diretrizes, planos e 
desenvolvimento econom1co e social 
compatibilizando-as com as políticas dos 
Estadual; 

ações necessários ao 
para as regiões, 

Governos Federal e 

11 - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a 
formulação e a implantação de planos, programas, projetos e 
atividades em consonância com os objetivos definidos; 

111 - observar os interesses das regiões e articular formas de atuação 
com os demais órgãos e entidades dos Poderes Executivos 
Municipais, Estadual e Federal que atuam na região; 

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos 
necessários ao desenvolvimento das regiões; 

V - promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, com atuação nas diversas áreas de 
desenvolvimento das regiões, apoiando e acompanhando as 
respectivas iniciativas; 

VI - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista a 
fixação de critérios de concessão de estímulos fiscais e financeiros, 
visando à atração de investimentos e à indução do desenvolvimento 
empresarial das regiões; 

VIl- planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, 
programas, projetos e atividades permanentes ou emergenciais de 
combate aos efeitos das secas, em consonância com as diretrizes 
governamentais, especialmente as emanadas do Conselho de 
Desenvolvimento do Semi-árido Mineiro; 
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VIII - planejar, coordenar, superv1s1onar, orientar e executar 

planos, programas, projetos e atividades relacionadas com com a 
proteção e a conservação do patrimônio cultural, histórico, 
arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do 
turismo ecológico e rural; 

IX - exercer outras atividades correlatas. 
Capítulo 111 

Da Organização 
Art. 4° - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais 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) Auditoria Seccional; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
1 - Divisão de Administração; 
2 - Divisão de Finanças; 
f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos; 
1 - Coordenadoria de Administração de Incentivos; 
2 - Coordenadoria de Relações Institucionais; 
g) Diretoria Regional do Norte de Minas: 
1 - Coordenadorias Regionais em número de quatro; 
h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha: 
1 - Coordenadorias Regionais em número de três; 
i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; 
j) Coordenadoria Regional de Recife. 
§ 1 o - As competências e a descrição das unidades administrativas 

previstas neste artigo serão estabelecidas no regulamento da 
Autarquia, aprovado por decreto do Governador do Estado. 

§ 2° - Os titulares das unidades mensionadas neste artigo são de 
livre nomeação e exoneração do Governador do Estado. 

§ 3° - As Coordenadorias previstas nas Diretorias de que tratam as 
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alíneas "g" e "h" do inciso 111 deste artigo terão sua denominação, 
localização e abrangência definidas por decreto. 

Seção I 
Do Conselho de Administração 

Art. 5° - Ao Conselho de Administração, unidade colegiada de 
direção superior, compete: 

I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, as 
políticas e as diretrizes para os planos e os programas de trabalho da 
Autarquia; 

11 - aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual e 
plurianual da Autarquia; 

111 - avaliar as atividades da Autarquia e propor medidas que visem 
ao seu aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus 
objetivos; 

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de 
convênios, contratos, acordos e ajustes dos quais a Autarquia seja 
participante; 

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a 
proposta de alienação, a locação e a concessão do direito de uso de 
bem imóvel do IDENE e autorizar tais atos; 

VI - opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e a 
situação econômico-financeira da Autarquia; 

VIl - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
VIII- exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Regimento Interno mencionado no inciso VIl 

deste artigo tratará das normas de funcionamento do Conselho de 
Administração. 

Art. 6° - O Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
1- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 

que é o seu Presidente; 
11- o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo; 
111- um representante da Universidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES -; 
IV- três representantes indicados pelas Associações Microregionais 

de Municípios da área de atuação da Autarquia; 
V- um representante de entidade de classe empresarial do Estado; 
VI - um representante dos servidores da Autarquia. 
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§ 1° -As indicações dos membros do Conselho de que tratam os 

incisos 111, IV, V e VI deste artigo serão apresentadas até trinta dias 
após a solicitação formal da Autarquia e serão de livre designação do 
Governador do Estado, para um mandato de dois anos, permitida a 
recondução por igual período. 

§ 2° - Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral indicar o representante das Associações 
Microrregionais de Municípios, se não o fizerem as entidades 
competentes no prazo estipulado no parágrafo anterior e nas 
disposições estabelecidas no Regimento Interno; 

§ 3° - Os representantes a que se referem os inciso 111, IV, V e VI 
deste artigo serão designados pelo Governador do Estado para um 
mandato de dois anos, permitida a recondução por igual período. 

§ 4° - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o 
titular nos seus impedimentos. 

§ 5° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a 
titularidade, sendo designado novo suplente. 

Art. 7° - O Presidente do Conselho de Administração terá direito, 
além do voto comum, ao de qualidade e será substituído pelo 
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais. 

Art. 8° - A função de Conselheiro é considerada de relevante 
interesse público, não lhe cabendo nenhuma remuneração. 

Art. 9° - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho 
serão fixadas em seu Regimento Interno, inclusive as formas e prazos 
para a indicação dos representantes de que tratam os incisos 111, IV, V 
e VI do art. 6° desta lei. 

Seção 11 
Da Diretoria 

Art. 1 O - A Autarquia é administrada por uma diretoria composta de 
um Diretor-Geral e cinco Diretores, todos de livre nomeação e 
exoneração pelo Governador do Estado. 

Art. 11 - Ao Diretor-Geral compete: 
I - exercer a direção superior da Autarquia, praticando os atos de 

gestão necessários ao cumprimento de seus objetivos; 
11 - exercer a coordenação geral e promover articulações 

institucionais nas ações, nos programas e projetos públicos de 
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relevante interesse regional; 

111 - propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e 
entidades públicos e privados, nacionais e estrangeiros; 

IV - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Administração: 
a) os planos plurianual e anual de ação; 
b) a proposta do orçamento anual e as prestações de contas; 
c) o relatório anual de atividades; 
d) proposta de alteração da estrutura orgânica da Autarquia; 
e) proposta de aquisição, alienação, locação e concessão de direito 

de uso de bem imóvel da Autarquia; 
V - representar a autarquia em juízo e extrajudicialmente; 
VI - designar os ocupantes dos cargos em comissão da Autarquia, 

excetuados os mencionados no art. 1 O desta lei. 
Capítulo IV 

Do Patrimônio e da Receita 
Art. 12 - Constituem receitas da Autarquia: 
I - as dotações orçamentárias, as subvenções e o auxílio da União, 

dos Estados e municípios; 
11 - as doações; 
111 - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso 

ou da cessão de suas instalações ou de bens imóveis; 
IV - os recursos provenientes de convênios com instituições 

nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
V - os recursos provenientes da aplicação da receita; 
VI - os empréstimos. 
Art. 13- Constituem patrimônio do IDENE: 
I - bens e direitos a ele pertencentes e os que a ele se incorporem; 
11 - doação, legado, auxílio ou outros benefícios provenientes do 

Estado e de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
111 - bens e direitos resultantes das aplicações que realizar com 

rendas previstas nesta lei. 
Art. 14 - Em caso de extinção os bens e direitos da Autarquia 

reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei específica prescrever 
destinação diferente. 

Capítulo V 
Do Regime Econômico e Financeiro 

Art. 15 - O exercício financeiro da autarquia coincidirá com o ano 
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civil. 

Art. 16 - O orçamento da Autarquia é uno e anual e compreenderá 
todas as receitas, as despesas e os investimentos dispostos em 
programas. 

Art. 17 - A Autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de 
Contas do Estado o balanço financeiro de suas atividades, para 
exame da aplicação dos recursos, após aprovação do Conselho de 
Admistração. 

Capítulo VI 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 18 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da 
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, os seguintes cargos de provimento em comissão que 
compõem a estrutura de Chefia Intermediária e de Execução: 
I- sete cargos de Chefe de Núcleo, código C0-03, símbolo Xl/A; 
11- seis cargos de Chefe de Serviço, código C0-04, símbolo Xl/A; 
111- dois cargos de Chefe de Divisão, código CU-02, símbolo XI/G; 
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria-Geral, código C0-06, 

símbolo IX/A; 
V- oito cargos de Coordenador, código C0-01, símbolo XII/G; 
VI - dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código C0-07, 

símbolo X/C. 
Art. 19 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do 

Quadro Especial de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do 
Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -, que compõe sua estrutura 
básica. 

Art. 20- Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do IDENE os 
seguintes cargos comissionados: 

I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de 
R$1.784,00 (mil setecentos e oitenta e quatro reais); 

11 - cinco cargos de Diretor, com vencimento básico de R$1.338,00 
(mil trezentos e trinta e oito reais); 

111 - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de 
R$1.338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais); 

IV - um cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de 
R$1338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais); 

V - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento 
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básico de R$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais); 

VI - um cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de 
R$1.338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais); 

Vil - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de 
R$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais); 

VIII- dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G; 
IX- dez cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G. 
Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste 
de Minas Gerais- IDENE -são os constantes no Anexo I desta lei. 

§ 1 o - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo 
os percentuais do art. 2° da Lei no 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, Chefe de Gabinete e quatro 
cargos de Diretor, que são de recrutamento amplo e um cargo de 
Diretor, de recrutamento limitado; 

§ 2° - Os cargos de provimento em comissão de que trata este artigo 
serão identificados e codificados por resolução do Secretário de 
Estado de Adminstração e Recursos Humanos. 

§ 3° - O disposto no art. 1 O da lei Delegada n° 38, de 26 de setembro 
de 1997, bem como o disposto na Lei Delegada no 41, de 7 de junho 
de 2000, não se aplicam aos cargos de que trata este artigo. 

Art. 22 - O Quadro Especial de Pessoal da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha- CODEVALE - a que se 
refere o Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994 passa a 
denominar-se Quadro Especial de Pessoal do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE -, 
observadas as alterações estabelecidas por esta lei. 

Art. 23- A composição do quadro efetivo do IDENE será resultante: 
1- de servidores da CODEVALE, autarquia transformada por esta lei; 
11- do remanejamento: 
a) de servidores, com os respectivos cargos efetivos lotados na 

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG -, e de outros 
órgãos e entidade do Poder Executivo, que estejam colocados à sua 
disposição; 

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

111 - de cargos criados em lei. 
§ 1 o - Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do 

Estado, que poderá promover a adequação da denominação e a 
especificação dos cargos, sem aumento de despesa, mantido o 
mesmo nível do servidor, assegurados os direitos e as vantagens 
pessoais, no prazo de noventa dias contados da data de publicação 
desta lei. 

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

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará a Assembléia Legislativa 
projeto de lei relativo ao plano de carreira dos servidores do IDENE. 

§ 4° - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo 
anteriror, aplicare-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 IDENE, no montante correspondente, os 
recursos orçamentários destinados ao custeio de pessoal 
provenientes dos órgãos e das entidades de origem dos servidores 
remanejados. 

Art. 24 - O IDENE passa a ser incluído no Grupo 2, constante no 
Anexo I a que se refere o art. 6° do Decreto 36.796, de 19 de abril de 
1995. 

Art. 25 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem 
jus à verba anual a título de pró-labore relativa aos cargos do Grupo 2, 
correspondente aos valores previstos no Anexo 11, a que se refere o 
art. 1° do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Art. 26 - A jornada de trabalho do IDENE é de 40 horas semanais e 
a Tabela de Vencimento é a constante no Anexo 11 desta lei, que 
substitui a tabela da CODEVALE, autarquia transformada nesta lei. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais 

Art. 27 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros 
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necessanos ao adimplemento das obrigações assumidas pela 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no que 
se refere à Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -,extinta no art. 1° desta lei. 

Art. 28 - Ficam transferidos para a autarquia IDENE os contratos, 
convênios, acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, cujos 
objetivos se relacionam com a competência da unidade extinta no art. 
1 o desta lei. 

Art. 29 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -, assim como as providências administrativas, financeiras 
e orçamentárias que garantam efetivo funcionamento do IDENE são 
de responsabilidade das Secretarias de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração e da 
Fazenda, que, no prazo de noventa dias a contar da data de 
publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis. 

Art. 30 - Para execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir crédito especial até a importância de R$ 61.178.000,00, 
observado o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Parágrafo único - Serão utilizados como fonte de recursos, para 
atender ao disposto no "caput", deste artigo, os recursos resultantes 
de anulação de dotações consignadas na Lei Orçamentária no 13.825, 
de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG -, no que couber, 
de Encargos Gerais do Estado e para a Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE 
transformada por esta lei. 

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Gil Pereira- Márcio Kangussu. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 21 da Lei n° de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
IDENE 

Quadro Especial de Pessoal 
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c argos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica 

Denominaçã Quan Venciment 
o de Cargos tidad o Básico 

e em R$ 
Diretor Geral 1 1.784,00 
Diretor 5 1.338,00 
Assessor 1 1.338,00 
Chefe 
Chefe de 1 1.338,00 
Gabinete 
Assessor de 1 1.250,00 
Comunicaçã 
o Social 
Assessor 1 1.338,00 
Jurídico 
Auditor 1 1.250,00 
Seccional 

C a rgos d p e rov1mento em c omissão d a Estrutura Intermediária 
Denominaç Quan REF. 
ão do tidad CÁLCULO 
cargo e 
Chefe de 2 12-G 
Divisão 
Coordenad 10 12-G 
o r 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 26 da Lei n° de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
Tabela de Vencimento- 40 Horas Semanais 

•- O quadro da Tabela de Vencimento foi publicado na edição do 
"Diário do Legislativo" de 25.1 0.01. 

EMENDASAO PROJETO DE LEI N° 1.422/2001 
EMENDAW8 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A área de abrangência do IDENE será constituída por 
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municípios das regiões Norte e Nordeste do Estado e adjacentes 
que apresentem semelhantes desequilíbrios econõmicos e sociais.". 

Sala das Reuniões, 21 de março de 2001. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA N° 9 
O art. 2° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - A área de abrangência do IDENE será constituída por 

municípios das regiões Norte e Nordeste do Estado integrantes do 
Polígono das Secas e os de Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, 
Curvelo, Felixlândia, Gouvea, lnimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, 
Morro da Garça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito e Três Marias". 

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2001. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A emenda visa definir a área jurisdicional do Instituto de 

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - IDENE. Acrescenta 
aos municípios do Polígono das Secas, hoje atendidos pela 
SUDENOR e pela CODEVALE, 13 outros da região Centro de Minas. 

A justificativa para emenda é a semelhança das condições sócio
econômico dos municípios centro-mineiros com os da área do 
Polígono das Secas. Os municípios incluídos pela emenda também 
conhecem com regularidade o flagelo das estiagens prolongadas e os 
desequilíbrios que o fenômeno provoca. 

Por não estarem, até agora, vinculados aos órgãos estaduais que 
atuam no Polígono, a população dos municípios da região Centro de 
Minas não podem contar com as políticas públicas compensatórias e 
de indução do desenvolvimento, sejam elas federais ou estaduais. 
Assim, a inclusão promovida pela emenda, mais do que necessária, é 
também justa. 

EMENDA N° 10 
O parágrafo único do art. 22 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 22- ................................................ . 
Parágrafo único - Os servidores efetivos e de função pública da 

Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 
CODEVALE - e da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral vinculados à Superintendência de 
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR - passarão a 

~------------~------------~ 



compor o Quadro Especial de Pessoal do IDENE.". 
Sala das Reuniões. 5 de abril de 2001. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA N° 11 
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Acrescente-se à alínea '1" do inciso 111 do art. 4° os seguintes itens: 
"Art. 4° • ................................................ . 
111 - ........................................................ . 
n ........................................................... . 
3- Coordenadoria de Recursos Hídricos; 
4- Coordenadoria de Turismo e Patrimônio Histórico.". 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A emenda ora proposta tem a finalidade de 

institucionalizar, dentro das atribuições do IDENE, o seu compromisso 
de promover a recuperação e a preservação dos recursos hídricos do 
vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 

Ao longo dos anos essas duas regiões vêm sofrendo as 
conseqüências causadas pelas atividades predatórias da extração 
mineral e da irrigação sem controle. Os efeitos desses excessos 
resultam na agonia de vários rios e ribeirões, cuja oferta de água vem
se tornando cada vez mais baixa. Concorre para agravar a situação, a 
intensidade e a freqüência dos períodos de seca que assolam a 
região. 

A Coordenadoria de Recursos Hídricos terá a função de cuidar da 
recuperação de nossos rios e ribeirões, através de ações que 
envolvam a recuperação das nascentes, a revitalização das matas 
ciliares e promoção de campanhas educativas que sejam 
esclarecedoras da necessidade de que se façam uso compartilhado 
de nossas águas, sem comprometer o futuro ambiental da região. 

Tanto o vale do Jequitinhonha quanto o Norte de Minas têm ricas 
tradições culturais e um patrimônio histórico reconhecido e valorizado 
internacionalmente. Com grande vocação para o turismo, torna-se 
necessário e oportuna a criação de uma Coordenadoria de Turismo e 
Patrimônio Histórico, com a responsabilidade de incrementar essa 
atividade. 

Como integrante da Área Mineira da Sudene, a região conta com o 
Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR -, que 
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disponibiliza linhas de financiamentos específicas para o 
desenvolvimento do setor. O bom gerenciado dessa Coordenadoria 
poderá ser uma grande alternativa para impulsionar o 
desenvolvimento do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se à alínea "h" do inciso 111 do art. 4° os seguintes itens: 
"Art. 4°- ....................................................... . 
111 - ................................................................ . 
h) ................................................................... . 
4 - Coordenadoria Regional de Capelinha; 
5 - Coordenadoria Regional de Medina; 
6 - Coordenadoria Regional de Pedra Azul; 
7 - Coordenadoria Regional de Almenara.'". 
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2001. 
Márcio Kangussu 

EMENDA N° 13 
Dê-se ao§ 4° do art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6°- ................................................... .. 
§ 4° - um representante do vale do Jequitinhonha e um 

representante do Norte de Minas, ambos a serem indicados pelos 
Prefeitos membros de suas respectivas Associações Microrregionais.". 

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A emenda em tela visa assegurar maior 

representatividade ao vale do Jequitinhonha e também ao Norte de 
Minas em todos os processos de definição, formulação e implantação 
das políticas públicas na região. 

EMENDA N° 14 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4 o - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais 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; 
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b) Auditoria Seccional; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Assessoria de Comunicação Social; 
f) Diretoria de Administração e Finanças; 
1 - Divisão de Administração; 
2 - Divisão de Finanças; 
g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos; 
1 - Coordenadoria de Administração e Incentivos; 
2 -Coordenadoria de Relações Institucionais; 
h) Diretoria Regional do Norte de Minas; 
1 -Coordenadoria Regional de Januária; 
2 -Coordenadoria Regional de Janaúba; 
3 -Coordenadoria Regional de Salinas; 
4 -Coordenadoria Regional de Montes Claros; 
i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha; 
1 -Coordenadoria Regional de Jequitinhonha; 
2 -Coordenadoria Regional de Araçuaí; 
3 - Coordenadoria Regional de Minas Novas; 
4 -Coordenadoria Regional de Diamantina; 
j) Coordenadoria Regional do Recife; 
k) Coordenadoria Regional de Peçanha; 
I) Coordenadoria Regional de Teófilo Otôni.". 
Márcio Cunha 
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Justificação: O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - IDENE - tem por abrangência os municípios do Norte 
de Minas, do vale do Jequitinhonha, do vale do Mucuri e os municípios 
das vertentes do Rio Doce com o Jequitinhonha e o Mucuri, sendo 
alterado o projeto original. 

Os municípios do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha já 
estão enquadrados na Área da SUDENE. No entanto, os municípios 
do Mucuri e das vertentes do Rio Doce têm identidade e estão 
relacionados pelo Programa Alvorada IDH-M para atendimento pelo 
Governo Federal. São municípios com as mesmas características do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas. 

O IDENE será o suporte político administrativo para buscar soluções 
e dar norte aos anseios das populações carentes dessas regiões pelo 

L--------0------___.J 



919 
Governo de Minas Gerais. A Assembléia Legislativa estará fazendo 
justiça aos municípios que sempre estiveram esquecidos e até mesmo 
abandonados pelas políticas públicas. O Governo Federal já os 
relacionaram no Programa "Alvorada" e no PPA. 

Com o espírito público o IDENE estará apto a receber os municípios 
da região do Mucuri e das vertentes do Rio Doce com o 
Jequitinhonha, esclarecendo que somente onerará ao Estado com a 
criação de mais duas coordenadorias, visto que a CODEVALE já 
possui estruturas administrativas para o Jequitinhonha e a SUDENOR 
incorporada já possui estrutura para o Norte de Minas. 

As coordenadorias de Teófilo Otôni e Peçanha, com a incorporação 
das regiões descritas ao IDENE, fortalecerão o novo órgão, e, ao 
mesmo tempo, regiões carentes do Estado estarão fortalecidas e 
protegidas por uma estrutura de políticas públicas. 

O projeto de lei original pouco será alterado, pois não haverá 
modificação quanto ao organograma e muito menos quanto a 
acréscimo financeiro; com ressalvas das Coordenadorias das 
Vertentes do Rio Doce e do Mucuri. 

EMENDA N° 15 
Dê-se ao parágrafo único do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - O Quadro Especial de Pessoal da Comissão de 

Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - a que se 
refere o Anexo 111 - B do Decreto no. 36.033, de 14 de setembro de 
1994, passa a denominar-se Quadro Especial de Pessoal do Instituto 
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, 
observadas as alterações estabelecidas por esta lei. 

Parágrafo único - Os servidores efetivos e de função pública da 
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, bem como os servidores do quadro funcional da 
SUDENOR permanecem na autarquia após sua transformação.". 

Márcio Cunha 
Justificação: Estamos propondo através desta emenda que uma 

injustiça não ocorra com os funcionários da SUDENOR devido à 
extinção desse órgão para a criação do IDENE. 

Hoje, o corpo de funcionários da SUDENOR é composto por 
funcionários da Secretaria de Planejamento; porém não seria justo 
que esses funcionários, que tanto trabalharam para bom 
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funcionamento desse órgão, sejam retirados do quadro de 
funcionários do IDENE e passem a ficar "encostados" nos quadro da 
Secretaria de Planejamento. Ademais, vale lembrar que esses 
funcionários já estão altamente gabaritados para exercerem a função 
que lhes cabe, devido ao cargo que ocupam, evitando assim que o 
Estado onere sua folha de pagamento com a contratação de 
funcionários para ocuparem essa função. Por acharmos justo que 
esses funcionários possam continuar exercendo seus serviços como o 
vinham fazendo brilhantemente, propomos esta emenda. 

EMENDA N° 16 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Fazem parte da área de abrangência do IDENE os 

Municípios de Santa Fé de Minas e São Romão.". 
Sala das Reuniões, 1 O de abril de 2001. 
José Braga 

EMENDA N° 17 
Substitua-se o parágrafo único do art. 22 a seguir: 
"Art. 22- .................................. . 
§ 1° - Os servidores efetivos e de função pública da Comissão de 

Desenvolvimento do vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR - passarão a fazer parte do Quadro Especial de Pessoal 
do IDENE após sua transformação. 

§ 2° - Fica garantido aos servidores efetivos e de função pública da 
SUDENOR o direito de optar por permanecer na administração direta 
ou fazer parte do Quadro Especial de Pessoal do IDENE. 

§ 3° - Ficam criados os cargos dos servidores da SEPLAN-MG e 
SUDENOR no quadro Especial de Pessoal do IDENE. 

§ 4° - Até a realização de concurso público para o provimento dos 
cargos criados no parágrafo anterior, deverá haver designação dos 
atuais servidores da SUDENOR, em número correspondente aos 
cargos criados para o exercício da equivalente função pública ou 
efetiva, observado o disposto na lei.". 

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Carlos Pimenta 

EMENDA N° 18 
Dê-se ao inciso VIl do art. 5° a seguinte redação: 
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"Art. 5°- .................................. . 
I - .............................................. . 
VIl - elaborar e aprovar estatuto do IDENE e o Regimento Interno 

deste Conselho.". 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Carlos Pimenta 

EMENDA N° 19 
Dê-se a seguinte redação ao inciso 111 do art. 3°: 
"Art. 3°- ............................ . 
I - ........................................ . 
111 - observar os interesses das reg1oes e articular formas de 

atuação com os demais órgãos e entidades dos Poderes Executivos 
Municipal, Estadual e Federal que atuam na região.". 

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001. 
Carlos Pimenta 

EMENDA No 20 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - O Município de Três Marias, situado na área de confluência 

das regiões mineiras integrantes da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste - ADENE - e da Microrregião de Curvelo, fará parte da área 
de abrangência do IDENE.". 

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2001. 
Antônio Andrade - João Batista de Oliveira. 
Justificação: A inclusão de Três Marias na Área do IDENE justifica

se pela ocorrência, no município, de clima semi-árido e longas 
estiagens. Os índices pluviométricos são semelhantes aos dos 
municípios mineiros vinculados à ADENE. Além disso, Três Marias 
perdeu suas melhores terras para a construção da represa 
hidrelétrica, ficando para as atividades agropecuárias somente terras 
fracas. 

EMENDA N° 21 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
Art. 2° - A área de abrangência do IDENE é constituída das 

Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri, das Microrregiões de 
Governador Valadares e Aimorés e dos demais municípios integrantes 
das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e São Mateus.". 

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2001. 
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José Henrique 
Justificação: Na análise da proposição remetida a esta Casa pelo 

Executivo para a criação do IDENE, na Comissão de Constituição e 
Justiça, os municípios dos vales do Mucuri e do São Mateus foram, de 
forma justa, incluídos na área de abrangência dessa autarquia. 
Porém, no Estado de Minas, a região semi-árida e com populações 
extremamente empobrecidas estende-se ao vale do Rio Doce, onde 
há inúmeros municípios em condições socioeconômicas e ambientais 
idênticas aos da região Norte de Minas e Jequitinhonha. Ciente das 
conseqüências desastrosas dos problemas ambientais, também o 
Governo Federal decidiu incluir todo o Estado do Espírito Santo na 
área de abrangência da ADENE, região vizinha à Microrregião de 
Aimorés. 

Como o que se pretende criar é uma agência de desenvolvimento 
para erradicar esses focos de pobreza em Minas Gerais, nada mais 
justo que permitir ao IDENE atuar também na região que pretendemos 
agregar à sua área de influência. 

EMENDA N°22 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A área de abrangência do IDENE é constituída dos 

municípios: 
I - das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e dos demais 

municípios integrantes das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha 
e São Mateus; 

11 - da Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central 
Mineira; 

111 -Três Marias.". 
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2001. 
João Batista de Oliveira 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo dos 
Deputados Gil Pereira e Márcio Kangussu, que recebeu o no 3, três 
emendas do Deputado João Batista de Oliveira, que receberam os n°s 
8 a 1 O; três do Deputado Márcio Kangussu, que receberam os nos 11 
a 13; duas do Deputado Márcio Cunha, que receberam os n°s 14 e 15; 
uma do Deputado José Braga, que recebeu o n° 16; três do Deputado 
Carlos Pimenta, que receberam os n°s 17 a 19; uma dos Deputados 
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Antônio Andrade e João Batista de Oliveira, que recebeu o no 20; 
uma do Deputado José Henrique, que recebeu o no 21; uma do 
Deputado João Batista de Oliveira e outros, que recebeu o no 22. A 
Presidência, nos termos do § 2° do art. 181 do Regimento Interno, 
encaminha o projeto com o substitutivo e com as emendas à 
Comissão de Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.429/2001, do 
Deputado Bené Guedes, que institui o Sistema de Comunicação e 
Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.429/2001 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O Sistema de que trata o art. 1 o, observada a competência 

do Conselho Estadual de Informática do Estado de Minas Gerais -
CIEMG -, será de responsabilidade da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, a que caberá inserir e retirar dados e estabelecer 
meios de divulgação das informações constantes no cadastro. 

Parágrafo único - O Sistema será atualizado imediata e 
simultaneamente para a baixa do registro na unidade policial, com o 
objetivo de retirar do cadastro os registros das pessoas desaparecidas 
que tenham sido encontradas.". 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
Antônio Andrade 

EMENDA N" 3 
Suprima-se o art. 7°. 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001 . 
Antônio Andrade 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas 3 emendas do Deputado Antônio 
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Andrade, que receberam os n°s 1 a 3 e que, nos termos do§ 2°, do 
art. 188 do Regimento Interno, serão encaminhadas juntamente com o 
projeto à Comissão de Direitos Humanos, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.482/2001, do 
Deputado Marco Régis, que visa autorizar a CEMIG a comprar ações 
das Centrais Elétricas de FURNAS. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.197/2000, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do 
Conselho de Industrialização - COIND. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° 
turno, com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.197/2000 

Acrescente-se a seguinte alínea "h" ao inciso 11 do art. 5° : 
"Art. 5°- ............................ . 
11 - •..•..•.••..•••••.•..••.•............ 
h - um representante do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Estamos propondo emenda ao Projeto de Lei no 

1.197/2000, que trata da reorganização do COIND, Conselho de 
Industrialização, órgão subordinado à Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio, com o objetivo de incluir o Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, 
como um dos membros, representante das instituições da sociedade 
civil, que irão compor o Conselho de Industrialização- COIND. 

O CREA-MG é um órgão de fiscalização do exercício das profissões 
de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia e meteorologia, que 
congrega várias entidades de classe e dezenas de instituições de 
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ensino e pesquisa e que mantém relações com várias instituições 
no interior do Estado e na Capital. Sendo assim, entendemos que o 
referido órgão poderá apresentar muitas contribuições na formulação 
e implementação de políticas de promoção industrial e do 
empreendimento de ações proveitosas, podendo cooperar com o 
conhecimento dos profissionais da área tecnológica. 

Acreditamos que o CREA-MG poderá colaborar na análise de 
planos, programas, projetos e atividades de industrialização e poderá 
opinar sobre a inserção, expansão e reativação de empresas no 
nosso Estado. 

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação dessa emenda. 

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 recebida, no 2° turno, 
uma emenda, de autoria do Deputado Eduardo Brandão, ao Projeto 
de Lei no 1.197/2000, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, de outubro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do PMDB - Pastor George, Líder do PL -

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Sebastião Costa, Líder do 
PFL - Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, 
Líder do PPB - Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT- Luiz Tadeu Leite, 
Líder da Maioria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado 
Eduardo Brandão, apoiada pela maioria dos Líderes da Casa, a qual 
recebeu o n° 2 e, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, será votada independentemente de parecer. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e 

persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência vai passar 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 das 
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comunicações apresentadas nesta reumao pelos Deputados 
Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Geralda Gonçalves da Silva, em 
Várzea da Palma; Dalmo Ribeiro Silva (2) - falecimento da Sra. 
Silvéria Nely Vasconcelos Aliando, em Borda da Mata, e do Sr. 
Antônio Eloy Paulini Miranda, em Ouro Fino; Marcelo Gonçalves -
falecimento do Sr. Geraldo Bernardino Santos, em Pedro Leopoldo 
(Ciente. Oficie-se.). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo 

a tribuna para deixar registradas nos anais da Casa as nossas 
homenagens aos controladores de tráfego aéreo. A data 
comemorativa desses profissionais foi no dia 20/1 O, em que não 
houve sessão na Casa; assim, estamos hoje fazendo as nossas 
homenagens. 

Os controladores de tráfego aéreo, também conhecidos por "Anjos 
da Guarda", de maneira anônima, conseguem fazer basicamente toda 
a economia nacional, toda a sociedade que, de modo geral, conduz os 
destinos e leva o desenvolvimento ao País por avião. São esses 
controladores de vôo, de maneira abnegada, corajosa e com muita 
competência, que têm provido o nosso País de segurança, quando 
conseguem manter o fluxo de tráfego aéreo de todos os aeroportos do 
País. Além disso, ainda provêem o nosso País da defesa aérea. 

Estão vigilantes 24 horas por dia e muitas vezes não têm mais que 
dois segundos para decidir sobre uma instrução a ser dada. Rendo a 
esses profissionais as minhas justas homenagens. Tenho orgulho de 
fazer parte desse grupo maravilhoso, que só consegue um bom 
serviço pelo entusiasmo e pelo orgulho que têm no exercício dessa 
profissão, ainda que não reconhecida pela sociedade. 

Repito sempre que, a cada ano, estarei lembrando isso, porque, de 
modo geral, a sociedade não tem reconhecido isso. No Brasil, os 
controladores de tráfego aéreo, civis e militares, não têm o suporte 
financeiro para exercerem a sua profissão. Nos países do Primeiro 
Mundo, na França, no Canadá e, se não me engano, nos Estados 
Unidos, é a segunda profissão mais bem remunerada, por causa da 
responsabilidade, da habilidade e do treinamento. 

Para terem idéia, um controlador de tráfego aéreo, para estar 
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exercendo uma função num controle de aproximação ou num 
centro de controle, necessita, no mínimo, de cinco a seis anos de 
formação. Não se forma um controlador de vôo antes desse período. 
O controlador de vôo passa pela escola militar, onde aprende toda a 
instrução básica e é designado para um órgão de controle, onde 
começa no controle de solo. Depois de um ano, assume uma torre de 
controle. Depois de um ou dois anos no exercício da torre de controle, 
desce para trabalhar no radar e, depois de um ou dois anos de 
experiência, pode fazer o curso de radar. Depois de mais um ou dois 
anos, está apto a operar como controlador de vôo por radar. É uma 
profissão extraordinária, mas, infelizmente, desconhecida na 
sociedade. Milhões de dólares são transportados por pessoas que 
administram grandes empresas, por políticos, empresários e também 
por pessoas simples, mas, de modo geral, quem se utiliza desse meio 
de transporte é a classe mais abastada, a classe dirigente. São esses 
que sequer têm noção de que uma falha de um controlador de vôo 
pode significar a morte de centenas de pessoas. Nossas merecidas e 
justas homenagens aos controladores de tráfego aéreo, de modo 
especial aos de Minas Gerais, que estão no Aeroporto da Pampulha, 
no Aeroporto Internacional de Confins, na torre de controle e no 
controle de aproximação. Ficam aqui registradas nossas justas 
homenagens. 

Apresentamos requerimento, e a Casa encaminhará a esses órgãos 
de controle este registro que fizemos, com as devidas e justas 
homenagens. 

Hoje, dia 23/10, é celebrado também o Dia do Aviador. São aqueles 
que fazem voar as aeronaves, que transportam o progresso e, de 
modo muito especial, os aviadores militares da Força Aérea Brasileira, 
aqueles que integram este País, que levam aos mais distantes lugares 
do nosso País, de difícil acesso, medicamentos, assistência médica, 
hospitalar e outros tipos de assistência necessana. Nossas 
congratulações a todos os aviadores. Fazemos isso com muita 
alegria. O nosso Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, 
sediado na Pampulha, tem prestado relevantes serviços a toda a 
sociedade mineira. O parque de material de Lagoa Santa tem 
prestado grandes e relevantes serviços ao Estado. Na pessoa dos 
dois Comandantes, queremos render nossas justas homenagens, 
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deixando nosso abraço fraterno a todos os aviadores, não só aos 
militares, rnas também aos civis, pelo belíssimo trabalho que 
desempenham. De modo muito particular, a uma pessoa que sempre 
está lembrando de nós, o Cel. Silva Lobo, Comandante do CIAAR. As 
nossas homenagens, com nosso abraço a todos os aviadores e 
controladores de tráfego aéreo. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 24, 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 anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO 
LEITE 

Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de outubro de dois mil 
e um, comparecem no auditório da sede social do Sport Club Juiz de 
Fora, nessa cidade, os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo 
Piau, Luiz Fernando Faria e Cristiano Canêdo, membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os 
Deputados Bené Guedes e Edson Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, 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 é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente convida os Srs. Luiz Geraldo 
Soranso, Secretário Municipal de Agricultura, representando o Sr. 
Raimundo Tarcísio Delgado, Prefeito de Juiz de Fora, e o Vereador 
lsauro Calaes, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, para 
compor a mesa dos trabalhos. A Presidência registra a presença dos 
Srs. Geraldo Alvim Dusi, Chefe da EPAMIG; e Duarte Vilela, Diretor 
do Centro Nacional de Pecuária de Leite da EMBRAPA em Coronel 
Pacheco. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os 
Srs. Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; José 
Manoel Raposo, José Lomeu Costa e Abílio Guarçone, 
respectivamente, Presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais 
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de Juiz de Fora, Santos Dumont e Muriaé; José Newton Gomes 
Barbosa, Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de 
Leopoldina; Álvaro Pereira Lage Filho, Gerente Administrativo do 
Supermercado Bahamas; Oddone Villar Turolla, Presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Juiz de Fora; Manuel Jacinto 
Gonçalves, Diretor da Laticínios da Matta Indústria e Comércio Ltda.; 
e Aloísio Teixeira de Carvalho, comprador de mercadoria para o 
Supermercado Bretas, não tendo os três últimos comparecido. O 
Presidente passa a palavra ao Sr. Luiz Geraldo Soranso e ao 
Vereador lsauro Calaes, para que, como anfitriões, façam suas 
considerações iniciais. Prosseguindo, os convidados presentes fazem 
suas exposições e logo após são questionados pelos Deputados Luiz 
Fernando Faria, Cristiano Canêdo, Paulo Piau, Bené Guedes, Edson 
Rezende e João Batista de Oliveira. Na fase de participação dos 
produtores rurais, usam da palavra os Srs. José Eugênio Dutra 
Câmara, Antônio Jacob da Paixão Carneiro, Nilson de Almeida 
Junqueira, José Alfredo e Marcos Salazar de Paula, Presidentes dos 
Sindicatos dos Produtores Rurais de Barbacena, Ubá, Leopoldina, Rio 
Pomba e Lima Duarte, respectivamente; Paulo Roberto Viana Franco, 
Coordenador do Programa Proleite da Secretaria Municipal de 
Agricultura de Juiz de Fora; e Aloísio Lindemberg Thomé, Presidente 
da Comissão de Agropecuária do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Carangola. Fazem entrega de documentos à Comissão os Srs. Paulo 
Roberto Viana Franco, José Manuel Raposo, Aloísio Lindemberg 
Thomé e o Deputado Edson Rezende. O Presidente esclarece que o 
inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos Srs. 
Rodrigo Alvim, José Manoel Raposo, José Lomeu Costa, Abílio 
Guarçone, José Newton Gomes Barbosa, Álvaro Pereira Lage Filho e 
de todos os produtores rurais presentes, agradece a acolhida das 
autoridades locais, na pessoa do Sr. Luiz Geraldo Soranso e do 
Vereador lsauro Calaes, agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
João Batista de Olivera, Presidente - Paulo Piau - Antônio Andrade -

Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Márcio Kangussu. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.791/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

930 

O projeto de lei em causa é do Deputado Rogério Correia e tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Estadual de 
Cooperação Agrícola de Minas Gerais - AESCA -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da 

Lei no 12.972, de 27/7/98, especialmente de seu art. 1°, que 
condiciona a outorga do ato declaratório da utilidade pública de 
sociedade civil, associação ou fundação constituída ou em 
funcionamento no Estado à comprovação do atendimento dos 
seguintes requisitos: ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua 
direção e ter como Diretores pessoas idôneas. 

Da leitura dos autos do processo, verifica-se, no caso, o inteiro 
atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não encontra 
óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.791/2001 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon 

Melo - Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.544/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

'----------0--------' 



931 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Casa Nossa Senhora 
do Silêncio, em funcionamento no Município de Ouro Preto. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada e encaminhada a este órgão colegiado a fim 
de ser examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria está disciplinada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que 

estabelece requisitos pelos quais as sociedades civis, as associações 
e as fundações constituídas ou em funcionamento no Estado podem 
ser declaradas de utilidade pública. 

Cabe-nos verificar que a Casa Nossa Senhora do Silêncio é uma 
sociedade civil que, embora subordinada a outra constituída em 
município do Estado de São Paulo, Casa do Povo de Deus, encontra
se, efetivamente, em regular funcionamento no território mineiro há 
mais de dois anos, o que a coloca em condições de receber o 
pretendido título. 

Porém, queremos observar que o art. 1 o da proposição apresenta 
incorreções, pois menciona que a entidade está sediada no Município 
de Ouro Preto, quando ela apenas se encontra em funcionamento 
nesse local. Para sanar esse equívoco, apresentaremos emenda na 
parte conclusiva deste parecer. 

Quanto à comprovação dos outros quesitos enunciados no referido 
dispositivo legal, cumpre-nos esclarecer que todos foram devidamente 
atendidos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.544/2001 com 
a Emenda n° 1, a seguir formalizada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Casa Nossa Senhora 

do Silêncio, em funcionamento no Município de Ouro Preto.". 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - MárCio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.786/2001 
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Relatório 
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A proposição em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, altera dispositivos 
da Lei n° 12.919, de 29/6/98, e dá outras providências. 

Publicado em 17/9/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela pretende alterar a Lei n° 12.919, de 29/6/98, que 

dispõe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviços 
notariais e de registros, previstos na Lei Federal no 8.935, de 18/11/94, 
e dá outras providências. 

Nos termos da proposição apresentada, faculta-se aos candidatos a 
inscrição em uma ou mais das cinco especialidades em concurso, 
quais sejam: Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de 
Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas 
Jurídicas, Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos. 

Segundo a nova modalidade para realização do concurso público, 
havendo mais de uma serventia na comarca, a classificação final dos 
candidatos será única e geral, obedecendo ao somatório das notas 
obtidas pelos candidatos nas provas de conhecimento e na prova de 
títulos, cabendo-lhes optar por apenas uma serventia. 

Ao justificar a alteração, o autor do projeto busca argumentos nos 
princípios da legalidade e da eficiência, haja vista o fato de que o 
concurso anterior resultou em grande número de serventias vagas 
exatamente pela falta de inscrição ou aprovação de candidatos para 
esses quadros específicos. 

Por outro lado, muitos pretendentes às vagas, embora obtivessem 
as melhores notas e, portanto, tivessem sua competência reconhecida 
pelo resultado do certame, não vieram a ser aproveitados, exatamente 
em virtude da modalidade de classificação que foi instituída pela lei 
que se pretende alterar. 

O projeto modifica a legislação, também, no que diz respeito à 
pontuação relativa aos títulos dos pretendentes e à perspectiva de 
candidatura ao concurso de remoção, corrigindo, ainda, imperfeição 
técnica constante na lei atual. 
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Cabe-nos apreciar única e exclusivamente os aspectos jurídicos, 

constitucionais e legais da matéria, restando para a Comissão de 
mérito o estudo mais detalhado quanto à pertinência das alterações 
que se pretende implementar. 

Nesse passo, torna-se importante lembrar que a atividade notarial e 
de registro é exercida em caráter privado, por delegação do poder 
público, e o acesso a ela depende de concurso público de provas e 
títulos, não sendo permitido que nenhuma serventia fique vaga, sem 
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis 
meses. É o que se depreende do disposto no art. 236 da Carta da 
República, regulamentado pela Lei Federal no 8.935, de 18/11/94, que 
estabelece os parâmetros para o ingresso na atividade notarial e de 
registro, os quais foram devidamente respeitados. 

A matéria foi disciplinada no âmbito do Estado pela Lei no 12.919, de 
29/6/98, objeto das alterações da proposta em análise, que deve, 
portanto, ser apreciada por esta Casa Legislativa, em face do disposto 
no art. 61 da Constituição do Estado. 

Inexiste, por outro lado, vedação para que se instaure o processo 
legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não está 
inserida entre aquelas arroladas no art. 66 da Carta Estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.786/2001. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator- Dilzon Melo 

- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

1.802/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de 

resolução em epígrafe "estabelece procedimentos disciplinares 
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências". 

Publicada em 4/10/2001, foi a matéria distribuída à Mesa da 
Assembléia para, nos termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento 
Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
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A regulamentação da atividade parlamentar, que se 

consubstancia na apresentação, discussão e aprovação de um código 
de ética, é matéria que se encontra no centro da agenda política 
nacional, especialmente após a aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, após cerca 
de dez anos de tramitação. 

Os exemplos existentes, como o do Senado Federal e o de algumas 
outras casas parlamentares, como a Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, que desde 1993 têm em vigor normas específicas que 
dispõem sobre a conduta ética e o decoro parlamentar, serão 
provavelmente seguidos pelos demais Legislativos Estaduais e 
Municipais. 

É certo que muitas das regras que compõem um código de ética 
parlamentar já estão definidas no texto constitucional - federal ou 
estadual - ou integram o Regimento Interno da Assembléia Legislativa. 
Entretanto, a edição de uma norma específica regulamentando a 
matéria constitui um grande avanço, principalmente no que se refere 
ao aprimoramento de procedimentos, à definição de condutas 
passíveis de punição e à transparência que se confere ao processo de 
representação político-parlamentar. 

O projeto de resolução apresentado pela Mesa da Assembléia, em 
suas linhas gerais, está bem estruturado e atende o objetivo a que se 
propõe. Para aprimorar a proposição, no entanto, apresentamos 
algumas emendas, a seguir fundamentadas. 

A Emenda no 1 tem como objetivo incluir, no texto da proposição, 
entre as condutas eticamente condenáveis, a percepção de vantagens 
indevidas. Nesse caso, optou-se pela menção expressa a essa 
incompatibilidade com o decoro parlamentar e pela repetição do 
disposto no art. 55, § 1°, da Constituição Federal, como forma até 
mesmo didática de se compatibilizar a legislação. 

A Emenda no 2 inclui entre as condutas passíveis de punição a 
ofensa moral a Deputado, ao lado da ofensa física, pois as regras que 
protegem a liberdade de expressão no exercício do mandato não 
podem se sobrepor à convivência civilizada e respeitosa que deve 
prevalecer em uma Casa livre e plural. · 

A Emenda no 3 altera significativamente o processo de indicação de 
relatarias na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Em primeiro 
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lugar, não nos parece necessária a instituição de três relatores ou 
de subcomissões, dado que o número de parlamentares da Comissão 
não é tão elevado que justifique esse procedimento, ao contrário do 
que ocorre na Câmara dos Deputados. Além disso, buscou-se a 
criação de um mecanismo de rodízio que impeça a concentração de 
relatarias nas mãos de um ou de poucos parlamentares. Procurou-se 
também disciplinar o processo de modo a impedir que um parlamentar 
de uma determinada agremiação partidária esteja sujeito ao 
constrangimento de eventualmente atuar como relator de processo em 
que figure como acusado parlamentar filiado à sua mesma 
agremiação. 

A Emenda n° 4, de caráter pedagógico, tal qual a Emenda n° 1, 
repete dispositivo constante da Constituição Federal -art. 55, § 4°, 

acrescido pela Emenda à Constituição de Revisão no 6, de 7/6/94. É 
interessante notar que a Constituição mineira não foi atualizada no 
que se refere a essa matéria, mas que, como se trata de norma de 
validade em toda a federação, sua eficácia é plena em relação ao 

parlamento estadual. 
A Emenda no 5 inclui entre os sujeitos capazes de representar contra 

parlamentar o partido político com assento na Casa. A apresentação 
dessa emenda tem como propósito o de compatibilizar o texto da 
proposição com o que dispõe o art. 55, § 3°, da Constituição Federal. 

A Emenda no 6 visa coibir a prática de denúncias não 
fundamentadas ou levianas. O exercício legítimo da fiscalização das 
atividades do poder público pressupõe, como contrapartida, a 
responsabilidade do cidadão e o amadurecimento de toda a 
sociedade, que deve tratar com a devida seriedade a matéria. Assim, 
ao definir que a Casa adotará medidas judiciais na hipótese de 
denúncias infundadas ou de má-fé, procuramos tornar mais coerente 
o texto da proposição. 

Finalmente, a Emenda n° 7 tem como objetivo o de instituir uma 
regra de transição, válida apenas para a 14• Legislatura, pois o 
mandato da primeira Comissão a ser constituída não obedecerá os 
prazos previstos como regra geral. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução n° 1.802/2001 com as Emendas n°s 1 a 7, que 
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apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 2° o inciso 111, renumerando-se os demais: 
"Art. 2°- ........... . 
111 -a percepção de vantagens indevidas.". 

EMENDA N° 2 
No art. 2°, 111, "e", substitua-se a expressão "a ofensa física a 

Deputado" pela expressão "a ofensa física ou a ofensa moral a 
Deputado". 

EMENDA N"3 
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 - Recebida a representação, a Comissão observará os 

seguintes procedimentos: 
I - designará, como relator, um de seus membros efetivos e, no 

prazo de quarenta e cinco dias contados do recebimento da 
representação, promoverá a apuração dos fatos e das 
responsabilidades; 

11 - será encaminhada, no dia do recebimento, cópia da 
representação ao Deputado, que terá o prazo de dez dias para 
apresentar defesa escrita e provas; 

111 - esgotado o prazo, sem apresentação de defesa, o Presidente da 
Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la, concedendo-lhe 
igual prazo; 

IV - apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à 
instrução probatória, proferindo parecer que concluirá pela 
procedência da representação ou por seu arquivamento, sem que seja 
extrapolado o prazo máximo previsto no inciso I. 

§ 1 o - Será obedecida, na designação para a relataria, a alternância 
entre os membros efetivos da Comissão, observada a ordem de suas 
idades, iniciando-se o processo pelo mais idoso. 

§ 2° - A relataria não poderá recair sobre Deputado filiado ao mesmo 
partido político daquele a quem se refere a representação. 

§ 3° - Ocorrendo o impedimento a que se refere o § 2°, o Deputado 
impedido será substituído por aquele que o suceder imediatamente na 
ordem a que se refere o § 1 o e assumirá o seu posicionamento na 
ordem de distribuição de matérias.". 

EMENDA N°4 
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Acrescente-se ao art. 16 o seguinte § 5°: 
§ 5° - A renúncia de Deputado submetido a processo que tenha 

como penalidade a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até 
que sejam concluídas as deliberações previstas nos §§ 2° e 3° do art. 
55 da Constituição Federal. 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao "caput" do art. 18 a seguinte redação: 
"Art. 18 - Qualquer Deputado, cidadão ou partido político 

representado na Assembléia Legislativa poderá encaminhar à 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação contra 
Deputado, pela prática dos atos de que trata o art. 2°." 

EMENDA N°6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Se, no decorrer do processo, comprovar-se que o 

denunciante agiu com má-fé, dolo ou culpa, apresentando fatos ou 
afirmações que sabia serem inverídicos ou destituídos de fundamento 
ou se manifestar de forma ofensiva à democracia, aos Poderes 
constituídos ou a seus membros, a Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar remeterá os autos à Procuradoria da Assembléia 
Legislativa para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.". 

EMENDA N°7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O mandato dos membros da Comissão de Ética e Decoro 

Parlamentar escolhidos na 14• Legislatura extingue-se em 31 de 
janeiro de 2003.". 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto 

Godinho -Mauri Torres -Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.807/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, o Projeto de Lei n° 
1.807/2001 visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem 
- DER-MG - a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/2001, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c 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 Distrito de Boa Família, no 
Município de Muriaé, ao Município de Santana de Cataguases. 

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: 

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; 

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 educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

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 a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, 
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição 
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5. 
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Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER a 

realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
competências, conforme 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 forma, 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 de 
requerimento para solicitar providência a órgão da administração 
pública, que será apreciado conclusivamente por uma das comissões 
permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Esse é o entendimento reiterado desta Comissão nesta matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 
e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.807/2001. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza 

Cruz - Ermano Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.683/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o 
projeto de lei em epígrafe tem por finalidade criar cargos na estrutura 
orgânica do Tribunal de Justiça do Estado. 

A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição 
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940 

No exame de mérito desta Comissão, a proposição recebeu parecer 
por sua aprovação. 

Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nos 
1 e 2, que apresentou. 

No Plenário, o projeto foi aprovado em 1 o turno, com as Emendas 
n°s 1 e 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
tendo sido rejeitadas as Emendas n°s 3 e 4, apresentadas em 
Plenário durante a discussão. 

Agora vem o projeto novamente a esta Comissão para receber 
parecer de 2° turno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

Com a instituição da nova organização e divisão judiciárias do 
Estado por meio da Lei Complementar no 59, de 2001, faz-se 
necessária a criação da estrutura de apoio correspondente aos 16 
novos cargos de Desembargadores, a fim de permitir o funcionamento 
de três novas Câmaras de Julgamento naquele Tribunal. 

Na proposição em exame está, pois, proposta a criação dos cargos 
ligados diretamente aos Desembargadores e daqueles destinados ao 
aparelhamento das novas Secretarias de Câmaras. 

Ratificando o nosso posicionamento em 1° turno, notadamente com 
a adequação da matéria aos ditames da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ressaltamos que a proposição se mostra indispensável ao 
cumprimento da prestação jurisdicional a cargo do Tribunal de Justiça. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .683/2001 na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Cristiano Canêdo - Cabo Morais. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .683/2001 

Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criados no Anexo I da Lei no 11 . 098, de 11 de maio 

de 1993, os cargos de provimento em comissão, constantes do Anexo 
I desta lei. 

Art. 2° - Ficam criados no Anexo I da Lei no 1 3.467, de 12 de janeiro 
de 2000, os cargos de provimento efetivo constantes do Anexo 11 
desta lei. 

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$2.337.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil e 
novecentos reais). 

Art. 4° - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para a 
criação ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar 
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1 o da Lei n° de de 2001) 
•. O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 25.10.01. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 2° da Lei n° de de 2001) 

Có N°de Denomi C la Padrão 
dig Carg nação sse 
o os 
TJ- 29 Oficial D PJ-22 
SG Judiciári a PJ-

o 44 
TJ- 21 Oficial c PJ-45 
GS Judiciári a PJ-

o 58 
TJ- 10 Oficial B PJ-59 
GS Judiciári a PJ-

o 71 
TJ- 10 Oficial A PJ-23 
GE Judiciári a PJ-

o 87 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 321/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 321/99, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Rita 
do Sapucaí, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°S 1 e 2 ao 
vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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° 321/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 

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

Santa Rita do Sapucaí parte do imóvel de propriedade do Estado, 
situado naquele município, constituído de terreno com área total de 
23,59ha (vinte e três vírgula cinqüenta e nove hectares), registrado 
sob o no 2.740, a fls. 120 do livro 2-L, no Cartório de Registro de 
Imóveis de Santa Rita do Sapucaí. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data da lavratura 
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 605/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 605/99, de autoria do Deputado Agostinho 

Silveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que 
especifica ao Município de Santo Antônio do Monte, foi aprovado no 
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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° 605/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do 

Monte 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 

Santo Antônio do Monte o imóvel constituído de um terreno com área 
de 9.856m2 (nove mil oitocentos e cinqüenta e seis metros 
quadrados), situado naquele município, registrado no livro 2-D, 
matrícula no 2.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Santo Antônio do Monte. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "capur deste artigo 
destina-se à construção de quadras esportivas, creches, salão 
comunitário e área de lazer para a comunidade, bem como à 
edificação, para doação ao Estado, de prédio apropriado à instalação 
de unidade da Secretaria de Estado da Fazenda. 

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 art. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Leite, relator - Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 719/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 719/99, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o 
imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
Substitutivo no 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 

~-----------~------------~ 



944 
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° 719/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo 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 

Sarzedo o imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno 
com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado naquele 
município, registrado sob o no 9.675, a fls. 168 do Livro 3-K, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
construção da sede da Prefeitura Municipal. 

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 ar. 1 o. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.069/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .069/2000, de autoria do Deputado Agostinho 

Silveira, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o 
Município de Bonfim, foi aprovado no 2° turno com a Emenda no 1 ao 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .069/2000 
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com 

o Município de Bonfim. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de 

propriedade do Estado, constituído por terreno com área de 1 0.050m2 

(dez mil e cinqüenta metros quadrados), situado no lugar denominado 
Barreiras, no Município de Bonfim, registrado sob o no 18.835, a fls. 
136 do livro n° 3/0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Bonfim, pelo 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 Antônio 
da Vargem Alegre, Município de Bonfim, matriculado sob o no 6.790, 
no livro no 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Bonfim. 

Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo só será 
realizada se os dois imóveis tiverem o mesmo valor venal. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1 .142/2000* 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .142/2000, de autoria do Deputado Agostinho 

da Silveira, que dispõe sobre a proteção dos consumidores de 
combustíveis nos postos revendedores e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1, 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 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 .142/2000 
Dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustíveis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurado ao consumidor o direito a informações 

corretas, claras, precisas e ostensivas sobre a natureza, procedência 
e qualidade de produto combustível comercializado em posto 
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revendedor localizado no Estado. 

Art. 2° - O posto revendedor somente adquirirá combustível 
automotivo de pessoa jurídica que possua registro de distribuidor e 
autorização para o exercício da atividade de distribuição de 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e 
outros combustíveis automotivos, concedidos pela Agência Nacional 
de Petróleo - ANP . 

Art. 3° - O posto revendedor que exibir marca ou identificação visual 
de empresa distribuidora específica comercializará combustível 
adquirido dessa distribuidora, com vistas a assegurar ao consumidor o 
conhecimento preciso sobre a origem e a qualidade do produto. 

Parágrafo único - O posto poderá vender produto de fonte supridora 
diferente da definida no "caput" deste artigo, desde que informe de 
forma clara e ostensiva, em cada bomba de combustível, a origem do 
produto comercializado. · 

Art. 4° - O posto que vender, expuser à venda, ocultar ou receber, 
para fim de comercialização, produto combustível de distribuidora 
distinta daquela cuja marca ou identificação visual exibe ficará sujeito 
à multa prevista no art. 57, parágrafo único, da Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Parágrafo único - O valor da multa a que se refere o "caput" deste 
artigo será fixado com base no volume de venda de combustível do 
estabelecimento infrator registrado nos trinta dias anteriores à 
verificação da infração. 

Art. 5° - Consideram-se infrações gravíssimas, ficando presumido o 
prejuízo do consumidor: 

I - a adulteração ou manipulação, pelo posto revendedor, da 
formulação de combustível; 

11 - a comercialização de produto de cuja adulteração ou 
desconformidade com os padrões vigentes o revendedor tenha ou 
deva ter conhecimento. 

Art. 6° - O autor de infração prevista no art. 5° desta lei ficará sujeito 
às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza 
civil e penal cabíveis: 

I- multa; 
11 - apreensão de bens e produtos; 
111 - perdimento de produtos apreendidos; 

c__ ______ o ______ __. 
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IV - suspensão temporária, total ou parcial, do funcionamento de 

estabelecimento ou instalação; 
V - interdição total ou parcial do estabelecimento; 
VI - cancelamento da inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda. 
Art. 7° - A multa a que se refere o inciso I do art. 6° é de 

R$1 0.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice 
oficial. 

Art. 8° - A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de 
funcionamento de estabelecimento ou instalação, a que se refere o 
art. 6°, IV, será aplicada: 

I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder, em 
razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência 
da prática infracional; ou 

11 - no caso de reincidência. 
§ 1 o - Constitui reincidência a prática de infração por revendedor 

punido por força de decisão administrativa definitiva em decorrência 
de infração prevista nesta lei. 

§ 2° - A pena de suspensão temporária será aplicada pelo prazo 
mínimo de quinze e máximo de trinta dias. 

Art. go - A penalidade de interdição definitiva do estabelecimento 
será aplicada ao infrator que: 

I - tiver sido punido com a pena de suspensão temporária, total ou 
parcial, de funcionamento do estabelecimento ou da instalação; 

11 - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou parcial, ou 
a pena de cancelamento de inscrição do estabelecimento ou da 
instalação. 

Art. 1 O - Perderá a inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda o 
posto que: 

I - reincidir na comercialização de produto não acobertado por 
documento fiscal idôneo; 

11 - violar, em desconformidade com as normas fazendárias, o lacre 
do encerrante de bombas de combustível; 

111 - reincidir em adulteração ou desconformidade do produto. 
Parágrafo único - No caso do disposto no inciso 111 deste artigo, o 

órgão de defesa do consumidor competente notificará a Secretaria de 
Estado da Fazenda, para apuração da infração. 

Art. 11 - As sanções previstas nesta lei poderão ser aplicadas 
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cumulativamente. 

Art. 12 - O fiscal poderá, como medida cautelar, no caso de 
adulteração ou de desconformidade de produto: 

I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, 
equipamento ou obra, pelo tempo que perdurar o processo 
administrativo; 

11 - apreender bens e produtos. 
§ 1 o - Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens ou produtos, o 

fiscal, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de 
responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente 
da ANP e encaminhar-lhe-á cópia do auto de infração e, se houver, da 
documentação que o instrui. 

§ 2° - Havendo interdição do estabelecimento, o processo 
administrativo terá prioridade sobre qualquer outro e será julgado pela 
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, no 
prazo máximo de trinta dias, prorrogável por mais quinze dias, 
mediante despacho fundamentado da autoridade responsável. 

§ 3° - O atraso causado pelo processado não será computado no 
cálculo do prazo estabelecido no § 2° deste artigo. 

Art. 13 - A análise de produto coletado será realizada em laboratório 
credenciado pela ANP. 

Parágrafo único - O fiscal deixará no estabelecimento contraprova 
da amostra recolhida para análise, em recipiente lacrado, 
devidamente firmado pelo agente fiscal e pelo representante do 
estabelecimento. 

Art. 14- A empresa que, sob a mesma razão social, desejar operar 
outra atividade além da revenda varejista de combustíveis, inclusive a 
de supermercados, hipermercados ou loja de conveniência, receberá 
número de inscrição estadual diverso para cada atividade exercida, 
sendo vedado o aproveitamento de créditos do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - entre as diferentes inscrições estaduais. 

Art. 15 - Competem ao Serviço de Proteção e Defesa do 
Consumidor - PROCON - do Ministério Público a apuração e o 
processamento das infrações descritas nesta lei, permitida a 
delegação da atividade de fiscalização, mediante convênio, aos 
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PROCONs municipais que apresentem condições para a função. 

Parágrafo único - O PROCON municipal encaminhará ao Ministério 
Público, no prazo de dois dias úteis, os documentos necessários à 
instauração do processo administrativo. 

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados da sua publicação. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
* - Republicado, em virtude de incorreção na edição de 25/10/2001. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.398/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.398/2001, de autoria do Deputado Dinis 

Pinheiro, que autoriza a reversão de imóveis que descreve ao 
Município de Nova União e dá outras providências, foi aprovado 2° 
turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 No 1.398/2001 
Autoriza a reversão do irnóvel que especifica ao Município de Nova 

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

Município de Nova União o imóvel situado no lugar denominado 
Altamira de São Geraldo, no Município de Nova União, constituído de 
terreno com área de 575m2 (quinhentos e setenta e cinco metros 
quadrados), registrado sob o no 11.512, a fls. 234 do livro 3-L do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.651/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.651/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Antônio 
Chequer, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.651/2001 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Antônio 

Cheque r, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

Lira Antônio Chequer, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.671/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.671/2001, de autoria do Deputado Durval 

Ângelo, que declara de utilidade pública a Cia. de Dança Nação 
Negra, 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 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° 1.671/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Cia. de Dança Nação Negra, 

com sede no Município de Araguari. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cia. de Dança 

Nação Negra, 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, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.675/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .675/2001, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Centro de Lazer 
Cultural Célia Villela Pereira, com sede no Município de Serranos, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .675/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Lazer Cultural Célia Villela 

Pereira, com sede no Município de Serranos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Lazer 

Cultural Célia Villela Pereira, com sede no Município de Serranos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.699/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.699/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, com 
sede no Município de Bambuí, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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termos do § 1 o do 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 .699/2001 
Declara de utilidade pública o Clube Mocinhas de Ontem, com sede 

no Município de Bambuí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube Mocinhas de 

Ontem, com sede no Município de Bambuí. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição no 72/2001 - Projetos de Lei nos 1 .844 e 1.845/2001 -
Requerimentos n°s 2.727 a 2.729/2001 - Requerimentos dos 
Deputados Márcio Kangussu, Adelino de Carvalho e Rogério Correia e 
da Comissão de Direitos Humanos - Proposição Não Recebida: 
Proposta de Emenda à Constituição do Deputado Doutor Viana e 
outros - Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho e 
dos Deputados Bilac Pinto e Marcelo Gonçalves - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Carlos Pimenta, 
Sargento Rodrigues e Elbe Brandão - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Acordo de 
Lideranças; Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Adelino de Carvalho; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Rogério 
Correia e da Comissão de Direitos Humanos; aprovação - 2" Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
57/2001; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial 
para votação da proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei n° 694/99; aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, com as Emendas n°s 1 a 3; declarações de voto -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.189/2000; 
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda no 1; 
aprovação - Chamada para recomposição de quórum; inexistência de 
quórum especial para votação da proposta de emenda à Constituição 
- 3" Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Álvaro 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 - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely 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 - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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 Sargento Rodrigues, 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: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Cláudio Ávila da Silva, Presidente da ELETROBRÁS, 

prestando informações relativas a pedido da Comissão de Transporte 
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encaminhado por meio do Ofício no 1.482/2001/SGM. 

Do Sr. Carlos Guiduci Soares, Prefeito Municipal de Rio Doce, 
solicitando que o projeto de lei que promove alterações na Lei Robin 
Hood seja votado o mais rápido possível. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei no 1.756/2001.) 

Da Sra. Dulce Mansur de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal 
de Simonésia, encaminhando requerimento da Vereadora Maria do 
Carmo Cordeiro Perígolo. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Firmato Pereira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Coração de Jesus, comunicando que foi instalada, nessa Cãmara 
Municipal a Comissão Municipal do Meio Ambiente. (-À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

Do Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de 
Educação, encaminhando análise técnica desse órgão a respeito das 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei no 1.160/2000. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 1.160/2000.) 

Do Sr. José Carlos Goulart de Siqueira, Diretor-Geral da Escola 
Federal de Engenharia de ltajubá - EFEI -, agradecendo voto de 
congratulações pela realização da Copa EPTV, formulado por esta 
Casa a partir da aprovação do Requerimento no 2.522/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Renato da Cunha Oliveira, Presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando, solicitando o empenho desta 
Casa para que seja estabelecido preço mínimo para o leite e seja 
concedida isenção total de impostos para o produto. (-À CPI do Preço 
do Leite.) 

Do Sr. Paulo Henrique do Nascimento, Presidente da ONG 
Movimento Nacional Amigos do Trem, denunciando irregularidades na 
operação da malha ferroviária brasileira, a partir de sua privatização, e 
protestando contra o abandono em que ela se encontraria. (- À 
Comissão de Transporte.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - 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 
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proposições: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 72/2001 
Altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 

142 e 143 da Constituição do Estado, acrescenta dispositivos a seu 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 39- São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar, do 

Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar, que serão 
regidos por Estatuto próprio estabelecido em lei complementar.". 

Art. 2° - O inciso VIl do art. 61 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 61 - ...................................................... .. 
VIl - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo 

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar.". 
Art. 3°- A alínea "a" do inciso 111 do art. 66 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 66- .................................................... .. 
111 - ............................................................... . 
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo 

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar;". 
Art. 4° - Fica o art. 90 da Constituição do Estado acrescido do 

seguinte inciso XXVIII, passando seu inciso XXV a vigorar com a 
redação que segue: 

"Art. 90 - .......................................................... .. 
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar, do Corpo de 

Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar, promover seus oficiais 
e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; 

XXVI - ............................................................... . 
XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades administrativas 

impostas a servidores civis e a militares do Estado, quando julgar 
conveniente.". 

Art. 5° - A alínea "b" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 106- .................................................... .. 
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I - ................................................................... . 
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, 

os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de 
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da 
Polícia Militar, o do Corpo de Bombeiros Militar e o da Polícia 
Ambiental Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos 
de responsabilidade;". 

Art. 6° - O "caput" do art. 11 O e o art. 111 da Constituição do Estado 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juizes Oficiais 
da ativa, do mais alto posto da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros 
Militar, da Polícia Ambiental Militar, e de juizes civis, em número 
ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo 
o número de juizes Oficiais ao de juizes civis em uma unidade. 

§ 10- ···························································· 
Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial 

militar, o bombeiro militar e o militar ambiental em crime militar 
definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda 
do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 

Art. 7° - O art. 1 36 da Constituição do Estado fica acrescido do 
seguinte inciso IV: 

"Art. 136- ..................................................... . 
IV- "Polícia Ambiental Militar.". 
Art. 8° - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 137 -A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros 

Militar e a Polícia Ambiental Militar se subordinam ao Governador do 
Estado.". 

Art. 9° - O art. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
redação que segue: 

"Art. 142 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia 
Ambiental Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, 
organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e 
comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, 
competindo: 

I - à Polícia Militar: a polícia ostensiva de prevenção criminal, de 
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segurança, de trânsito urbano e rodoviário 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, de uso e ocupação do solo, especialmente da 
área fazendária; 

11 - ao Corpo de Bombeiros Militar: a coordenação e a execução de 
ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de 
incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à 
segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer 
tipo de catástrofe; 

111 - à Polícia Ambiental Militar: a polícia ostensiva de prevenção 
criminal de florestas e de mananciais, sanitária, de proteção ambiental 
e de patrimônio cultural, a coordenação e execução de ações de 
defesa ambiental definidas pelo Conselho Superior de Polícia 
Ambiental; 

IV - à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia 
Ambiental Militar, a função de polícia judiciária militar, nos termos da 
lei federal. 

§ 1°- A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia 
Ambiental Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. 

§ 2° - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o 
comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da 
Polícia Ambiental Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que 
tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da corporação. 

Art. 1 O - O art. 143 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental Militar. 

Parágrafo único - Os regulamentos disciplinares das corporações a 
que se refere o "caput" deste artigo serão revistos periodicamente pelo 
Poder Executivo, com intervalos de no máximo cinco anos, visando ao 
seu aprimoramento e atualização.". 

Art. 11 Ficam acrescentados ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado os seguintes 
arts. 98 a 102: 

"Art. 98 - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Batalhão 
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de Polícia Florestal da PMMG na data da publicação da emenda 
que instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar a 
opção irretratável de permanência na Polícia Militar. 

Art. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção 
irretratável pela integração nos quadros da Polícia Ambiental Militar o 
militar, lotado em unidade da Polícia Militar na data da publicação da 
emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes 
requisitos: 

I - possua certificado de conclusão do Curso de Soldado para 
Oficial, se oficial superior ou intermediário; 

11 - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de 
Soldado, se praça. 

Art. 100 - Até que lei complementar disponha sobre a organização 
básica, o estatuto dos servidores e o regulamento da Polícia 
Ambiental Militar, aplica-se a esta corporação a legislação vigente 
para a Polícia Militar. 

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 2002, a ordenação 
das despesas da Polícia Ambiental Militar será realizada pela Polícia 
Militar, até que se processe a individualização dos respectivos 
orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2003. 

Art. 101 - A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e 
orçamentário da Polícia Ambiental Militar da Polícia Militar se dará na 
forma da lei, que disporá também sobre o respectivo período de 
transição. 

Parágrafo único - Será integralmente mantida a estrutura 
administrativa da Polícia Ambiental Militar até que a legislação 
discipline o previsto neste artigo. 

Art. 102 - O Poder Executivo promoverá a revisão do Regulamento 
Disciplinar e do Estatuto da Polícia Militar no prazo de cento e oitenta 
dias contados da publicação da emenda que instituiu este artigo, 
visando ao seu aprimoramento e atualização.". 

Art. 12 - Fica instituído o Conselho Superior de Polícia Ambiental, 
com a função de coordenação e estabelecimento de estratégias de 
ações de política de defesa ambiental, com a seguinte composição: 

a) poder público: 
Presidente: Governador do Estado; 
Vice-Presidente: Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável; 
membros: 
Secretário Executivo- Comandante da Polícia Ambiental; 
Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento; 
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Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais - IEPHA-MG -; 

Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -; 
Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas- I E F. 
b) sociedade civil: 
representante da Sociedade Mineira de Arqueologia; 
representante da Sociedade Mineira de Espeleologia; 
representante de ONG de preservação de florestas; 
representante de ONG de preservação de águas; 
representante de ONG de preservação da fauna. 
Parágrafo único - O mandato dos representantes da sociedade civil 

não é coincidente com o mandato dos representantes do setor 
público. 

Art. 13 - Caberá ao Conselho estabelecer a política e as estratégias 
de atuação da Polícia Ambiental Militar. 

Art. 14 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões,24 de outubro de 2001. 
Agostinho Silveira - Pinduca Ferreira - Ermano Batista - Cabo Morais 

- Adelino de Carvalho - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Dinis 
Pinheiro - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Rogério Correia -
Paulo Pettersen - Sávio Souza Cruz - Carlos Pimenta - Mauro Lobo -
Ambrósio Pinto - João Batista de Oliveira - Márcio Kangussu - Amilcar 
Martins - Dimas Rodrigues - Antônio Andrade - Marcelo Gonçalves -
Wanderley Ávila - Cristiano Canêdo - Luiz Tadeu Leite - Bilac Pinto -
Durval Ângelo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Fávio Avelar -
Márcio Cunha - Paulo Piau - Pastor George. 

Justificação: A Polícia Florestal de Minas Gerais desempenha ações 
de grande relevância para o Estado, primando pela garantia da 
preservação ambiental e proteção à biodiversidade, com o objetivo de 
manter o equilíbrio e conseqüentemente níveis significativos de 
qualidade de vida para a população. 

Na iminência de uma possível reestruturação da Polícia Florestal, 
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urge buscar alternativas para que seja mantido o quadro de 
policiais florestais no Estado, uma vez que estes já exercem há anos 
essa função específica e vêm recebendo treinamento de 
aprimoramento de suas atividades. 

Assim, a criação da Polícia Ambiental Militar significaria incorporar o 
atual efetivo da Polícia Florestal à Constituição do Estado, através da 
proposta de emenda sugerida. 

A Polícia Ambiental Militar seria uma corporação com estrutura 
própria, regida por Estatuto próprio, direcionada única e 
exclusivamente para as questões ambientais. 

Mantendo os policiais florestais na Polícia Ambiental Militar, o 
Estado certamente não teria o ônus que a estrutura sugerida pelo 
Instituto Estadual de Florestas - IEF - pudesse acarretar, com novas 
contratações por meio de concurso público. Além disso, novos 
policiais precisariam de vanos cursos de aperfeiçoamento, 
significando, também, gastos para o Estado. 

A Polícia Florestal tem demonstrado competência na realização de 
suas atividades, mesmo sem receber investimentos. É exatamente por 
isso que os policiais estão se submetendo a cursos de reciclagem. 

É preciso preservar o trabalho dos policiais florestais com a criação 
da Polícia Ambiental Militar. Esses homens, especializados na área de 
delitos ambientais, são qualificados para suas funções. 

Eles estão capacitados para reprimir e fiscalizar ostensivamente tais 
delitos e precisam de programas que lhes permitam entender a 
problemática ecológica, bem como o contexto social em que estão 
inseridos, de maneira a que saibam não somente fazer, mas acima de 
tudo por que estão fazendo. 

Pelo exposto, contamos com os nobres pares para aprovação desta 
proposta de emenda à Constituição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.844/2001 
Acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei no 13.188, de 20 de janeiro 

de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às 
vítimas de violência no Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica 
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acrescido dos seguintes §§ 1 o e 2°: 

"Art. 3°- .............................................. .. 
§ 1 o - Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e 

213 a 220 do Código Penal Brasileiro, os exames médicos periciais 
que se fizerem necessários ocorrerão em hospital conveniado com o 
poder público, onde a vítima terá direito, ainda, a assistência médica e 
psicológica. 

§ 2° - O poder público oferecerá à vítima de crime relacionado no 
parágrafo anterior transporte especial descaracterizado, nos trechos 
que vão da delegacia policial ao hospital conveniado e do hospital à 
delegacia ou a outro local indicado pela vítima.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A maioria das vítimas de violência sexual, sobretudo as 

mulheres, por medo ou vergonha, prefere calar-se a expor 
publicamente seu drama às autoridades policiais, na hora de 
denunciar a violência sofrida. 

Não são raros os relatos, vez por outra divulgados pela imprensa, de 
mulheres discriminadas pela própria autoridade policial que deveria 
ampará-la. 

Preocupadas em inverter este quadro, as autoridades do Estado de 
São Paulo implementaram o Programa Bem-Me-Quer, pioneiro no 
País, que assegura às mulheres e crianças vítimas de violência sexual 
tratamento diferenciado quando decidem comunicar a violência à 
autoridade policial, ou seja, na hora de registrar queixa na polícia. 

"Após noticiar o crime na delegacia, a vítima, que antes do 
Programa tinha de se encaminhar por conta própria ao Instituto 
Médico Legal para a realização dos exames exigidos por lei e, depois, 
procurar sozinha por atendimento médico, social, psicológico e 
jurídico, agora é transportada diretamente da delegacia para um 
hospital previamente definido, onde recebe gratuitamente todo o 
atendimento que a situação exige. 

Os resultados podem ser medidos a partir dos números do Bem-Me
Quer em São Paulo: antes do Programa, médicos do Instituto Médico 
Legal atendiam, por período de 24 horas, 6 pessoas em média, entre 
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mulheres e crianças. Hoje, as médicas legistas de plantão no 
hospital conveniado atendem, dependendo do dia da semana, até 20 
pessoas por período de 24 horas (mulheres e crianças de até 14 
anos). 

A média de atendimentos do Programa é de 12 casos por dia, o 
dobro do número de atendimentos antes da existência do Bem-Me
Quer." 

Os números acima são da própria coordenação do Programa em 
São Paulo, que comemora os resultados. 

Decidimos, portanto, à luz do sucesso do Bem-Me-Quer em São 
Paulo, propor a implementação de procedimentos semelhantes em 
nosso Estado, na esperança de que as mulheres e crianças mineiras 
tenham tratamento mais humano, quando vítimas de violência sexual. 

A proposta que submetemos à análise do Poder Legislativo é 
praticamente idêntica à implementada em São Paulo, na esperança 
de alcançarmos aqui o mesmo sucesso comemorado por nossos 
vizinhos paulistas. 

A proposta não ofende nenhum princípio constitucional, pois versa 
sobre tema da competência do Estado, conforme previu o legislador 
constituinte nacional: 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

I - ................................................. . 
XI -procedimentos em matéria processual". 
A mesma regularidade ocorre em relação à Carta Política do Estado, 

já que o tema "procedimentos em matéria processual" não se encontra 
entre aqueles em relação aos quais a competência para iniciar o 
processo legislativo foi reservada ao Poder Executivo e, desta forma, 
pode ser objeto de projeto de lei da autoria de qualquer dos membros 
do Poder Legislativo. 

Apresentada nesta sessão legislativa, a matéria foi rejeitada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou formalmente 
incorreta. Contatos mantidos com a assessoria técnica do Poder 
Legislativo, no entanto, garantiram que nova versão do projeto fosse 
elaborada, desta feita livre dos vícios anteriormente apontados. 

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres Deputados 
para que nossa proposta seja submetida a apreciação e aprovada o 
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quanto antes. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.845/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Urucânia, 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 Urucânia, 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, 23 de outubro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem 
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço, à abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao próximo 
de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Urucânia permitirá 
que a entidade se torne apta a alçar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus 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° 2.727/2001, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que exonere 
o Ministro da Educação por sua postura de descompromisso com a 
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educação.(- À Comissão de Educação.) 

N° 2.728/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
empresa Precon S.A. pela 1558 posição no "ranking" das 400 maiores 
empresas de Minas Gerais. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 2.729/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública a solicitação 
apresentada a esta Casa pela Sra. Odete da Rocha Nascimento. 

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja realizado nesta 
Casa um ciclo de debates sobre o cenário econõmico-financeiro do 
Brasil para os anos 2002 e 2003. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Adelino de Carvalho e Rogério Correia e da Comissão de Direitos 
Humanos 

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

Regimento Interno, a seguinte proposis:ão: _ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 

Acrescentam-se parágrafos ao inciso 11 do art. 285 da Constituição 
do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso li do art. 285 da Constituição do Estado fica 

acrescida dos seguintes parágrafos: 
"Art. 285- ................................................................... . 

li - ················································································ 
§ 1 o - Ficam convalidados os atos de aposentadoria dos servidores 

públicos da educação, concedidos pela aplicação do art. 285 da 
Constituição do Estado com a redação dada pela Emenda à 
Constituição no 3, de 22 de setembro de 1992, e, de conformidade 
com o Despacho Normativo de 15 de abril de 1993 e a Resolução de 
22 de setembro de 1995, da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

§ 2° - Aos servidores da educação em afastamento preliminar para 
aposentadoria, ocorrido entre 22 de maio de 1992 e 14 de dezembro 
de 1998, serão assegurados os direitos de aposentadoria nos termos 
do art. 285 da Constituição Estadual com a redação dada pela 
Emenda à Constituição n° 3, despacho normativo de 15 de abril de 
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1993 e a Resolução no 2.572, de 22 de setembro de 1995, da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

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

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2001. 
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Dinis Pinheiro - José Braga -

Ambrósio Pinto - Paulo Piau - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Adelmo 
Carneiro Leão - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Sargento 
Rodrigues - Amilcar Martins - Durval Ângelo - Chico Rafael -
Sebastião Costa - Dimas Rodrigues - Márcio Cunha - Ermano Batista -
Hely Tarqüínio - Márcio Kangussu - Dilzon Melo - Carlos Pimenta -
Maria Olívia - João Pinto Ribeiro - Maria José Haueisen - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Pinduca Ferreira - Luiz Menezes - Bené 
Guedes - Fábio Avelar - Agostinho Silveira - Jorge Eduardo de 
Oliveira. 

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada 
tem por finalidade resguardar os direitos dos servidores da educação 
com referência à aplicação do art. 285 da Constituição do Estado após 
a redação dada pela Emenda à Constituição no 3, e após 
entendimento de sua aplicação conforme o despacho normativo de 15 
de abril de 1993 e a Resolução no 2.572, de setembro de 1995. 

Aos aposentados objeto do§ 1° desta emenda, o Tribunal de Contas 
estaria determinando a volta ao trabalho, cancelando aposentadorias 
deferidas há anos, com entendimento proveniente da Emenda à 
Constituição no 20 à Constituição Federal, com flagrante desrespeito 
ao ato jurídico perfeito, pois a lei estaria retroagindo para prejudicar. 

Os servidores em afastamento preliminar desde 1994 e até hoje não 
aposentados pela morosidade da administração pública, teriam uma 
expectativa do direito, e não um ato jurídico já efetivo pela própria 
inoperância do serviço público. 

Os professores que requereram suas aposentadorias entre 1992 e 
1998, data da promulgação da Emenda à Constituição Federal n° 20, 
teriam seus direitos resguardados por esta proposta de emenda, pois 
já deveriam estar aposentados, se houvesse competência da 
administração, e seus atos seriam não expectativa de direito, e sim 
um direito concreto. 

Assim sendo, o objetivo desta PEC é resguardar os professores das 
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mazelas do serviço público, convalidando atos aplicados em 
decorrência de resoluções da própria administração, pois o chamado 
1.2, que garante a contagem e aposentadoria proporcional, não pode 
simplesmente perder o efeito, em virtude de normas recentes. A 
vigência da lei no tempo tem que ser observada, o ato jurídico 
emanado de legislação vigente não há de ser revisto a cada 
modificação da lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Geraldo Rezende. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

do Trabalho e dos Deputados Bilac Pinto e Marcelo Gonçalves. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado antõnio Carlos 
Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, senhores assistentes, telespectadores da TV Assembléia, 
ocupo a tribuna, em nome da Bancada do PSDB, para trazer a público 
a nota da bancada e do partido, distribuída ontem à imprensa, que se 
refere à publicação feita pelo Governador Itamar Franco a respeito da 
questão das dificuldades financeiras do Estado, na qual, de forma 
errada, em nossa concepção, acusa os Governos anteriores pelas 
dificuldades que enfrenta, tentando eximir sua administração dos 
problemas financeiros por que passa o Estado, como se ele, quando 
candidato ao Governo do Estado, não soubesse dessas dificuldades, 
para fazer as promessas que fez sem obrigação de cumpri-las. Agora, 
ao final do Governo, culpa o passado pelos insucessos do presente, 
como se não fosse o autor da moratória, que tumultuou a vida da 
Nação, isolando, no início de sua gestão, o próprio Estado. Hoje os 
frutos negativos estão sendo colhidos exatamente por quem provocou 
a moratória. Achamos por bem divulgar a nota do PSDB, que passo a 
ler em sua íntegra: (- Lê:) 

"A propósito da matéria paga que o Governo mineiro fez divulgar 
pela imprensa, na data de ontem, com repercussões ainda hoje, sobre 
o déficit nas contas públicas, a Bancada do PSDB na Assembléia 
sente-se no dever de registrar o seguinte: 

1 - O texto, que não esconde sua conotação publicitária, foi 
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divulgado logo após ter o Executivo, na pessoa do Secretário da 
Fazenda, desconsiderado este parlamento de maneira acintosa, ao 
não atender ao convite para explicar o déficit estadual a esta Casa. 
Não seria mais idôneo que o Secretário aqui tivesse vindo apresentar 
seus argumentos? Suas explicações, mesmo que não convencessem, 
teriam merecido da mídia, gratuitamente, maior cobertura que aquela 
obtida pela matéria paga pelo Governo, à custa do contribuinte. 

2 - Ao invés de tentar esclarecer por que as contas públicas, no 
corrente ano, apresentam déficit de R$400.000.000,00 o Executivo 
prefere a saída mais cômoda e menos correta, qual seja: transferir a 
seu antecessor, o Governo Eduardo Azeredo, bem como ao Governo 
Federal, a responsabilidade pela situação calamitosa." 

Como se o também o Governador Eduardo Azeredo não tivesse 
recebido heranças do passado, como se o mesmo não tivesse 
ocorrido a seu antecessor, como se o Governador Itamar Franco não 
fosse deixar, ao final do seu Governo, pesadíssima herança para seu 
sucessor. (- Lê:) 

"3 - A herança que S. Exa. o Governador Itamar Franco alega ter 
recebido - e que seria a causa do desastre de sua administração - na 
verdade não se deve a compromissos assumidos a partir do Governo 
Eduardo Azeredo. Este, com efeito, herdou de seu antecessor, o atual 
Vice-Governador Newton Cardoso, herança ainda mais pesada. Nem 
por isso, entretanto, o Dr. Eduardo Azeredo cruzou os braços e lançou 
a culpa sobre o Governo anterior; ao contrário, empenhou-se em 
grandes realizações que contrastam com o imobilismo do Governo 
Itamar Franco. O atual ocupante do Palácio da Liberdade, aliás, sabia 
de antemão que o povo lhe estava dando seu voto para resolver uma 
situação difícil, e não para ouvir lamúrias. 

4 - Vale, incidentalmente, formular algumas observações que o 
Governador não terá como refutar: 40% da dívida do Estado, 
recebidos pelo Governo Itamar Franco, foram contratados entre 1987 
e 1988, no Governo Newton Cardoso; esse fato foi, aliás, confirmado 
pela então Procuradora-Geral do Estado na primeira fase da atual 
administração; a renegociação da dívida estadual, empreendida pelo 
Governo Eduardo Azeredo, garantiu ao Estado uma economia de 
R$5.000.000.000,00, no valor da dívida flutuante recebida pelo atual 
Governo, este fez incluir, indevidamente, R$1.200.000.000,00 que se 
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referiam a débitos do IPSEMG e do IPSM, contraídos em Governos 
anteriores; tal fato foi e continua sendo omitido pelo Governo Itamar 
Franco. 

5 - Recentes e reiteradas pesquisas eleitorais indicam que o Dr. 
Eduardo Azeredo está muito à frente dos candidatos governistas e 
outros eventuais candidatos, no processo sucessório para o Palácio 
da Liberdade. Isso significa que o povo mineiro reconhece as boas 
ações feitas no Governo Eduardo Azeredo, como também se vê pelos 
dados abaixo: 

- em sua gestão, de 1995 a 1998, a economia mineira cresceu mais 
que a do Brasil, tanto é que nosso Estado passou, no Índice de 
Desenvolvimento Humano da ONU, do nível médio para o nível alto; 

- no setor da saúde, a taxa de mortalidade infantil caiu de 30,8% 
para 17%; 

- no setor da educação, o Governo Eduardo Azeredo investiu, em 
média, 45% de sua receita, enquanto a Constituição Federal prevê 
que o investimento mínimo deve ser de 25%; 

no setor das atividades produtivas, foram investidos 
R$16.000.000.000,00 em 547 projetos para a implantação e expansão 
do parque industrial; 

- na agricultura, conseguiu-se a total erradicação da febre aftosa; 
- na reforma agrária, o Estado assentou 5.500 famílias, entre 1995 e 

1998; nos dez anos anteriores, apenas 2.177 famílias foram 
assentadas; 

- no setor energético, o atendimento nas áreas urbanas passou a 
100% da população; 

- no setor habitacional, finalmente, o Governo Azeredo desenvolveu 
o Programa de Mutirões da COHAB, com a construção de 5 mil 
moradias para a população de baixa renda. 

6 - Poderíamos, ainda, apresentar dados significativos nos campos 
do transporte, cultura, ciência e tecnologia, entre outros, confirmando 
a excelente administração do Dr. Eduardo Azeredo. Sem mais nos 
estendermos, pediríamos ao povo mineiro que comparasse os dados 
acima com a inoperância do Governo Itamar Franco. 

7 - A verdade é que o Sr. Governador, ao partir para a defensiva, 
tentando eximir-se da responsabilidade, nada mais faz que tentar 
confundir a opinião pública, para justificar o fracasso de seu Governo. 
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Adotou ele o distintivo "Aqui Se Constrói um Pais", o que não deixa 
de ser irônico: para mal dos mineiros, aqui nada se faz além de se 
despenderem os recursos do contribuinte para garantir mirabolantes 
projetos de natureza pessoal e política." 

Essa é a nota que a Bancada do PSDB e o partido, em Minas 
Gerais, emitem para o povo mineiro, a respeito desses fatos que estão 
a dominar a imprensa. E importante salientar que essas colocações 
feitas pelo Governo, pela imprensa, como matéria paga, ocorrem - e é 
preciso destacar isso - num momento em que o Governo é chamado a 
esta Casa para debater a questão financeira. O que faz o Governo? 
Omite-se, foge da discussão, não deixa o Secretário aqui comparecer 
para discutir com os parlamentares, com a televisão transmitindo ao 
vivo para todo o Estado, e prefere aquele debate que parece 
democrático, via imprensa, mas que não é, pois nele o Governo joga 
os dados que quer. O Governo joga com a força do Tesouro, com as 
notícias que quer perante a população, mas não aceita 
questionamento, porque quem lê e quer questionar não tem a quem 
procurar. 

Se nós, parlamentares, não conseguimos falar com o Secretário, 
imaginem o povo, as empresas e entidades que querem discutir a 
economia de Minas. Então, o Governo foge do debate e cria falsa 
sensação de transparência, publicando matérias pagas na imprensa, 
quando, na verdade, o debate não existe. 

Queremos convocar o Governo a um debate sério. Está em 
tramitação na Casa proposta de anistia com a qual estima suscitar 
arrecadação capaz de resolver seus problemas de caixa. Tramita 
também na Casa o orçamento do próximo ano. São bilhões e bilhões 
em discussão. E, neste momento, o próprio Governo afasta-se do 
debate, evitando discutir o assunto de forma transparente. 

Está havendo um descaso para com o Poder Legislativo, e é preciso 
que a bancada do Governo nesta Casa tenha ciência desse fato, 
porque, se o Governo tenta desmoralizar a instituição por meio dessas 
ações, muito mais perde a bancada do Governo, já que, no ano que 
vem, haverá eleições. Nós, da Oposição, estaremos como estamos 
agora: cobrando pelo menos a oportunidade de debater, enquanto a 
Situação será cobrada pelo desastre que o Governo está causando 
neste Estado, cuja economia está em retração, totalmente 
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desorganizada, sem ação concreta nem dados efetivos. 

Hoje, tramita também nesta Casa pedido de aumento da 
suplementação de 2% para 8% do orçamento ainda em vigor. 
Fixamos o valor em 2%, mas, agora, no final do ano, o Governo tenta 
passar para 8%, sem nenhum debate a respeito. Por que esse salto a 
60 dias do final do ano? O Governo quer suplementar o que não fez o 
ano inteiro? Há algo de confuso nisso. Se o Governo funcionou até 
agora com essa percentagem, qual é a necessidade de 
suplementação? Que mágica está nisso? É preciso esclarecer a 
situação para a opinião pública. 

Se o Governo gasta dinheiro na imprensa, para fazer tais 
publicações, algo está por trás de tudo: não resiste a um debate sério 
e profundo sobre as questões econômicas de Minas Gerais, fugindo à 
luta e à transparência realmente democrática, quando se fala e se tem 
que ficar calado para ouvir o questionamento. Na imprensa, não há 
esse debate. 

Aqui está nossa reação enérgica à forma como o Governo está 
conduzindo tudo isso e um alerta à sua base nesta Casa, composta 
de bons parlamentares, que estão sendo subjugados e maltratados 
por essa ação indevida, que coloca em dificuldade não apenas o 
parlamento, mas toda a vida mineira. De maneira enganosa para o 
povo, o Governo não permite que os Deputados fiscalizem suas 
ações, fazendo crer que o parlamento não cumpre com suas 
obrigações. 

Nossos pedidos de informação não andam. Desde que o 
Governador encaminhou para cá o pedido de aumento da 
suplementação, protocolamos um pedido de informação para que o 
Governo informasse à Casa como os 2% dados por lei foram usados e 
como pretendia usar os outros 6%, mas, até agora, nenhuma 
informação foi dada. Os projetos estão em tramitação e daqui a pouco 
teremos que votar de qualquer jeito, na correria, pois, do contrário, 
não pagarão o 13° salário, e o Estado irá parar. Assim, com as 
premências à flor da pele, vota-se tudo de roldão, sem debate e sem 
discussão, e o Governo, com um embrulho, vai enganando o povo 
mineiro e jogando Minas no buraco. 

Queremos um debate franco e democrático. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* Caro Líder, Deputado 
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Antônio Carlos Andrada, cumprimento-o pela sua manifestação 
sempre brilhante, clara, vibrante, repondo a verdade dos fatos para o 
povo. Estou aguardando a vinda do Secretário Trópia Reis a esta 
Casa, porque quero ouvir de sua boca se subscreve aquele 
documento falso, mentiroso, pago com dinheiro do povo. Quero saber 
se assina aquele documento. 

O Secretário Trópia Reis é homem honrado, profissional respeitado, 
técnico que trabalhou no Governo passado. Durante dois anos foi 
Diretor do BDMG, no Governo Eduardo Azeredo. Quero saber se 
afirma que foi o Governo Eduardo Azeredo, como está naquele 
documento, o responsável pelo endividamento do Estado. A ex
Procuradora Misabel Derzi, neste Plenário, no dia 3/3/99, afirmou, 
peremptoriamente - está nos anais desta Casa -, que o Governador 
Eduardo Azeredo e o· seu Governo não tinham responsabilidade por 
aquela dívida. O Governo Azeredo não acrescentou um único centavo 
ao valor da dívida. Quero ouvir do Secretário da Fazenda se manterá 
a postura de homem honrado ou se subjugará ao império da mentira 
do atual Governo do Estado. Quero ouvir da sua boca sobre a 
negociação da dívida feita pelo Governo passado: se foi prejudicial ou 
boa para o Estado, se atendeu às suas necessidades. Tudo isso 
quero ouvir dele, pessoalmente. Vou interpelá-lo com elegância, 
respeito, serenidade. Quero saber quem assina, porque existe 
logomarca do Estado, mas não há assinatura específica. Desconfio 
que aquele documento - se conheço bem o Secretário da Fazenda -
não foi elaborado por ele. Quero saber se aquilo foi enfiado goela 
abaixo da equipe econômica do Governo, porque são tantas as 
mentiras! Quero saber se ele, que pertenceu ao Governo passado, 
que conhece bem Eduardo Azeredo e a sua equipe, vai apor a sua 
assinatura debaixo daquelas mentiras. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Agradeço a intervenção de V. 
Exa., sempre brilhante e oportuna, que trouxe importante contribuição 
para a nossa fala. Tenho a mesma convicção. Esse documento, com 
certeza, não foi elaborado na Secretaria da Fazenda nem na do 
Planejamento. Deve ter sido no birô de campanha do atual Governo, 
porque aquilo é peça publicitária sem base técnica, tentando vender 
conversas e "blablablá" para o povo mineiro, enquanto esconde a 
realidade, quando não aceita debatê-la aqui. Muito obrigado. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, povo de Minas Gerais, a Assembléia está 
vivendo momento extremamente importante e tem de aproveitar este 
momento para dar algumas respostas às regiões de Minas Gerais, de 
maneira especial aos Prefeitos do nosso Estado, que esperam, 
principalmente para o ano que vem, ação conjunta desta Casa e dos 
Deputados na análise do orçamento do Estado para o ano de 2002. 

Entendemos que o orçamento é enxuto e não permite maiores 
investimentos, uma vez que o Estado passa por dificuldades e não 
tem como aplicar volumes grandes de recursos no atendimento às 
diversas reivindicações e prioridades que estão sendo trazidas à 
Casa, aos Srs. Deputados e ao Governo. Mesmo diante das 
dificuldades, mesmo diante da impossibilidade de os Deputados 
apresentarem emendas generosas para investimentos em nossas 
regiões, deverá ser feita análise suprapartidária, em conjunto com as 
diversas bancadas, porque a Assembléia tem essa obrigação e esse 
dispositivo constitucional para apresentar suas propostas. 

Nós, da bancada dos Deputados norte-mineiros, tivemos, ontem, 
reunião com várias SREs. Nesta reunião, estavam presentes 
representantes das regionais de Montes Claros, Araçuaí, Pirapora e 
Curvelo. Foi-nos colocada a necessidade de se apresentar proposta 
para a área educacional que atenda a mais de 100 municípios que 
precisam de recursos para investimentos nesse setor, principalmente 
no aprimoramento de seus professores e na reconstrução e reforma 
da rede estadual de educação. É uma proposta diferente, 
fundamentada na necessidade dos municípios norte-mineiros. 

Estavam presentes eu, o Deputado José Braga, o Deputado Luiz 
Tadeu Leite, o Deputado Arlen Santiago, o Deputado Gil Pereira e o 
Deputado Dimas Rodrigues. Resolvemos tomar uma posição 
corajosa, independente e de responsabilidade para analisar as 
propostas que nos chegarão e discuti-las com o Secretário da 
Educação, Sr. Murílio Hingel, para ver o que é possível ser feito, 
dentro das necessidades, para atender a essas diversas 
reivindicações. Baseado no que nos foi colocado, entendemos que 
deverão ser apresentadas emendas em conjunto, não só no setor 
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educacional. 

É preciso deixar de lado as colocações da grande imprensa mineira, 
que dizem que os Deputados estão na situação de "toma lá, dá cá", ou 
seja, conseguimos as nossas solicitações e, em troca, daremos apoio 
ao Governo deste Estado. Isso não é verdadeiro, fere, basicamente, 
todo o nosso senso de responsabilidade e vem de encontro à nossa 
atuação neste Legislativo. 

Não é um 'torna-lá-dá-cá". Temos de apresentar essas solicitações, 
principalmente em favor do Norte de Minas, região que, 
historicamente, sempre esteve em desvantagem. Infelizmente, houve 
urn boicote às ações do Governo Federal naquela região: boicote à 
ajuda ao pequeno produtor rural. Quando estávamos na expectativa 
de anunciar o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, 
infelizmente, para Minas Gerais, os recursos não foram liberados. As 
associações de moradores, as lideranças e as associações 
comunitárias rurais ficaram apenas na esperança de receberem os 
R$86.000.000,00, tão necessários àquele Programa. 

Quanto ao setor de atendimento viário, se for cumprido o que está 
escrito no orçamento, se tivermos a certeza de que o DER e a 
Secretaria de Obras terão acesso aos recursos orçamentários 
previstos, no próximo ano, Minas Gerais dará um salto muito grande 
no atendimento às nossas reivindicações em favor das estradas 
estaduais. Ontem, o Deputado José Braga falava com muita 
propriedade sobre a situação caótica das estradas, principalmente as 
do Norte de Minas. 

Tenho em mãos dados de alguns municípios, muitos com mais de 
20 mil habitantes. Apesar disso, não possuem sequer a via de acesso 
asfaltada. Por exemplo, São João do Paraíso, última cidade da 
fronteira de Minas Gerais, na divisa com o Estado da Bahia, há tantos 
e tantos anos está querendo vislumbrar uma luz no fim do túnel, 
depois de tantas promessas. Essa cidade está distante ?Okm dos 
grandes centros, da civilização. Em Governos passados, as máquinas 
chegaram a iniciar o serviço de terraplenagem. Infelizmente, logo após 
as eleições, as máquinas foram embora, deixando apenas a 
esperança e a ilusão na população daquele município. É necessário 
que São João do Paraíso seja atendida. A cidade de Varzelândia -
que possui mais de 20 mil habitantes - já serviu de palco para que 
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governantes e pretensos candidatos a Governador assinassem 
protocolos de intenção e projetos que nunca saíram do papel. Outro 
exemplo é a cidade de Matias Cardoso, que abriga a parte 
empresarial do Projeto Jaíba, município importante, situado às 
margens do rio São Francisco. Dentro em breve, será uma das 
maiores cidades do Norte de Minas. Precisa ter os seus 60km 
asfaltados em caráter de urgência, para que possa crescer e abrigar a 
parte empresarial do Projeto Jaíba. 

A estrada Transfranciscana - que há mais de 20 anos está no papel 
- começa em Pirapora, passa por lbiaí, Ponto Chique e São Romão, 
fazendo a interligação com São Francisco, explorando o vale do São 
Francisco, e precisa ser colocada urgentemente na programação de 
obras do Governo do Estado. 

Grão-Mogol, cidade histórica onde foi criada uma das primeiras 
paróquias do Estado e que emancipou muitas outras, precisa ter sua 
via de acesso asfaltada. E isso estava contido no Programa de 
Desenvolvimento do Turismo, que é outro blefe, outra enganação do 
Governo Federal, através do PRODETUR, que nunca chegou a ser 
concretizada. As cidades de Botumirim e Cristália também fazem 
parte desse vale do Município de Grão-Mogol. Francisco Dumont, 
cidade histórica e turística, recebe mais de mil visitantes por mês para 
explorar o parque de águas e suas belezas naturais, da mesma forma 
que Guaraciama, também próxima a Bocaiúva. 

Portanto, essas são cidades que esperam ação concreta do 
Governo do Estado e do Governo Federal, e temos a grande 
oportunidade, a grande chance de poder, à luz do orçamento do 
Estado, aproveitando os R$400.000.000,00 que estão destinados ao 
DER, em conjunto, atendê-las. 

O Deputado José Braga (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, 
queria colaborar com o discurso de V. Exa., já que foi citada a estrada 
de Matias Cardoso, região onde V. Exa. tem votação muito 
expressiva, naturalmente por causa do trabalho que lá realiza. 

Por solicitação de algumas pessoas, recebi a incumbência de 
verificar a situação da referida estrada. Então, queria dizer-lhe que 
conversei com o ex-Secretário de Planejamento, Dr. Mauro Santos, e 
ontem mesmo voltei a falar com o Dr. Frederico. Não recebi 
informação oficial, mas o que se sabe e o que se diz é que o Governo 
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já tem o dinheiro para fazer essa estrada, e até já deveria tê-la feito 
antes. O Secretário ainda mostrava certa euforia, dizendo que há 
males que vêm para o bem, pois houve a valorização do dólar, e os 
recursos vão ser repassados em dólar. Assim, já estão fazendo 
licitação para fazer a estrada, e o dinheiro vai dar, aliás, para fazer 
uma ponte. Falou sobre o Jequitinhonha, mas imagino que deve ser 
sobre o rio Verde. 

Então, passo-lhe essa informação para que também continue a 
cobrar e tenhamos a oportunidade de realizar essa estrada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte do colega norte
mineiro Deputado José Braga. 

Na verdade, os recursos necessários para o asfaltamento da MG-
401 e para a construção da ponte sobre o rio Verde são do Banco 
Mundial, contidos na parte empresarial do Projeto Jaíba. No dia 12 de 
novembro, se Deus quiser, o Governador Itamar Franco, juntamente 
com o Secretário de Planejamento, deverá se deslocar às cidades de 
Jaíba e Matias Cardoso para assinar a ordem de início do 
asfaltamento dessa tão importante e esperada estrada. 

Fiz questão de acoplar ao meu pronunciamento a situação de Matias 
Cardoso. 

No dia 12, o Governador Itamar Franco deve ir a Jaíba anunciar a 
continuação do asfaltamento da MG-401 e a ponte sobre o rio Verde. 

Quero aproveitar tudo isso para mostrar que nosso tratamento com 
relação às emendas do ano que vem tem que ser diferente. Emenda 
parlamentar individual torna-se fraca diante de mobilização regional, 
que, por causa de nossa região, é necessária, importante e tem de ser 
feita, não apenas no setor educacional, mas também no de 
transportes. Temos outras opções, outros desafios e outro tipo de 
trabalho a ser feito, como por exemplo a eletrificação rural, que é o 
grande entrave ao progresso do Norte de Minas. 

Teria que acabar o meu pronunciamento, mas meu tempo esgotou-
se. Muito obrigado. 

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

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, gostaria de tornar 
pública a carta enviada ao Presidente do Tribunal de Justiça, 
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Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, carta essa elaborada e 
assinada pelo Dr. Anthero Drummond Júnior, Presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes, do qual também fazemos parte como 
Conselheiro, representando a Assembléia de Minas Gerais. (- Lê:) 
"Belo Horizonte, 18 de outubro de 2001. Sr. Presidente, sirvo-me do 
presente para externar a V. Exa., a preocupação do Colegiado deste 
Conselho Estadual de Entorpecentes, demonstrada na última reunião 
plenária, dia 16 último, com a notícia de transformação da Vara de 
Tóxicos em vara criminal comum. 

A experiência, haurida ao longo dos anos, tem demonstrado que, 
para o combate profícuo do narcotráfico, é imprescindível a 
especialização e integração das instituições, com a capacitação de 
seus membros e uniformização de objetivos. 

Destarte, eventual pulverização da demanda dos feitos de tóxicos 
certamente favorecerá o avanço do tráfico na Capital mineira, 
conforme considerações feitas pelas autoridades policiais Federal e 
Civil em anexo. 

É nesse contexto que, em nome do CONEN-MG, solicito não só a 
manutenção da Vara Especializada de Tóxicos, como também a 
ampliação de sua estrutura, para melhor prestação jurisdicional. 

A propósito, a sociedade civil almeja tal desiderato. Tanto que, 
quando da realização do 1 o Fórum Mineiro Antidrogas, no painel 
Sistema Integrado de Repressão a Entorpecentes, entre outras 
propostas foram aprovadas a de criação de um juizado de 
entorpecentes na Capital e de varas de tóxicos nas comarcas de 
médio porte. 

Confiantes na sensibilidade de V. Exa., solicitamos a consideração a 
essa moção, em nome do interesse público, ao tempo em que 
permanecemos ao vosso dispor". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, fizemos questão de 
fazer a leitura dessa correspondência, que foi entregue pessoalmente 
pelo Dr. Anthero Drummond. Acompanhando o Dr. Anthero, 
estávamos o Deputado Marcelo Gonçalves, ex-Presidente da CPI do 
Narcotráfico; o Deputado Rogério Correia, ex-relator da CPI do 
Narcotráfico; o Deputado Sargento Rodrigues, sub-relator da CPI do 
Narcotráfico; o Delegado Cláudio Dornelas, responsável pela Divisão 
de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal de Minas Gerais; o 
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Ten.-Cel. Sócrates representando também a Polícia Militar, o 
Procurador de Justiça, Dr. André Estêvão Ubaldino, que militou por 
oito anos na Vara de Tóxicos como Promotor de Justiça, conhecedor 
do trabalho que é desempenhado nessa vara. 

Sr. Presidente, a grande preocupação que temos- e posso falar pela 
experiência que tive exercendo a função policial, tendo efetuado a 
prisão de traficantes na RMBH - é que a extinção da vara de tóxicos 
pelo Tribunal de Justiça, no nosso entender, é um grande retrocesso. 
Quando realizamos, na Assembléia Legislativa, a CPI do Narcotráfico 
em Minas, fizemos um mapa, uma radiografia do narcotráfico em 
Minas Gerais.b 

Verificamos que hoje o narcotráfico alavanca, no mínimo, 60% dos 
demais crimes. Muitos furtos que ocorrem é com o objetivo de trocar 
os objetos furtados por papelotes de cocaína ou pedras de "crack". Se 
ocorrem arrombamentos em veículos com intuito de levar os toca fitas 
e CDs é para serem utilizados como moeda de troca no narcotráfico. 
Muitas vezes, o furto e o roubo de tênis ou de mochila de marca de 
um estudante, na porta de uma escola, também é para conseguir 
moeda na troca por pedras de "crack" e papelotes de cocaína ou 
cigarros de maconha. Delinqüentes vêm praticando diversos crimes 
para obter drogas. 

A Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte registra que o índice 
estatístico de 60% dos homicídios praticados na RMBH e no Estado 
também são em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas no 
Estado. Há também formação de quadrilhas de assaltos a Bancos 
com o intuito de se obter dinheiro para ser utilizado e ser alavancado 
pelo narcotráfico. 

Entendemos que o narcotráfico é peça fundamental para que as 
autoridades constituídas tenham grande preocupação. Toda a 
sociedade organizada, através da OAB, das instituições que militam 
na recuperação dos drogados e instituições estão preocupadas com a 
questão preventiva na área educacional do Estado. Todos estão 
preocupados, mas fomos surpreendidos com a possibilidade de se 
extinguir a Vara de Tóxicos de Minas Gerais. 

Estivemos com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Gudesteu Biber Sampaio, que nos relatou as suas preocupações - e 
entendemos -; com a Vara de Tóxicos extinta, todos os processos 
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Portanto, no nosso entendimento e dos Deputados Marcelo 
Gonçalves, Rogério Correia e outras autoridades que nos 
acompanhavam é o contrário, porque entendemos que deve continuar 
a existir. Já que estamos encontrando dificuldade para que a Vara de 
Tóxicos seja mantida, esperamos que o Presidente leve à Corte 
Superior do Tribunal a apreciação da criação de um juizado 
especializado no julgamento dos processos de tóxicos e 
entorpecentes no Estado. 

Acreditamos que o ideal seria a criação de três varas nesse Juizado. 
Precisamos ter um juizado especializado para que se dê tratamento 
mais ágil a esses crimes, e a sociedade mineira tenha resposta no 
que diz respeito às condenações dos traficantes que tanto mal fazem 
à sociedade. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Agradeço o aparte, 
Deputado Sargento Rodrigues. Quero parabenizá-lo por seu 
pronunciamento. Como V. Exa. já disse hoje, mais de 60% dos 
assassinatos e roubos envolvem o narcotráfico. Hoje ocorre um 
retrocesso. É um retrocesso acabar com a Vara de Tóxicos e 
Entorpecentes no nosso Estado. Não adianta diluir os processos de 
uma vara para 12 varas. Importante é a qualidade, e não o número de 
varas. O ideal seria termos três Varas de Tóxicos e Entorpecentes. 
Mas o Presidente do Tribunal de Justiça alegou falta de recursos para 
isso. Está aí o orçamento, e quero, desde já, solicitar aos pares desta 
Casa que coloquemos isso no orçamento, tornando uma realidade a 
criação das três Varas de Tóxicos e Entorpecentes em nosso Estado. 

Deputado Sargento Rodrigues, mudando um pouco de assunto, com 
relação à reunião realizada hoje, na Comissão de Direitos Humanos, 
quero comentar o absurdo da atitude do Prefeito de São Geraldo com 
um Cabo e um Soldado da Polícia Militar. Porque ele é Prefeito, seu 
filho pode mandar e desmandar na cidade, fazendo "pegas" e dando 
cavalo-de-pau? O Prefeito foi omisso não vindo a esta Casa participar 
da reunião na Comissão de Direitos Humanos. Sabia que isso teria 
uma repercussão negativa. Quero deixar isso de público, em nome do 
nosso Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado 
Edson Rezende. O que o Prefeito fez não vai ficar barato. Bater na 
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cara de um Cabo da Polícia Militar porque seu filho foi multado? 
Bateu três vezes na viatura da Polícia Militar com o carro da Prefeitura 
falando que é o dono da cidade. A era da novela acabou. Ele pensa 
que é o Félix Guerreiro da novela, mas a realidade em nosso País é 
outra. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte, nobre 
companheiro Deputado Marcelo Gonçalves, com quem tivemos a 
oportunidade de estar na Comissão de Direitos Humanos. Gostaria de 
agradecer o empenho de V. Exa. no que diz respeito à apuração de 
mais uma arbitrariedade em que a vítima, infelizmente, foi um Cabo da 
Polícia Militar. Através das duas testemunhas que compareceram à 
Comissão, o Edgar e o Sr. Ricardo, pessoas que vivem há muito 
tempo na cidade de São Geraldo, um fisioterapeuta e um advogado, 
foram confirmadas todas as denúncias que fiz desta tribuna referentes 
ao episódio dessa cidade, contra o Prefeito Sr. Benjamim Braga 
Lisboa. Além de não ter tomado providências contra seu filho por 
colocar a vida de pessoas em risco, transitando em alta velocidade 
com seu veículo na cidade, cometeu visivelmente, segundo o 
testemunho das pessoas que compareceram à Comissão de Direitos 
Humanos desta Casa nesta manhã, o crime de dano ao patrimônio 
público. Houve vontade deliberada do Prefeito de pegar o veículo 
oficial da Prefeitura, um veículo que não é dele, mas do povo, e bater 
três vezes na viatura da Polícia Militar. Fica claro aí o crime de dano 
ao patrimônio público, em que foi utilizado como objeto do crime outro 
patrimônio público, que é o carro da Prefeitura da cidade. Além disso, 
depois de desacatar os policiais com palavras e gestos, mandando-os 
tomar "naquele lugar'', como relataram o Cabo e as testemunhas, 
desferiu um tapa no rosto do Cabo Marco Aurélio Soares. 

Tivemos oportunidade de fazer um requerimento, e a Comissão de 
Direitos Humanos desta Casa testemunhou o que falamos da tribuna, 
uma vez que lá compareceram pessoas idôneas. E as outras duas 
testemunhas só não compareceram porque estão sendo intimidadas 
pelo Prefeito Benjamim Braga Lisboa. Gostaríamos que ele se 
defendesse, uma vez que a oportunidade lhe foi dada, mas não 
compareceu porque sabia que não teria como explicar sua atitude 
incoerente, inconseqüente e absurda. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, Deputado 
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Sargento Rodrigues. O senhor sabe com quem está falando, 
Deputado? O senhor está falando com um cidadão que, por acaso, é 
Deputado Estadual, Edson Rezende. Essa forma de abordagem, 
sofrida pelo Cabo no momento em que notificava o filho do Prefeito -
"Sabe com quem o senhor está falando?" - deveria ser banida de uma 
vez por todas. A Constituição de 1988 diz, pela primeira vez, que o 
cidadão encontra-se acima dos três Poderes, diante dos deveres 
humanos a que tem direito desde o seu nascimento. Precisamos 
acabar com essa questão de "sabe com quem o senhor está 
falando?". O senhor está falando com um cidadão como qualquer 
outro diante da lei. O dia em que mudarmos essa concepção errônea, 
estaremos avançando e teremos um outro País. 

A Comissão de Direitos Humanos tomou essa questão como 
emblemática. Já tomamos nossas decisões, e o Deputado Durval 
Ângelo estará entregando, nesta sexta-feira, ao Comandante da 
região, em Ubá, o pedido de retorno do Cabo e do Soldado, 
solicitando a averiguação do caso e entregando ao Procurador Gilvan 
Alves Franco o caso a firn de que se faça uma avaliação, um inquérito, 
ou seja, todo o levantamento a respeito da questão que envolve o 
Prefeito. O Cabo foi transferido de sua cidade por estar cumprindo o 
seu dever. Essa é a grande contradição que a Comissão de Direitos 
Humanos não deixará passar em branco. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Edson 
Rezende seu aparte. 

Quanto ao primeiro assunto que abordei, relativo à Vara de Tóxicos, 
estaremos fazendo seu acompanhamento, com a apresentação da 
emenda orçamentária, visando a dar sustentação ao Tribunal de 
Justiça mineiro a fim de que crie o juizado especializado na área de 
tóxicos. 

Gostaria de enaltecer o nome do Dr. Eli Lucas de Mendonça, DD. 
Juiz de Direito de Belo Horizonte, que está sendo promovido ao 
Tribunal de Alçada e esteve, por dez anos, à frente da Vara de 
Tóxicos, prestando excelente serviço. O Dr. Eli Lucas, como titular da 
12• Vara Criminal de Tóxicos do Estado de Minas Gerais, prestou 
grande serviço à população, sendo firme em suas decisões, 
contribuindo também para o combate ao narcotráfico. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
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A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

imprensa, visitantes, quatro assuntos me trazem à tribuna nesta tarde. 
Parabenizo o Deputado João Batista de Oliveira por seu Projeto de Lei 
no 694/99, que dispõe sobre sanções às práticas discriminatórias 
contra pessoas em virtude de sua orientação sexual. 

Em meus seis anos de Assembléia, o momento mais bonito que vivi 
foi na Comissão de Direitos Humanos, quando fui relatora desse 
projeto do Deputado João Batista de Oliveira. Normalmente, na 
Comissão de Direitos Humanos, apenas discutimos cadeias 
superlotadas, pessoas que apanham, policiais que agridem as 
pessoas. Estamos sempre vendo o ódio, o desrespeito e o 
descumprimento à legislação. Mas, ao relatar o projeto, os grupos que 
representam a sociedade estavam pedindo muito mais do que a 
promiscuidade, como acham alguns segmentos da sociedade, 
estavam pedindo o direito ao amor, a uma vida respeitosa, o que falta 
a muito cidadão brasileiro. A nossa fala é em favor do projeto, não só 
com o voto, mas com a relatoria que fizemos, com a confiança que me 
foi dada pelo Deputado João Batista de Oliveira na condução de parte 
do processo desse projeto e também na sua coragem de assumir a 
representação desse movimento nesta Casa e estar numa luta pelos 
excluídos. 

Sr. Presidente, quero agradecer aos colegas, porque estive fora do 
Brasil na semana passada, representando a Assembléia de Minas e 
do Brasil na Argentina, na Comissão do MERCOSUL. Lá, pudemos 
fazer conferência sobre o turismo como fenômeno social e como meio 
para relações com as pessoas. Se o MERCOSUL estava 
desprestigiado, depois do atentado aos Estados Unidos, o foco 
mudou. Passamos a compreender a necessidade da ampliação do 
MERCOSUL na América Latina, a necessidade da união. E como 
disse Domênico Demasio, a América Latina vive, talvez, um dos seus 
momentos mais importantes, porque está construindo o seu modelo 
de desenvolvimento. E, construindo um modelo de desenvolvimento 
adequado, pode romper com as mazelas que o capitalismo selvagem 
tem provocado nas economias do Primeiro Mundo. Por exemplo, no 
Governo de Bill Clinton, a população carcerária dos Estados Unidos 
dobrou, enquanto a economia cresceu como há muitos anos não 
ocorria. Então, apenas crescer e ter dinheiro não é o caminho mais 
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adequado. 

Tivemos a felicidade de o Brasil eleger o Presidente da União 
Parlamentar do MERCOSUL, na figura do Deputado Milton Flávio, de 
São Paulo, e também a Vice-Presidência, com o Deputado Milton 
Sander, de Santa Catarina. Minas Gerais ocupou a Secretaria-Geral 
na Diretoria anterior, com o Deputado lrani Barbosa, que conseguiu 
desenvolver um trabalho muito elogiado pela missão do Chile, do 
Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Também esta 
Deputada foi eleita Presidente da Comissão de Educação do 
MERCOSUL, e estaremos priorizando a juventude e a necessidade do 
intercâmbio entre as universidades. 

Compreendemos que o conhecimento e sua maturidade sejam a 
forma mais branda e viável para efetuar a relação entre os povos 
neste momento. 

Ocupo a tribuna também para informar ao Presidente e aos demais 
Deputados sobre minha recente viagem à Argentina, nos dias 18 e 19. 

Agora trago um assunto que a alguns constrange, mas que, junto 
com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator da Proposta de 
Emenda à Constituição no 63, defendo, pois somos favoráveis à 
efetivação dos funcionários designados da educação. A justiça é 
"imexível" e existe desde que o homem começou a usar a sua 
inteligência e a enxergar a necessidade de viver em sociedade. A 
justiça é divina, e nela o homem tem de se mirar, mas a legalidade 
deve ser questionada, com vem acontecendo por meio das Propostas 
de Emenda à Constituição n°S 63 e 49. 

Hoje, a Assembléia foi alvo de mais uma manchete: "A Assembléia 
Efetiva 480 sem Concurso", quando, na verdade, essa proposta de 
emenda à Constituição foi aprovada por esta Casa, que entendia a 
necessidade de fazer justiça, para o que lançou mão de um 
instrumento legal. Os sindicatos dos servidores estiveram aqui, 
trabalhando junto conosco e defendendo a proposta, que, na época, 
tinha o n° 39 e virou a Proposta de Emenda à Constituição n° 49. O 
Presidente Antônio Júlio comprometeu-se a fazer um estudo para que 
o segmento da educação também fosse contemplado, uma vez que 
ficou fora da Proposta de Emenda no 49. 

Hoje, havia um compromisso de o Presidente de reunir-se com os 
Líderes, para marcarmos a data da votação em 1° turno da Proposta 
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de Emenda à Constituição no 63, mas, infelizmente, ele não pôde 
estar presente. Entretanto, comprometeu-se comigo que, no dia de 
amanhã, o faremos. Clamo ao Presidente e aos Líderes da Casa que 
coloquem em votação na próxima quarta-feira, dando um prazo de 
seis dias pelo menos para que os designados da educação, que hoje 
somam mais de 120 mil pessoas, possam estar presentes nesta Casa. 

Esse movimento está crescendo graças aos Deputados e à adesão 
de tantas pessoas que não estão conseguindo passar nesses 
concursos draconianos, em que, por exemplo, os portadores de 
deficiência visual tiveram provas orais, e não em braile. Será que irão 
trabalhar com a voz, ou será com sua inteligência, por meio de seu 
instrumento de trabalho, o braile? O edital também não dá garantia de 
nomeação. Há uma série de erros cometidos. 

Alguns sindicatos têm afirmado que os Deputados favoráveis à 
Proposta de Emenda à Constituição no 63 são contrários ao concurso 
público, mas isso não é verdade. Sou funcionária pública favorável ao 
concurso público e dele defensora, mas não posso compactuar com 
essa política de décadas do Estado, uma vez que temos funcionários 
de até 35 anos que trabalham sem ter seus direitos garantidos. 

O Estado descumpriu a Constituição ao permitir tal situação, porque 
o prazo aceitável foi ultrapassado e descaracterizada a eventualidade 
da designação. Em nome dessas pessoas, peço apoio dos sindicatos 
para beneficiarmos seus colegas de trabalho. 

Alegria maior, Sr. Presidente, tive hoje, quando fui procurada pela 
nobre colega Deputada Maria José Haueisen, do PT, dizendo que 
estão trabalhando num substitutivo para a minha emenda, 
melhorando-a, estruturando-a, adequando-a para que esse grupo de 
pessoas também possa ter os seus direitos garantidos e a sua vida 
preservada. Agradeço o apoio da Deputada, que, como professora, é 
favorável ao concurso, mas não podemos fechar os olhos para essas 
pessoas, esses cidadãos que trabalham, que lutam. 

Entristeci-me ao ouvir o Secretário da Educação pedir aos 
professores que entrassem pela porta da frente. O Secretário Murilo 
Hingel representa o Governador Itamar Franco no que diz respeito à 
educação, então, por que todos os dias esse Governador publica no 
"Minas Gerais" a efetivação de 18 mil pessoas beneficiadas com a 
Proposta de Emenda à Constituição no 49? Por que é diferente o olhar 

'--------(2S) ______ ___. 



985 
para a educação? 

O Secretário foi muito infeliz na sua fala. Será que a cada 5, 1 O, 15, 
20 anos de serviço que essas pessoas prestam na área de educação, 
quando o Estado convoca a Professora, o Serviçal, o Auxiliar de 
Secretaria para trabalhar para o Estado, entram pela porta dos 
fundos? Será que é pela porta dos fundos que convocam todos os 
anos esses servidores para trabalharem nesta Casa? 

Deixo esta reflexão dizendo que a decisão de colocar na pauta do 
dia para votação é competência do Presidente da Casa. Estamos indo 
todos os dias atrás do Presidente da Casa, principalmente com a 
parceria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, para que coloque a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 63 em votação. Vamos votar 
no 1 o turno. Teremos ainda mais duas etapas, teremos o processo de 
discussão do 1 o para o 2° turno, teremos a segunda votação, quando 
erros poderão ser corrigidos e, quem sabe?, a partir da primeira 
votação possamos ter um modelo que venha a atender a todas essas 
pessoas que trabalham há tanto tempo, a essas pessoas que estão 
passando no concurso, para as quais o edital não garante nomeação. 
Então, não dá para falar se se vai nomear ou não. Quero ver para 
crer, lá na frente. 

Queremos que todos sejam respeitados. A busca dos planos de 
carreira, da valorização do servidor, é um trabalho de todos nós. Não 
podemos deixar que o Estado simplesmente cuspa esses funcionários 
que há tantos anos trabalham e lutam, que têm a sua vida já toda 
encaminhada. São pessoas com 50 anos de idade, das quais ouvimos 
declarações de que se não tivessem tido essa oportunidade há 15 
anos teriam buscado outro rumo na vida. Mas, agora, o que vão 
fazer? 

É justo pensar em indenização, mas indenização não responde pela 
garantia de vida, pela aposentadoria dessas pessoas. Façamos desta 
uma Casa que sempre terá prioridade na busca da justiça, porque o 
instrumento da legalidade está nas nossas mãos. 

Agradeço aos Deputados Federais Fernando Diniz e Danilo de 
Castro, que estão encaminhando proposta de emenda Constitucional 
que trata dessa questão específica dos funcionários designados, 
obrigando que a cada três, quatro ou cinco anos - estamos buscando 
a medida certa - os Estados efetuem os concursos, com direito de 
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nomeação. Vemos aí a possibilidade de 80, 90 mil famílias e 
funcionários - não estamos falando de 500 nem de 1 .000, tampouco 
dos 18.000 que já estão sendo beneficiados - terem justiça. Lutamos 
por ela e vamos priorizá-la. Obrigada, Sr. Presidente. 

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o 

Projeto de Lei Complementar no 38/2001, do Deputado Adelino de 
Carvalho, que dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na 
organização judiciária do Estado e dá outras providências, passe a 
tramitar como Projeto de Lei n° 1.843/2001, em razão da natureza da 
matéria. Considerando que a Comissão de Justiça já emitiu parecer 
sobre a matéria, despacha o projeto às Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2001. 
Álvaro Antônio, 3°-Secretário, no exercício da Presidência. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, acordam que seja 

convocada reunião especial para o dia 12/11/2001, destinada a 
homenagear a cidade de Nova Lima, pelo transcurso dos seus 300 
anos de fundação e dos 110 anos de emancipação político
administrativa. 

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2001. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2001. 
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Álvaro Antônio, 3°-Secretário, no exercício da Presidência. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, o Requerimento no 2.729/2001, 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 da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho · aprovação, 
na 76a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1 .619/2001, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.691/2001, do Deputado Amilcar 
Martins; 1.697/2001, do Deputado Fábio A velar; 1.715/2001, do 
Deputado Cristiano Canêdo; 1.719/2001, do Deputado Wanderley 
Ávila; 1.722/2001, do Deputado Ivo José, e 1.725/2001, do Deputado 
Arlen Santiago (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelino de Carvalho, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.702/2001. 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 Rogério Correia, 

solicitando a constituição de uma comissão especial para averiguar a 
suspeita de favorecimento de prostituição infantil do Estado, verificada 
através de processos policiais e judiciais existentes, relatório da 
SETASCAD e inquérito no Ministério Público sobre o assunto, em 
especial as evidências ocorridas na cidade de Taiobeiras, conforme 
denúncias veiculadas pela imprensa. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (· 
Pausa.). Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que pede seja 
encaminhado ofício ao Presidente da OAB-MG, solicitando empenho 
no sentido de se viabilizar a remuneração dos serviços de assistência 
judiciária prestada pelos acadêmicos das Faculdades de Direito do 
Estado nas penitenciárias e demais unidades prisionais mineiras. 
Solicita, ainda, que aquele Presidente informe a esta Casa as 
providências tomadas. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
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que o aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.). 
Aprovado. Oficie-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 os Projetos de Lei n°s 825, 1.137 e 1.197/2000 e 
1.482/2001, aprovados na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã, bem como o Projeto de Lei no 728/99, que foi rejeitado na 
referida reunião. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição no 57/2001, do Deputado Sargento Rodrigues. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de 
plano, que não há quórum especial para votação da proposta de 
emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das demais 
matérias da pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 694/99, do Deputado 
João Batista de Oliveira, que dispõe sobre sanções às práticas 
discriminatórias contra pessoas em virtude de sua orientação sexual. 
O parecer da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de Direitos Humanos 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Direitos 
Humanos, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, 
o projeto. Não havendo oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 694/99 na forma 
do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de 
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Direitos Humanos. 

Declarações de Voto 
O Deputado Amilcar Martins -Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria 

dizer da satisfação, da alegria e do orgulho de ter votado a favor do 
projeto de iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de 
Lei no 694, que estabelece sanções para discriminação motivada por 
orientação sexual. 

Pretendemos viver numa sociedade moderna, e não existe prova 
maior de modernidade do que a manifestação de tolerância, de 
fraternidade e de respeito a todos os nossos irmãos. É inaceitável 
qualquer forma de preconceito, de discriminação, de atentado às 
liberdades individuais. 

Cumprimento o Deputado João Batista de Oliveira pela sua 
iniciativa. Havia um projeto de minha iniciativa do mesmo teor desse 
do Deputado João Batista de Oliveira, mas, como o dele é anterior, o 
meu ficou prejudicado. 

No momento em que o mundo vive demonstrações grosseiras e 
graves de intolerância entre os povos, em virtude de opção religiosa, 
por preconceito de raça, credo, etc., a Assembléia Legislativa dá 
demonstração de fraternidade, de respeito ao próximo, enfim, de 
grandeza. Pretendemos viver numa sociedade moderna, que tem que 
ser justa, que tem que respeitar a todos e a todas as diferenças. E é 
nesse sentido que manifesto, com muito orgulho, meu voto favorável 
ao projeto. Não podemos mais conviver numa sociedade que se 
pretende moderna com esse tipo de discriminação. 

É por isso que tenho orgulho de manifestar publicamente o meu 
voto, cumprimentando a todos os representantes dos diferentes 
movimentos "gays", a todos que vêm nos visitar hoje. A Assembléia 
Legislativa cresceu com esse projeto porque, além de impedir 
discriminação, tem o mesmo espírito, por exemplo, de um projeto meu 
que está tramitando na Casa contra discriminação racial. É dentro 
desse mesmo espírito que todos damos manifestação de grandeza, 
de democracia, de fraternidade e de respeito ao próximo. Parabéns à 
Assembléia Legislativa e ao Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, agradeço as 
palavras do Deputado Amilcar Martins, que espelham o que todos 
sentimos. Gostaria ainda de fazer um breve agradecimento em nome 
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de todos os movimentos e militantes que estão presentes e dos 
que não puderam comparecer, por se tratar de um dia de trabalho. A 
Assembléia acabou de votar um projeto para a paz, para a tolerância, 
para o amor. É nesse sentido que gostaria de agradecer a todos em 
nome dos movimentos e das nossas equipes, que trabalharam mais 
de dois anos nesse projeto. Também enalteço a postura da 
Assembléia Legislativa, que encontrou, inicialmente, problema de 
constitucionalidade e o corrigiu ao longo da tramitação, aperieiçoou-o 
e vai oferecer ao povo de Minas Gerais a mais moderna lei nesse 
sentido no Brasil. 

Isso mostra que a Assembléia Legislativa é e se reforça, cada vez 
mais, por ser a Casa de todos os mineiros, e não da elite mineira. É 
um projeto para a paz, a solidariedade, o amor, a tolerância e é um 
projeto contra a injustiça. Muito obrigado. Que Deus lhe pague! 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de parabenizar o ilustre 
Deputado João Batista de Oliveira, que há muito tempo vem 
buscando, nesta Casa, o respaldo e, acima de tudo, a aprovação do 
seu projeto. É muito importante um projeto amadurecer ao longo do 
tempo, e foi o que fez o ilustre Deputado João Batista de Oliveira. Há 
dois anos, esse projeto tramita nesta Casa, passando por todas as 
comissões temáticas, tendo até parecer concluindo pela 
inconstitucionalidade. 

Sabemos perieitamente que este Plenário, pelo posicionamento que 
tem, pela grandeza de todos os pares, hoje o aprova, no 1 o turno, para 
resgatar o sentimento e, acima de tudo, os direitos constitucionais. 

O art. 5° da Constituição Federal determina que todos são iguais 
perante a lei, todos são iguais no dia-a-dia. É com esse sentimento 
que o Deputado João Batista de Oliveira percorreu essa longa 
caminhada, para ver esse projeto hoje aprovado no 1 o turno. Quero 
parabenizá-lo pela perseverança, pela determinação e pelo espírito de 
determinação, alicerçado pelos vários movimentos e associações, 
buscando que Minas Gerais, mais uma vez, seja um Estado pioneiro, 
com um projeto dessa envergadura. Tenho a certeza de que esta 
Casa Legislativa, hoje, cumpriu seu papel constitucional. 

O Deputado Marco Régis - Ao declarar meu voto favorável à 
aprovação do Projeto de Lei n° 694/99, quero fazer um reparo na 
matéria escrita pela brilhante jornalista Alessandra Melo, por quem 
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tenho profunda admiração e que está no Plenário. Ao escrever a 
matéria sobre o assunto no último domingo, dia 21 de outubro, diz que 
cometi o mesmo erro do Prefeito Célio de Castro, que, em campanha, 
considerou o homossexualismo como doença. É diferente a minha 
afirmação, e não entrarei em polêmica no Plenário. A afirmação que 
possa ter sido feita pelo Prefeito Célio de Castro, médico como eu, 
considerando o homossexualismo como doença, pode ter sido um 
equívoco, porque, na verdade, isso assim era considerado no antigo 
Código Internacional das Doenças, forma preconceituosa de 
considerar o homossexualismo como distúrbio de comportamento. 
Não foi isso o que afirmei. Sabemos que uma pessoa é homem ou 
mulher pela presença dos cromossomas XY ou XX, e, na medida em 
que desvendamos o código genético, descobriremos as mais variadas 
combinações do componente genético. Abordei os aspectos genético, 
químico e moral, para dizer que uma pessoa tem um comportamento 
sexual desta ou daquela maneira. Minha consideração foi nesse 
sentido. Não considero que tenha cometido erro, como médico, na 
minha afirmação, porque, na verdade, estou convicto, pelas 
discussões de que participo, das possibilidades científicas daquilo que 
falamos. Por isso, quero fazer um reparo na matéria da brilhante e 
quase conterrânea jornalista Alessandra Melo, pela maneira como foi 
exposto na reportagem, em que se diz que afirmei ser a opção sexual 
relacionada com alguma patogenia. Não foi bem isso que eu disse. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1 .189/2000, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre as 
empresas de asseio e conservação e dá outras providências. A 
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1 o turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.189/2000 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O funcionamento da empresa de asseio e conservação 

dependerá de assento prévio junto à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração.". 

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2001. 

~-----------~------------~ 



992 
Miguel Martini 
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 Miguel Martini, que recebeu o no 1, e que, 
nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será 
votada independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.189/2000 na forma do vencido em 1 o turno com a Emenda n° 
1. À Comissão de Redação. 

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 quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados, que, 
somados aos 13 Deputados em comissões, perfazem o total de 28 
Deputados. Não há quórum para votação de proposta de emenda à 
Constituição, mas o há para a continuação dos trabalhos. 

3" Parte 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para a votação de 

proposta de emenda à Constituição, a Presidência passa à 3" Parte 
da reunião, destinada a comunicações e a oradores inscritos. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Bilac 
Pinto - falecimento do Sr. Otávio Rodrigues, em Wenceslau Brás; e 
Marcelo Gonçalves - falecimento da Sra. Norma Domingues, em 
Pedro Leopoldo (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 25, 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 
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do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 13• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES (ART. 204, § 1°) E 

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Anderson Adauto, João Pinto Ribeiro e Rêmolo Aloise, membros da 
comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Registra-se a 
presença do Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
João Pinto Ribeiro, 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. Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres de proposições 
sujeitas a apreciação do Plenário. Ato contínuo, o Presidente informa 
que continua em discussão o parecer para turno único do Projeto de 
Lei no 1 .539/2001. Não havendo quem queira discutir o parecer, 
passa-se a fase de votação, na qual é aprovado o parecer do relator 
que conclui pela aprovação em turno único com as Emendas n°s 1, 8, 
12, 15, 18, 19, 20, 21,22,23,24,25, 29, 31, 35, 36,41,43, 44, 47, 51, 
54, 55, 61, 70, 71, 83, 84, 91, 95, 96, 100, 106 e 1 08; com as 
Emendas n°s 5, 17, 57, 58, 59, 60, 69 e 102 na forma das 
subemendas que receberam o no 1; com as Emendas n°s 11 O a 117; e 
pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 O, 11, 13, 14, 16, 25, 
26, 28, 30, 32, 33, 34 ,37 ,38 ,39 ,40, 42,45,46 ,48, 49, 50, 52,53, 56, 
62 ,63, 65,66,67 ,68,72, 73,74 ,75, 76, 77, 78, 79,80,81,82,85,86, 
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107 e 109. A 
Presidência esclarece que, com a aprovação das subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 5, 17, 57, 58, 59, 60, 69, e 102 e 
das Emendas n°S 8, 54, 55, 71, 11 O, 116 e 117, ficam prejudicadas as 
Emendas nos 5, 9, 13, 17, 25, 26, 32, 42, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 69, 
77, 86, 87, 88, 89, 94, 97 e 102. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
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lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Carlos 
Andrada. 

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon 
Terra Pinto, Amilcar Martins e Geraldo Rezende (substituindo este ao 
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracita Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Amilcar 
Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Amílcar Martins os 
Projetos de Lei n°S 1.152/2000, 1.510/2001, 1.261/2000 e ao 
Deputado Geraldo Rezende os Projetos de Lei n°s 1 .560 e 
1.646/2001. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a 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 1.152/2000 e 1.510/2001 (relator: Deputado 
Amilcar Martins). Passa-se à 2a Fase 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 
1.261/2000 (relator: Deputado Amilcar Martins), 1.560 e 1.646/2001 
(relator: Deputado Geraldo Rezende). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite- Bené Guedes. 
ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Chico Rafael, Paulo Piau e Kemil Kumaira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 reunião se destina a apreciar 
matéria constante na pauta. A seguir, procede à leitura da 
correspondência e informa que, nos termos regimentais, designou os 
Deputados Chico Rafael para relatar o Projeto de Lei no 1.704/2001, 
em turno único, e Jorge Eduardo de Oliveira, para relatar o Projeto de 
Lei n° 1 .575/2001, no 1 o turno, e avocou a si a relataria do Projeto de 
Lei no 1.583/2001, no 1° turno. Encerrada a 1• Parte da reunião, a 
Presidência passa à 3• fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação de proposição da Comissão. São aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita 
seja baixado em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda o 
Projeto de Lei no 1 .583/2001, constante na pauta, e seja realizada, no 
dia 16/10/2001, reunião da Comissão com as autoridades que 
menciona, com a finalidade de se obterem esclarecimentos sobre a 
elevação das alíquotas do ICMS sobre adubo e defensivos agrícola; 
do Deputado Paulo Piau, em que solicita reunião com as autoridades 
que menciona, para se discutir a alteração dos tributos incidentes 
sobre a cadeia do agronegócio, instituída pelo Decreto n° 41 .984, de 
4/10/2001; do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que solicita 
reunião com o Presidente da RURALMINAS, a fim de se obterem 
informações sobre sua gestão à frente daquele órgão; e do Deputado 
Gil Pereira, em que solicita reunião da Comissão com as autoridades 
que menciona, para se discutirem e proporem soluções para o 
impacto provocado pela proibição da pesca com redes e petrechos, 
durante 5 anos, no rio São Francisco e seus afluentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. 

~-----------~------------~ 



996 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Jorge 

Eduardo de Oliveira - Chico Rafael. 
ATA DA 62• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia dez de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, 
Maria Olívia, Márcio Cunha e Pastor George, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria Olívia , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar matéria constante na pauta. A Presidência 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
encaminhado pelo Presidente da Associação Comunitária de Chonin 
de Cima, solicitando intervenção da Comissão junto à Secretaria de 
Turismo, para que seja reconhecido o potencial turístico da lagoa 
Vapabuçu e para que essa lagoa receba a devida atenção e 
investimentos necessários; ofício encaminhado pelo Secretário de 
Turismo, Sr. Manoel Costa, em resposta ao Ofício no 11 .215/2001, 
encaminhado por esta Comissão, esclarecendo que de acordo com a 
política de turismo do Estado, foi agendado para o dia 28 do corrente 
mês o primeiro encontro na cidade de Pintópolis, para dar início ao 
processo de criação do Circuito Turístico da Região de Urucuia, 
incluindo o município de Riachinho, quando serão relacionadas as 
demandas da região e encaminhadas aos órgãos competentes. Em 
seguida, a Presidência passa à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 1.039/2000 (relator: Deputado Pastor George). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.621/2001. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comisssão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que 
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solicita o encaminhamento de ofício ao Presidente da COMIG, com 
vistas a que sejam destinados recursos para a construção de um 
portal turístico em Jacutinga. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Fávio A velar- Márcio Cunha. 

ATA DA 4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA LEI ROBIN HOOD 

Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto 
Bejani, Dinis Pinheiro, Arlen Santiago, Ermano Batista e Geraldo 
Rezende, membros da supracitada Comissão. Estão presentes 
também os Deputados Fábio Avelar, lrani Barbosa, José Braga, José 
Henrique, Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final dos 
trabalhos da Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Dinis 
Pinheiro. Após a leitura do relatório, passa-se à fase de discussão, 
quando a palavra é utilizada pelos parlamentares presentes, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Submetido a votação, o relatório é 
aprovado com quatro votos favoráveis e um voto contrário do 
Deputado Geraldo Rezende. Em seguida, a Presidência suspende os 
trabalhos para que possa ser lavrada a ata da reunião. Reabertos os 
trabalhos, e em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Arlem Santiago, a Presidência dispensa a leitura da ata da presente 
reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão. Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2001. 
Alberto Bejani, Presidente - Geraldo Rezende - Arlen Santiago -

Ermano Batista. 
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ATA DA 59• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, 
Marco Régis e Elaine Matozinhos, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio Cunha. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Braga, 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 
subsidiar a discussão do Projeto de Lei no 1 .348/2001, de autoria do 
Deputado Márcio Cunha, que autoriza o Poder Executivo a criar o 
Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais, em tramitação 
nesta Casa. A seguir, o Presidente faz as suas considerações iniciais 
e passa a palavra ao Deputado Márcio Cunha. Prosseguindo, a 
Presidência convida a tomar assento à mesa os Srs. Paulo César 
Barbosa Noleto, do Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagem -
IMAM -; Wellington Moreira Diniz, Presidente do Sindicato de Medicina 
Oriental de Minas Gerais - SIMOR -; Leonardo Monteiro, Coordenador 
de Cursos Técnicos e Especialização em Acupuntura; Paulo de Tarso 
Amorim , Diretor do Instituto de Acupuntura Médica de Minas Gerais -
IAMMG -; Hildebrando Sábato - Presidente da Sociedade Médica de 
Acupuntura-MG; Eduardo Brasil, Diretor de Relações Institucionais do 
CONBRAC , Conselho Brasileiro de Auto-Regulamentação da 
Acupuntura. A Presidência passa a palavra aos convidados, pela 
ordem acima mencionada. Participam dos debates todos os 
parlamentares e os convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposições da Comissão. A Deputada Elaine Matozinhos apresenta 
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, com a emenda do 
Deputado José Braga, que solicita audiência pública para debater os 
altos índices de contaminação pela esquistossomose incidentes na 
população do Município de Padre Paraíso e para saber das 
autoridades responsáveis pela área de saneamento básico quais as 
medidas que estão sendo empreendidas para a erradicação da 
doença e a formalização de ofício ao Secretário da Saúde solicitando 
informações sobre a incidência de esquistossomose em todo o 

~-----------~------------~ 



999 
Estado. Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos - Adelmo Carneiro 

Leão. 
ATA DA 188 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Paulo Piau e Kemil 
Kumaira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Aílton Vilela, Anderson 
Adauto, Antônio Andrade, Antônio Júlio, Bené Guedes, Bilac Pinto, 
Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Ermano Batista, Gil Pereira, lvair 
Nogueira, Luiz Menezes, Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Mauri 
Torres, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira. 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 da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre a elevação das alíquotas do ICMS incidentes 
sobre o adubo (8,4%) e os defensivos agrícolas (4,8%}, instituídas 
pelo Decreto n° 41 .984, do Governador do Estado, datado de 
4/10/2001, as quais comprometem, profundamente, a cadeia do 
agronegócio no Estado. A Presidência registra a presença dos Srs. 
Ornar Rezende Peres, Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
Geraldo Gomes e Marcos Afonso Marciano de Oliveira, 
respectivamente, Secretário Adjunto Tributário e Superintendente de 
Legislação e Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda; Gilman 
Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; Vitor Vieira dos Santos, 
Diretor da FIEMG; Paulo César Matias Tinoco, Diretor da Bünge 
Fertilizantes; Alberto Adhemar do Valle Júnior e Napoleão Bonaparte 
Parreiras, respectivamente, Vice-Presidente e Assessor Jurídico da 
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OCEMG; Cícero de Alencar Hegg, Vice-Presidente do SILEMG; 
Antônio Teixeira de Miranda Neto, Diretor do SINDIRAÇÕES; Roberto 
Simões, Diretor da FAEMG; João Prior, do Sindicato Nacional da 
Indústria de Alimentação Animal; Eder Luiz Bolson, Presidente da 
Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de 
Minas Gerais; Luiz Fernando Esteves Morais, Diretor da Associação 
Brasileira da Indústria de Queijos - ABIQ -; Luiz Carlos Rodrigues, do 
Sindicato da Indústria de Fertilizantes e Corretivos; Fernando 
Sampaio, Presidente da FOSFÉRTIL; Benedito Ferreira, Vice
Presidente da CARGILL Fertilizantes; Tarcísio Franco Amaral, 
Presidente da AVIMIG; Adolfo Radaeli, Gerente de Compras da 
Cooxupé; representantes dos setores de suinocultura, de adubos e 
empresários agropecuários e agroindustriais. O Deputado Paulo Piau 
tece as considerações iniciais. Os expositores discorrem sobre a 
questão e se envolvem em amplo debate com os demais 
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. Passando-se à 
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, é aprovado 
requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, em que solicitam ao 
Governador do Estado a revogação do Decreto n° 41 .984, de 2001, e 
pedem seja discutida, com os segmentos envolvidos, a elaboração de 
nova regulamentação da matéria. Cumprida a finalidade a reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Paulo Piau. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Bilac Pinto, Ermano Batista e Chico 
Rafael, 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 
Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar 
de assuntos de interesse da Comissão e procede à leitura da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Rubens Teodoro, Diretor Presidente da 
ACESITA, encaminhando cópia de relatório de inspeção rural da 
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 
realizada em área de atuação daquela empresa; ofício do Eng. 
Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG, colocando o 
Conselho à disposição desta Comissão, para suporte técnico. Em 
seguida, passa-se à fase de apreciação de proposições da Comissão. 
São aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em 
que solicita o seguinte: seja convidado o Sr. Jean Yves Gilet, 
Presidente da ACESITA Energética Ltda., para prestar 
esclarecimentos sobre a produção de carvão para a empresa; seja 
encaminhado pedido de informação ao Delegado de Polícia de 
ltamarandiba solicitando esclarecimentos sobre a abertura ou não de 
inquérito policial para tratar da morte de Jorge Bispo Meira, conforme 
foi noticiado no jornal "Estado de Minas", em sua edição de 31/8/2001; 
seja encaminhado ofício ao CREA-MG pedindo a designação de um 
profissional do órgão para acompanhar os trabalhos desta CPI; seja 
realizada visita desta Comissão a ltamarandiba com a finalidade de 
vistoriar as carvoarias administradas pela ACESITA naquele 
município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro 

Silva - Fábio A velar - Bilac Pinto. 
ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, 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 
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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 da 
pauta. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 2• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a 
discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei n° 1 .660/2001 
(relator: Deputado Adelino de Carvalho), que é aprovado. Passa-se à 
3° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência 
ao Deputado João Leite e apresenta três requerimentos, nos quais 
solicita seja formulado apelo aos Ministros da Previdência Social, do 
Trabalho e da Saúde a fim de que se promova concurso público para 
suprir a defasagem do quadro de servidores do sistema 
previdenciário; seja formulado apelo aos Ministros da Previdência 
Social, do Planejamento, do Trabalho e da Educação a fim de que 
sejam abertos canais de negociação com os servidores das 
instituições de ensino superior e do sistema de previdência social, 
bem como sejam acatadas as suas reivindicações; e seja solicitada 
por intermédio da Presidência desta Casa a realização de audiência 
pública em Brasília para discutir as reivindicações dos servidores das 
áreas de saúde, educação e previdência social que se encontram em 
greve. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva procede à leitura de requerimentos do Deputado Rogério 
Correia, em que solicita seja realizada audiência pública para debater 
a falência da Usina Queiroz Júnior S.A.; e do Deputado Ivo José, em 
que solicita seja realizada audiência pública em Mariana para discutir 
denúncia de perseguição política e restrição ao direito de livre 
organização sindical por parte da Prefeitura desse município. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes. 
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ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
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Às onze horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, 
Durval Ângelo e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina à 
realização de uma visita ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais - BDMG -, a fim de se colherem subsídios para os 
trabalhos da Comissão; a seguir, anuncia a presença dos Srs. Murilo 
Badaró, Presidente do BDMG; Francisco José de Oliveira, Vice
Presidente; Tadeu Barreto, Gerente de Departamento e Planejamento, 
Programas e Estudos Econômicos; Cláudia Maria O. Paulo, 
Assessora Jurídica; Romeu Tarcísio Cambraia, Diretor da Área de 
Planejamento e Controle; José Lana Raposo, Diretor da Área de 
Operações 111 ; Ricardo Tunes, Diretor da Área de Operações I; 
Ignácio Prata Neto, Diretor da Área de Apoio. Encontram-se, também, 
presentes o Dr. Carlos André, Promotor do Ministério Público; Altair 
Vidal de Faria, Técnico do Ministério Público; Edvaldo Almada e Olavo 
Machado, da FIEMG. A seguir, fazem uso da palavra os Srs. Murilo 
Badaró, José Lana, Tadeu Barreto, Edvaldo Almada e Olavo 
Machado, conforme consta das notas taquigráficas. Submetidos a 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos: do Deputado Durval Ângelo solicitando que sejam 
agendadas reuniões no BDMG das cidades de Vitória e Fortaleza, 
para subsidiar os trabalhos desta Comissão; pedindo seja solicitado 
ao BDMG o envio a esta Comissão de cópia dos contratos firmados 
com a empresa S.A. Estado de Minas, ou a empresa que os 
intermediou, bem como o atidivo de repactuação da dívida; do 
Deputado Rêmolo Aloise, pedindo seja solicitado ao BDMG o envio a 
esta Comissão da relação de todos os contratos realizados pelo 
Banco com repagamento total ou parcial por meio de prestação de 
serviços. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e das autoridades, convoca os membros 
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da Comissão para a prox1ma reumao ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
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Remolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - lvair Nogueira. 
ATA DA 30a REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÂO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezesseis de outubro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Milton, Fábio Avelar e Maria José Haueisen, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Milton, declara aberta a reunião, e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. A seguir, acusa o recebimento do Projeto de Lei no 1.305/2000, 
em 2° turno, e designa a Deputada Maria José Haueisen para relatar a 
matéria. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na condição de relator, o Presidente procede 
à leitura do parecer para o 2° turno sobre o Projeto de Lei no 498/99, o 
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° 
turno com as Emendas n°S 1 a 18. 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, 23 de outubro de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente- Miguel Martini- Edson Rezende. 

ATA DA 72a REUNIÂO ORDINÁRIA DA COMISSÂO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de outubro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Fábio Avelar, Maria José Haueisen, Miguel Martini e Doutor Viana 
(substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Registra-se 
a presença do Deputado João Pinto Ribeiro. Havendo número 

~-----------~------------~ 



1005 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, 
em audiência pública, o licenciamento de exploração de lavra de 
minério de ferro nos Municípios de Caeté e Sabará, pela Brumafer 
Mineração Ltda., e a discutir e votar proposições da Comissão. A 
seguir, dá ciência à Comissão de convite do Sr. Luiz Augusto 
Barcellos Almeida para o lançamento do Programa CEMIG de 
Educação Ambiental nas Escolas - Terra da Gente -, às 11 horas do 
dia 23/10/2001, no auditório do edifício-sede da CEMIG. 
Prosseguindo, o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. 
Rubens José de Oliveira, Diretor de Atividades Industriais e Minerárias 
da FEAM; Pedro Gaeta Neto, Diretor de Proteção e Memória do 
IEPHA; Vereadora Rosane da Consolação Viana, Presidente da 
Câmara Municipal de Caeté; Ronaldo Pereira da Silva, Presidente do 
CODEMA de Caeté; Jair Dias, representante do Movimento SOS 
Serra da Piedade; Simão Lacerda, Consultor de Comunicação Social 
da Brumafer, e Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de Justiça 
da Comarca de Caeté. A Presidência concede a palavra aos 
Deputados Maria José Haueisen e Miguel Martini, autores dos 
requerimentos que deram origem à reunião, para suas considerações 
iniciais. Logo após, concede a palavra aos convidados para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. É votado e aprovado requerimento do 
Deputado Miguel Martini em que solicita visita da Comissão aos 
Municípios de Sabará e Caeté, especificamente a serra da Piedade. 
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, 23 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente - Miguel Martini - Edson Rezende. 
ATA DA sga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
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HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Durval Ângelo, Antônio Carlos Andrada, Luiz Tadeu Leite e 
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara 
aberta a reunião, informa que ela se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta 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 é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: cópia de carta aberta da Associação Pais 
para Sempre, desta Capital, encaminhada ao Ministro Marco Aurélio 
Mello, Presidente do STF, em homenagem ao Dia das Crianças, e 
comunicação dessa associação de que foi criado o Diploma de Mérito 
ao Respeito Parenta/, que será entregue, anualmente, no dia 12 de 
outubro, a personalidades, entidades, operadores do direito e pais, em 
reconhecimento ao trabalho e à postura de respeito ao direito de 
convivência de pais e filhos de casais separados . A supracitada 
associação comunica que neste primeiro ano a entrega do 
mencionado diploma será feita no mês de dezembro em data a ser 
marcada. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar no 42/2001 é 
retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Edson Rezende em que 
solicita seja realizada audiência pública para debater irregularidades 
verificadas durante visita da Comissão à Delegacia de Tóxicos da 
Capital; Luiz Tadeu Leite em que solicita seja marcada visita da 
Comissão à Secretaria de Estado da Casa Civil, para tratar da 
agilização dos processos de indenização das pessoas que foram 
torturadas durante o regime militar, e que se encaminhe ofício ao 
Presidente da OAB - MG pedindo sugestões para viabilizar a 
remuneração dos serviços de assistência judiciária prestada pelos 
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acadêmicos das Faculdades de Direito do Estado nas 
penitenciárias e nas demais unidades prisionais mineiras; Durval 
Ângelo em que solicita seja marcada visita da Comissão ao Tribunal 
de Jusitça para tratar da questão relativa ao Sistema Carcerário do 
Estado; e Marcelo Gonçalves em que solicita seja formulado voto de 
contratulação com a Empresa Precon Industrial S.A. pela 1558 

posição no "ranking" das 400 maiores empresas de Minas Gerais. A 
Presidência transforma essa parte da reunião em especial, com a 
finalidade de se conhecerem, a pedido do Deputado Luiz Tadeu Leite, 
as propostas e os projetos desenvolvidos pelos Núcleos de 
Criminologia dos Estabelecimentos de Ensino Superior de Direito do 
Estado. Registra-se a presença dos Srs. Gilvan Alves Franco, 
Procurador de Justiça; Arquimedes Bruno de Paula, representante da 
FADIVALE; Daniela Tonholi e Felipe Martins Pinto, da PUC-MG; e 
Líbero Cristiano e Orivaldo Lucas Capanema, de Unaí, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra, inicialmente, ao Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações 
iniciais. Logo após, concede a palavra aos convidados, para que 
façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.Sala das 
Comissões, 23 de outubro de 2001. 

Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana 
- Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA 21a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesste de outubro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Menezes, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da 
ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes que a 
subscrevam. Registra-se a presença do Deputado Rogério Correia. O 
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Paulo 
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Antônio da Silva, representante da SINTIBOR; Patrícia Rios 
Cardoso, advogada do SINTIBOR; Cristiano Laborne Costa, Diretor da 
empresa Unisa; Marcelo Tostes, advogado da empresa Unisa; Luiz 
Aurélio, consultor da empresa Unisa; Paulo Pacheco de Medeiros 
Neto, Comissário na concordata suspensiva da empresa Unisa; e 
Aldecir Resende Bollesi de Piá e Santanna, Promotor de Justiça da 2" 
Vara de Fazenda Pública de Falência e Concordata, que irão dar 
prosseguimento ao debate da massa falida da Unisa. O Presidente 
convida os expositores a tomarem assento à mesa e concede a 
palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, 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, 23 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes -

João Leite. 
ATA DA 43" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às dezesseis horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana e Luiz Tadeu Leite, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei no 
1.637/2001, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
institui o programa de resgate histórico e valorização das 
comunidades remanescentes de quilombos em Minas Gerais. 
Registra-se a presença dos Srs. Ricardo Álvares, do Centro de 
Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -; Célia Gonçalves 
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Souza, do Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileiro -
CENARAB -; Marcos Antônio Cardoso, da Fundação Centro de 
Referência da Cultura Negra - MG; Vereador Paulão; Maria Emília da 
Silva, Coordenadora Municipal de Direitos Humanos; João Carlos Pio 
de Souza, Coordenador dos Agentes de Pastoral dos Negros - APNS -
; e Vânia Lúcia Ferreira Diniz, da Coordenadoria Municipal para 
Assuntos da Comunidade Negra, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra, inicialmente, ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Ângelo 

Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 981/2000 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame dá 
nova redação ao art. 2° da Lei no 7.795, de 1980, que cria o Centro de 
Reeducação do Jovem Adulto na estrutura da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos. 

O projeto de lei foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, 
que perdeu prazo para emissão de seu parecer. Vem agora o projeto 
a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito da questão. 

· Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe visa a redefinir o objetivo da 

Penitenciária José Abranches Gonçalves, denominação atual do 
Centro de Reeducação do Jovem Adulto, determinada pelo art. 9°, IV, 
da Lei no 11.717, de 27/12194. 

~-----------~------------~ 
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Com capacidade para 70 reclusos, a Penitenciária José 

Abranches Gonçalves recebe jovens provenientes da justiça criminal 
ou tutelar, na faixa etária de 18 a 25 anos. Com a modificação 
proposta, ela passará a receber o idoso e o quase-idoso, com idade 
superior a 50 anos, bem como o deficiente físico, oriundos da justiça 
criminal. 

Localizada na MG-6, a Penitenciária José Abranches Gonçalves foi 
interditada em maio deste ano pelo Ministério Público, sob a 
justificativa de que a arquitetura empregada em sua edificação entra 
em confronto com a Lei no 11 .404, de 1994, que dispõe sobre a 
Execução Penal. Segundo o Ministério Público, a penitenciária não 
oferece a segurança necessária para o recolhimento de indivíduos 
submetidos ao regime semi-aberto e de idade inferior a 25 anos, pois 
é protegida apenas por um alambrado de seis metros de altura, 
escalado com notável facilidade pelos sentenciados. 

De acordo com informações contidas no jornal "Estado de Minas", o 
índice de fugas em 1999, nessa unidade prisional, chegou a 34%. Até 
maio deste ano, dos 149 condenados pela justiça encaminhados à 
Penitenciária José Abranches Gonçalves, 39 ganharam a liberdade. 
Portanto, uma alternativa encontrada para o aproveitamento desse 
estabelecimento prisional é destiná-lo a condenados com idade 
superior a 50 anos de idade e a portadores de deficiência. O 
recolhimento desses indivíduos em local próprio para cumprimento da 
pena é uma forma de lhes assegurar a integridade física, conforme 
preconiza o art. 5°, XLIX, da Constituição Federal, e de proporcionar
lhes tratamento prisional humanitário. 

Portanto, verifica-se que a medida ora proposta faz-se necessária. 
Além disso, ela está em consonãncia com as diretrizes das Regras 
Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, que recomendam que 
presos pertencentes a categorias diversas sejam alojados em 
diferentes estabelecimentos prisionais, observadas as características 
pessoais, entre essas, a idade e as limitações físicas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 981/2000, 

no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo, relator - Marcelo 
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Gonçalves. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em análise 
proíbe o uso e a comercialização de produtos à base de amianto no 
Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 21/12/2000, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise proíbe o uso e a comercialização no 

Estado de produtos à base de amianto, assim como de todo produto, 
derivado ou misto, de silicato natural hidratado de cálcio e magnésio. 
Prevê as penalidades de multa, apreensão do produto e suspensão 
das atividades de estabelecimento comercial ou industrial, caso haja 
descumprimento de suas disposições. 

É importante ressaltar que essa proibição tem o escopo de proteger 
a saúde da população do Estado. O amianto, substância fibrosa 
natural, é utilizado pelo homem há milhares de anos, tendo inúmeras 
aplicações no mercado, por sua resistência ao calor, sua durabilidade 
e seu baixo custo. 

Contudo, resultados recentes de pesquisas demonstram que sua 
inalação pode provocar perigo à saúde humana, podendo causar 
câncer pulmonar; daí se depreende que a legislação deve buscar 
proteger os seres humanos nos processos de trabalho e de utilização 
do produto, em obediência às normas de proteção ao trabalho e de 
instruções claras para sua utilização. 

Deve-se ressaltar que aqui está ocorrendo um caso evidente de 
disputa de mercado, que abrange aproximadamente 3 mil itens. Os 
produtos oferecidos em substituição ao amianto são de propriedade 
de empresas multinacionais, que detêm seu monopólio. Junte-se a 
essas questões a falta de pesquisas sobre tais substitutos, todos 
sintéticos e ainda não efetivamente estudados quanto aos seus 
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impactos sobre a saúde. 

Temos, portanto, uma situação de mercado em que um produto 
sintético e ainda pouco estudado, em termos de impacto na saúde 
humana, disputa mercado com um produto natural, cuja possibilidade 
de danos à saúde já foi comprovada e sobre o qual já existe farta 
regulamentação quanto às condições exigidas para a sua manufatura, 
com regras claras de proteção à saúde e segurança dos 
trabalhadores. 

Dessa forma, caso a Assembléia Legislativa simplesmente proíba o 
uso do referido produto, estaríamos, na prática, abolindo todas as 
conquistas dos trabalhadores, em termos de saúde e segurança no 
trabalho, e permitindo o uso de um produto que ainda não foi 
exaustivamente estudado e pesquisado do ponto de vista de seus 
impactos na saúde humana. Além do mais, por não existir ainda 
nenhuma proteção prevista em termos de Normas Regulamentadoras 
do Processo de Trabalho, como a Convenção 162 e a Resolução 172 
da OIT, o Termo de Acordo Nacional do Uso Seguro e Responsável 
do Amianto da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor 
Mineral e a Resolução no 7/87, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA -, além de outras conquistas dos trabalhadores 
em suas convenções coletivas específicas, poderíamos estar dando 
um salto no escuro. 

Entretanto, não teríamos a menor dúvida em assim proceder se os 
riscos à saúde, inerentes à utilização do amianto, fossem de tal forma 
generalizados que assim o exigissem. Nesse caso, deveríamos atuar 
de forma a banir também a utilização de outras substâncias, já 
identificadas como prejudiciais, como chumbo, material radioativo e 
mercúrio. 

No caso do amianto, fica claro, pelos argumentos dos que advogam 
seu banimento, que ele é prejudicial quando inalado. 

Dessa forma devemos atuar com o objetivo de obrigar as empresas 
a informar em seus produtos os cuidados recomendáveis ao seu uso 
adequado para que a população e os trabalhadores saibam dos riscos 
ao respirar amianto e das formas adequadas de sua utilização. 
Devemos também exigir que qualquer substituto seja tratado de forma 
a preservar as conquistas dos trabalhadores nesse campo. 

Como dispõe a Constituição da República: "a saúde é direito de 
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todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos". Entre as atribuições do poder público, no que toca à 
proteção e à garantia da saúde pública, encontra-se o dever de 
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde. Assim, o objetivo do projeto está amparado 
pelo poder conferido ao Estado de atuar na área da saúde. 

Destaque-se que outros Estados e cidades da Federação aprovaram 
leis contendo tal proibição. Em face dessa situação, o Governador de 
Goiás propõs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.396-9, com 
pedido de liminar, já concedida, contra lei do Estado de Mato Grosso 
que contém proibição semelhante à do projeto de lei em tela. 

Concluímos, portanto, que uma medida de tamanha importância e 
complexidade não pode deixar de ser analisada por esta Casa. 
Entretanto, diante das ressalvas acerca desta matéria, frisamos, 
novamente, que há de se garantir a maior importância à análise do 
mérito dessa proposição, visando a conferir legitimidade à norma. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.337/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o controle da fabricação e da comercialização de 

produtos à base de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam obrigadas as empresas que no Estado utilizam e 

comercializam produtos à base de amianto a: 
I - estampar e informar na venda de produtos ao consumidor as 

condições adequadas acerca da utilização correta do produto, de 
forma a evitar a inalação e os riscos à saúde; 

11 - divulgar aos trabalhadores que manuseiam o produto à base de 
amianto as normas de segurança relacionadas com sua utilização; 

111 -oferecer aos trabalhadores equipamentos de segurança a fim de 
evitar a inalação do amianto; 

IV - realizar campanhas semestrais de qualificação e de divulgação 
ampla sobre os riscos e a forma correta da utilização dos produtos à 
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base de amianto. 

Parágrafo único - A regulamentação prevista nesta lei alcança, além 
do próprio amianto, todo e qualquer produto, derivado ou misto, de 
silicato natural hidratado de cálcio e magnésio. 

Art. 2° - Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas ao 
infrator as seguintes penalidades: 

I - advertência; 
11 - multa de R$400,00 (quatrocentos reais) na lavratura do auto da 

primeira infração; 
111 - multa de R$900,00 (novecentos reais) na lavratura do auto de 

reincidência; 
111 -apreensão do produto; 
IV - suspensão da atividade. 
Parágrafo único - Os valores estipulados para as multas serão 

corrigidos monetariamente na forma da legislação aplicável. 
Art. 3° - Os substitutos do amianto, quando introduzidos no mercado, 

deverão estar sujeitos a estas normas com o objetivo de manter a 
proteção à saúde, até que se comprove, por pesquisas, que não são 
prejudiciais à saúde humana. 

Art. 4 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Elaine 

Matozinhos. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.387/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Pinduca Ferreira, autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa de Escola de Tempo Integral 
no Estado. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com a Emenda no 1, que apresentou. 

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 

~---------0--------' 



1015 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto em estudo tem por objetivo instituir, na rede pública 

estadual, o tempo escolar integral, na forma de autorização ao Poder 
Executivo para implementação do respectivo programa. 

Inicialmente, é preciso abordar uma questão, que, não obstante seja 
concernente à análise preliminar de constitucionalidade, não deixa de 
se ater a esta análise de mérito, na medida em que pode 
comprometer potencialmente a efetividade da proposta: mesmo com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que transformou 
o formato autorizativo da proposição em um comando expresso de 
criação do programa de escola em tempo integral, não teria a futura lei 
sua aplicação garantida, a exemplo de dezenas de leis que 
determinam a criação de programas e atividades para órgãos da 
administração pública, mas que nunca foram sequer regulamentadas. 
Parece claro que, nesses casos, tal fato se deve ao descompasso 
entre a letra da lei e a realidade prática da prestação de serviços 
públicos, campo no qual se inserem as competências da 
administração, que, utilizando-se dos instrumentos de planejamento e 
dispondo dos recursos financeiros, humanos e materiais necessários, 
se responsabiliza pela definição e execução das ações concretas, 
com o fim de cumprir os objetivos afetos às suas atribuições. 

O Poder Legislativo, por sua vez, deve acompanhar e avaliar os 
resultados das políticas públicas implementadas no Estado, 
fiscalizando as ações da administração e atuando no exame e 
aprimoramento das leis orçamentárias submetidas à apreciação desta 
Casa, nas quais o Poder Executivo inscreve as diretrizes das ações 
do governo, bem como os programas, projetos e atividades a serem 
desenvolvidos. Além disso, somente por meio do estudo da viabilidade 
orçamentária da implantação de medidas que geram despesas, dentro 
das implicações da Lei de Responsabilidade Fiscal, é que as ações 
governamentais têm a chance de ultrapassar o texto da lei e se 
tornarem uma realidade social, com condições concretas de serem 
implementadas, ponto que deverá ser mais detidamente analisado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Com relação especificamente ao objeto do projeto de lei em apreço, 
verifica-se que a idéia é irrepreensível. Não há dúvidas de que a 
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implantação do tempo integral nas escolas seria muito benéfica 
para toda a sociedade. Na visão de muitos especialistas e a partir do 
que pode ser observado em experiências nesse sentido, a 
permanência do aluno na escola durante todo o período diurno não 
apenas ajuda a aprimorar as habilidades intelectuais e propiciar 
melhor equilíbrio emocional para crianças e adolescentes, como 
também facilita a vida das famílias, em especial a das famílias 
carentes, que têm que despender todo o dia no trabalho e não 
dispõem de condições para proporcionar assistência adequada aos 
filhos menores nesse período. 

O legislador federal, motivado pelos mesmos fundamentos, 
determinou, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 
34 e parágrafos, a progressiva ampliação do período de permanência 
do aluno na escola, no ensino fundamental. Não é, portanto, pela 
ausência de determinação legal que a educação em tempo integral 
ainda não foi implementada. 

Recentemente, em sintonia com a LDB, foi editada a Lei n° 10.172, 
de 9/1/2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e é válida 
para todos os sistemas de ensino, devendo os Estados e municípios 
elaborar planos decenais correspondentes, a partir de sua vigência. O 
art. 5° fornece a base da qual partirão os entes federativos para a 
consecução das metas contidas no plano: 

"Art. 5° - Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios serão elaborados de modo a dar suporte às 
metas constantes do Plano Nacional de Educação e dos respectivos 
planos decenais". 

Entre as diretrizes do PNE, está a adoção progressiva do 
atendimento integral na educação infantil e no ensino fundamental, 
com prioridade para as famílias de baixa renda. Na parte referente às 
diretrizes para o ensino fundamental, é oportuno destacar o seguinte 
trecho: 

"A LDB, em seu art. 34, § 2°, preconiza a progressiva implantação 
do ensino em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, para 
os alunos do ensino fundamental. À medida que forem sendo 
implantadas as escolas de tempo integral, mudanças significativas 
deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, atendimento 
diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de professores, 
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considerando a especificidade de horários. ( ... ) Para garantir 
melhor equilíbrio e desempenho de seus alunos (das escolas de 
tempo integral), faz-se necessário ampliar o atendimento social, 
sobretudo nos municípios de menor renda, com procedimentos como 
renda mínima associada à educação, alimentação escolar, livro 
didático e transporte escolar''. 

Pelo texto do PNE, verificamos a dimensão do trabalho a ser 
desenvolvido na implantação da educação em tempo integral dentro 
de toda a rede pública: é necessário um incremento tal de recursos 
materiais e humanos que demandará um planejamento rigoroso e em 
longo prazo. Não é sem motivo que se utilizam no Plano as 
expressões "implantação gradual ou progressiva" do tempo integral. 
Reconhecendo as limitações financeiras dos Estados e municípios, o 
PNE determina que o planejamento para adequação às novas 
diretrizes deve ser feito para o período de dez anos e com previsão 
nos planos plurianuais, o que aponta para a noção de que uma ação 
governamental do porte da pretendida na proposição em comento não 
pode prescindir de um planejamento eficaz das três esferas de 
governo, que dê o suporte necessário à adequação de toda a 
estrutura do sistema educacional ao atendimento integral. 

Dados do último censo escolar indicam que pertencem à rede 
estadual quase 4 mil estabelecimentos escolares; estão matriculados 
no ensino fundamental aproximadamente 2 milhões de alunos, e 
exercem atividades em sala de aula mais de 100 mil docentes. 
Verifica-se por esses números a amplitude da medida, considerando
se as condições mínimas de exeqüibilidade do oferecimento da 
educação integral estipuladas nas citadas diretrizes nacionais. 

Sabemos que atualmente as experiências de implementação de 
projetos de escola em tempo integral em redes públicas se limitam a 
pequenos municípios ou a número restrito de escolas que atendem à 
população de baixa renda. É caso do Município de Pato Branco, 
Paraná, cujas 29 escolas oferecem atendimento em tempo integral; no 
Município de Aracati, Ceará, o Projeto Zumbi dos Palmares 
desenvolve a educação integral em 34 das 86 escolas municipais. 
Mesmo nesses municípios a cobertura de atendimento integral é 
construída por etapas e com o apoio de organizações não 
governamentais e da comunidade. Nessas experiências isoladas, as 
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condições se viabilizam a partir de projetos de alcance local. Não 
é a edição de mais uma lei formal, com comandos que pretendem 
produzir efeitos imediatos, que se irá construir um suporte real para a 
implantação de um projeto educacional desse quilate. 

Faz-se oportuno trazer a esta discussão, outrossim, que a Secretaria 
de Estado da Educação de Minas Gerais tem engendrado esforços 
para a implantação de uma política de atendimento integral, por meio 
da revitalização dos 72 Centros de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescentes - CAICs - existentes no Estado. No Fórum Mineiro de 
Educação, está sendo discutida a retomada gradativa de uma política 
de ações para promover, a partir dos CAICs, educação, promoção 
social, saúde, cultura e lazer, dentro do conceito de atendimento 
integral, envolvendo a comunidade local e os municípios 
circunvizinhos. 

Dessa forma, por considerar que as vias legais para implantação da 
educação integral já estão postas em nível federal, para todos os 
sistemas de ensino, necessitando, na verdade, da reunião e 
continuidade de esforços dos administradores públicos em 
operacionalizar a medida, acreditamos que o momento atual não 
recomenda a sobreposição de uma nova legislação, que não terá, 
enfim, o condão de criar uma realidade que deverá, por sua própria 
essência, ser paulatinamente construída . 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 

1.387/2001 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.689/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
1.689/2001 altera a Lei n° 13.961, de 27/7/2001, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria da Educação. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/8/2001, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda n° 1, 
que apresentou. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "b", do Regimento Interno, o 
projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
O art. 16 da Lei n° 13.961, de 27/7/2001, permite ao ocupante de 

cargo efetivo do magistério, no exercício de cargo em comissão no 
órgão central da Secretaria da Educação ou nas superintendências 
regionais de ensino, a permanência no Quadro do Magistério com 
lotação em caráter excepcional, até completar o tempo necessário 
para sua aposentadoria. 

O projeto de lei em análise tem como objetivo estender esse direito 
aos demais servidores em exercício nos referidos órgãos, para que 
não fique restrito aos ocupantes de cargo em comissão, visando a 
permitir que todos continuem prestando seus serviços até perfazerem 
o tempo para se aposentar. 

De fato, a concessão do referido direito de permanência no órgão 
central da Secretaria da Educação ou nas superintendências regionais 
de ensino está baseada na condição de estarem os servidores em 
efetivo exercício nesses locais, independentemente de serem cargos 
comissionados ou não. 

Ademais, tal medida tem precedente no art. 11 da Lei no 9.346, de 
5/12/86, que concedeu tal direito ao ocupante de cargo efetivo do 
Quadro do Magistério, ressalvando, no § 4°, que aqueles que 
entraram em exercício após 4/6/86 somente poderiam permanecer 
nessa situação até a realização de concurso para provimento de cargo 
correspondente às funções por eles exercidas. 

Cabe-nos ressaltar que a administração pública é regida, entre 
outros, pelos princípios da supremacia do interesse público e da 
continuidade do serviço público. Decorre do primeiro a obrigação de 
atuar tendo como objetivo primordial atender ao bem-estar coletivo e, 
do segundo, o dever de garantir que as atividades essenciais ou 
necessárias desenvolvidas pelo Estado sejam contínuas. 

Dessa forma, é conveniente que os servidores em exercício no 
órgão central da Secretaria da Educação ou nas superintendências 
regionais de ensino possam continuar a prestar seus serviços nesses 
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Considerando o princípio da igualdade, a Comissão de Constituição 
e Justiça apresentou a Emenda no 1, que concede o direito a todos os 
servidores que compõem o Quadro da Educação, e não, apenas aos 
provenientes do magistério, alteração essa com a qual concordamos. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.689/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião 

Na varro Vieira - Cabo Morais - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.706/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 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. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria e apresentou-lhe o Substitutivo n° 1, vem o projeto, agora, a 
esta Comissão para ser apreciado quanto aos aspectos financeiros e 
orçamentários, conforme preceitua o art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Trata o decreto-lei mencionado no relatório de autorização legislativa 

ao Executivo para doar bem imóvel do Estado, situado na Fazenda da 
Baleia, à Cruzada Mineira contra a Tuberculose, garantindo, dessa 
forma, a conservação e a utilização das águas existentes no terreno 
que, na época, foram julgadas imprescindíveis ao funcionamento dos 
hospitais que a Fundação Benjamim Guimarães iria ali construir. 

Ao mesmo tempo, era dada a autorização legal para que a referida 
Cruzada Mineira pudesse alienar parte desse bem à própria Fundação 
Benjamim Guimarães ou às outras instituições que fossem criadas 
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para desenvolver campanha contra a tuberculose. 

Entretanto, com a necessidade da entidade fundacional desenvolver 
novas atividades que atenderiam melhor às demandas da 
coletividade, foi gerada a necessidade de se atribuírem novas 
utilizações ao imóvel, sob pena de ocorrer sua reversão ao patrimônio 
do Estado, sem, contudo, prestar-se ao interesse público. 

Esta Comissão manifesta-se pela aprovação da matéria, por 
entender que a proposição não gera impacto na lei orçamentária nem 
cria ônus para o Tesouro. Nem ao menos podemos dizer que haja 
uma redução do ativo imobilizado do Estado, pois, desde muito, o 
referido bem já não entra na contabilidade estatal. 

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

1. 706/2001 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Rogério Correia- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.743/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.743/2001, do Deputado João Leite, dispõe 
sobre a sinalização de locais de interesse ecológico. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Vem, agora, a proposição a esta 
Comissão para receber parecer relativo ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise propõe a obrigatoriedade de o Poder Executivo 

sinalizar todas as áreas de interesse ecológico que constituam 
unidades de conservação estaduais. Para tanto, enumera, em seu art. 
1°, quais são essas áreas. 

A educação e conscientização ambientais são os objetivos principais 
do projeto, conforme foi exposto pelo autor na justificação. Cumpre, 
assim, mandamento da Constituição Federal - inciso VI do art. 225 -, 
ao buscar, com a referida sinalização, não só indicar onde tais áreas 
se situam, mas também informar a população sobre sua utilização. A 
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sinalização deverá indicar os animais, as plantas, os 
ecossistemas protegidos, a área ocupada, os acessos permitidos, os 
cuidados para evitar queimadas e outras instruções relevantes. 

A informação tem um efeito multiplicador do poder de fiscalização, 
pois abrange as comunidades próximas às unidades demarcadas. 
Ademais, nas áreas em que é permitido o acesso, poderá ser 
estimulado o turismo, atividade que gera empregos. Estatísticas 
internacionais dão conta de que, a cada US$10,00 investidos em 
turismo, criam-se três empregos, um direto e dois indiretos. 
Finalmente, a fixação do homem em sua comunidade diminui a 
pressão sobre as grandes cidades, já muito favelizadas com esse 
povo que busca melhores condições de vida. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, propôs 
duas alterações ao projeto, por meio das Emendas n°S 1 e 2. A 
primeira, que interessa especialmente à discussão do mérito, suprime 
a expressão "horto florestal" dos tipos de unidades de conservação, 
com o argumento de que não está previsto na Lei Federal no 9.985, de 
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação -
SNUC. Entendemos, entretanto, que a idéia do autor do projeto é 
abranger todas as áreas de interesse ecológico existentes no Estado, 
e não somente as unidades de conservação oficiais. Busca-se, dessa 
forma, fugir do sentido estrito da expressão "unidade de conservação" 
e de seu significado legal e adotar uma conceituação mais ampla. 
Para tanto, apresentamos o Substitutivo n° 1, que determina ser 
obrigatória a sinalização das áreas de interesse ecológico ou de 
ecoturismo, públicas ou privadas, utilizando-se, para isso, a 
simbologia normatizada internacionalmente, e autoriza o Estado a 
firmar convênios com o Governo Federal, prefeituras, empresas 
privadas e particulares, com o objetivo de viabilizar o disposto nesse 
projeto de lei. 

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

1.743/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a sinalização de locais de interesse ecológico e de 
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ecoturismo. 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo obrigado a implantar projeto de 
sinalização sistematizado e padronizado nos locais de interesse 
ecológico ou de ecoturismo existentes ou que vierem a ser criados no 
Estado, especialmente nas categorias a seguir discriminadas: 

I - estação ecológica; 
li - reserva biológica; 
111 -parque estadual ou nacional; 
IV - monumento natural; 
V - refúgio de vida silvestre; 
VI - área de proteção ambiental; 
VIl - área de relevante interesse ecológico; 
VIII -horto florestal; 
IX - floresta estadual ou nacional; 
X - reserva extrativista; 
XI - reserva de fauna; 
XII - reserva de desenvolvimento sustentável; 
XIII - reserva particular do patrimônio natural. 
§ 1 o - O projeto de sinalização a que se refere o "caput" deste artigo 

será definido pelo órgão competente obedecendo, quando possível, a 
normatização nacional ou internacional existentes. 

§ 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, fica o 
Estado autorizado a firmar convênios com a União, municípios, 
entidades públicas ou privadas e com particulares. 

Art. 2° - A sinalização de que trata esta lei deverá ser instalada no 
interior das áreas públicas de interesse ecológico ou de ecoturismo e 
nas vias de acesso e no entorno dessas áreas, quando elas forem 
públicas ou privadas, de acordo com os seguintes parâmetros e 
características: 

I - integração ao meio ambiente, de modo a não desfigurar a 
paisagem e não causar danos de qualquer espécie; 

11 - imediata visibilidade aos que transitem pelo local, ou que dele se 
aproximem; 

111 - identificação, por meio de ilustrações, gráficos ou desenhos, da 
unidade de conservação, do local ou da espécie cuja presença é 
sinalizada; 

IV - inclusão de mensagem que incentive a conservação da 
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natureza; 

V - informação sobre proibições aplicáveis ao local, inclusive de 
visitação pública. 

Parágrafo único - As unidades de conservação sob responsabilidade 
do Estado serão sinalizadas no prazo de um ano contado da data de 
regulamentação desta lei. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias a 
contar 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 Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente e relator - Miguel Martini - Edson Rezende. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.351/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em exame, do Deputado Márcio Cunha, autoriza o 

Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos 
Culturais e Turísticos. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta 
comissão, para receber parecer no 2° turno, nos termos do art. 189, 
c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Plano Estadual de Cultura, previsto no art. 66 da Lei n° 11 .726, de 

30/12/94, como instrumento de planejamento de política de cultura, 
deve abarcar o Calendário Estadual de Eventos Culturais e Turísticos. 

A proposição reconhece que arte e cultura são imprescindíveis ao 
cotidiano da sociedade, buscando integrar e compatibilizar as datas 
cívicas, comemorativas e de festejo. 

As festas coletivas têm grande importância, pois fazem com que o 
homem compreenda seu universo cultural, além de resgatarem as 
raízes dos grupos humanos por meio de seus mitos, rituais e de seus 
valores e crenças. Já sabedores disso, os jesuítas que atuaram na 
catequese, no início da colonização do Brasil, aproveitavam cantigas 
dos indígenas e as transformavam em melodias religiosas, algumas 
delas incorporadas, juntamente com as danças, às festas do Divino 
Espírito Santo, de São Gonçalo, de Nossa Senhora da Conceição e 
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de Santa Cruz, entre outras. 

Os estudantes das escolas públicas estaduais, ao participarem das 
festas de seu município, estarão aprendendo a valorizar a cultura e a 
lidar com ela em seus vários desdobramentos, como o folclore, por 
exemplo, base da cultura na sociedade civilizada. Além disso, esses 
estudantes estarão contribuindo para evitar que as festas referidas se 
percam com o passar do tempo. 

Por outro lado, a criação e a fruição culturais, direitos essenciais do 
cidadão e componentes determinantes de sua qualidade de vida, 
justificam a intervenção do Estado na esfera da cultura. O projeto leva 
em conta que a cultura modifica o cidadão, possibilitando-lhe formar a 
consciência crítica, por isso é altamente significativo. 

A proposição foi aprovada na forma do Substitutivo no 1, que insere 
a matéria na Lei no 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política 
cultural do Estado, uma vez que o assunto a ela se relaciona. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.351/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - (redistribuída) Dalmo Ribeiro Silva, relator

José Henrique. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.351/2001 

Altera a Lei no 11.726, de 30 de dezembro de1994, que dispõe 
sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 66 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 3°, 4°, 5° e 6°: 
"Art. 66- .............................................. .. 
§ 3° - O Plano Estadual de Cultura conterá calendário de eventos 

culturais e turísticos. 
§ 4°- Em edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado, o 

Executivo convocará os municípios e as entidades sociais, 
profissionais e religiosas para apresentarem seus eventos para serem 
analisados pelo Estado. 

§ 5° - O calendário deverá conter no máximo três eventos por 
município. 
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§ 6° - Os eventos corresponderão a datas ou festividades que 

façam parte da tradição cultural do município.". 
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° 1.566/2001 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei n° 

1 .566/2001 estabelece a política estadual de reciclagem de materiais. 
Aprovada no 1 o turno, com a Emenda no 1, a proposição retoma a 

esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos 
regimentais. Integra este parecer a redação do vencido no 1 o turno. 

Fundamentação 
A política que se pretende implantar por meio do projeto em análise 

tem como objetivo incentivar o uso, a comercialização e a 
industrialização de materiais recicláveis, tais como papel, metais 
ferrosos e não ferrosos, plásticos, entulhos da construção civil, vidros, 
etc. 

Esta Comissão, ao analisar a matéria no 1° turno, chamou a atenção 
para o fato de a reciclagem de materiais ser, na atualidade, uma 
medida imprescindível para se diminuir a pressão sobre os recursos 
naturais. Ela favorece a busca do equilíbrio ecológico, pois sua 
efetivação permite que se utilize menos espaço territorial para a 
destinação final dos resíduos provenientes das inúmeras atividades 
humanas, desde as domésticas até as industriais, além de prolongar a 
vida útil dos aterros e depósitos de lixo convencionais. 

Não se pode deixar de realçar, também, a importância econômica da 
reciclagem, que já é uma prática consolidada em inúmeros campos da 
atividade humana. Exemplo maior disso é o reaproveitamento do 
alumínio, que reduz substancialmente os gastos com energia no 
processo produtivo. 

Justifica-se, assim, a presença do Estado no estabelecimento de 
uma política para esse setor, uma vez que o uso, a comercialização e 
a industrialização de materiais recicláveis, como outros campos de 
investimento, sofrerão as imposições de mercado, segundo razões de 
interesse econômico. Reiteramos, portanto, o nosso apoio à 
aprovação da proposta, pois a matéria apresenta claramente uma 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.566/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente e relator - Edson Rezende - Miguel Martini. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.566/2001 

Estabelece a política estadual de reciclagem de materiais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual de reciclagem de materiais tem o objetivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

divulgação e valorização do uso de materiais recicláveis e seus 
benefícios; 

V - incentivar o desenvolvimento de projetos de utilização de 
materiais descartáveis ou recicláveis; 

VI - promover, em articulação com os municípios, campanhas de 
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incentivo à realização de coletas seletivas de lixo. 

Art. 3° - Para a efetivação do disposto nesta lei, poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: 

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único - Para cobrir, ao menos parcialmente, as despesas 
decorrentes desta lei, o Executivo poderá estudar a viabilidade e a 
conveniência de buscar a colaboração ou a participação de agentes 
que realizem operações de reciclagem lucrativas. 

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

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

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7" - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 22/99 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição no 22/99, apresentada por um 
terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeira 
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Aprovada no 2° turno com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno, 
vem agora a proposta 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. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 22/99 
Acrescenta incisos ao art. 243 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 243 da Constituição do Estado fica acrescido dos 

seguintes incisos XII e XIII: 
"Art. 243- .................................................................. . 
XII - promoção da educação para o turismo em todos os níveis 

educacionais; 
XIII - divulgação de informações sobre a atividade do turismo, com 

vistas a conscientizar a população da importância do desenvolvimento 
do setor no Estado.". 

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 50/2001 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição no 50/2001, apresentada pelo 
Governador do Estado, que altera a redação do art. 14 da 
Constituição do Estado. 

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, vem agora a 
proposta 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. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 50/2001 
Altera a redação do art. 14 da Constituição do Estado. 

I 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso 11 do § 4° do art. 14 da Constituição do Estado 

passa vigorar com a redação que 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 "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 de 
serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da 
constituição da entidade. 

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado 
prestadora de serviço público de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica ou de serviço de saneamento básico, autorizada 
nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular.". 

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

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.538/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução no 1 .538/2001, de autoria da Comissão de 

Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a 
alienação das terras devolutas que especifica , foi aprovado nos 
turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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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 RESOLUÇÃO N° 1 .538/2001 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
especificadas no Anexo desta resolução, em favor dos respectivos 
beneficiários. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1 o da Resolução no , de de de 2001) 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26.10.01. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.649/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.649/2001, de autoria do Deputado Miguel 

Martini, que declara de utilidade pública a Associação de Amparo 
Materno-Infantil Rosa Haddad - AMIRH - , com sede no Município de 
Lavras, foi aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .649/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo Materno

Infantil Rosa Haddad, com sede no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Amparo Materno-Infantil Rosa Haddad, com sede no Município de 
Lavras. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.655/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.655/2001, de autoria do Deputado Eduardo 

Hermeto, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade 
de Capitólio, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .655/2001 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Capitólio, 

com sede no Município da Capitólio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de 

Caridade de Capitólio, com sede no Município de Capitólio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.073/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 

a proposição em análise requer à Presidência desta Casa seja 
formulado pedido de informação ao Presidente da Companhia 
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - sobre o valor arrecadado de 
"royalties" no exercício de 2000, assim como o relatório das 

~------------~------------~ 
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quantidades mineradas pelas empresas concessionanas na 
exploração das minas pertencentes àquela empresa e a cópia dos 
seus contratos iniciais e termos aditivos. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A COMIG é uma sociedade de economia mista criada em 1990 para 

fomentar o setor mineral do Estado. Parceira institucional da iniciativa 
privada, destaca-se como importante agente de desenvolvimento do 
setor mineiro-industrial de Minas Gerais. Trabalha a agregação de 
valor aos bens minerais, de forma a viabilizar e concretizar negócios 
com soluções tecnológicas e econômicas ambientalmente 
sustentáveis. 

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer dizem respeito 
aos valores arrecadados com "royalties" no exercício de 2000, ao 
relatório das quantidades mineradas pelas empresas concessionárias 
na exploração de minas pertencentes à COMIG, como também às 
cópias dos seus contratos iniciais e termos aditivos. 

Os assuntos mencionados são publicados no "Diário Oficial" do 
Estado, e exigir a sua remessa a esta Casa não é razoável. Esses 
documentos, além de publicados, são mantidos nos arquivos da 
referida unidade administrativa e enviados ao Tribunal de Contas, que 
é o órgão auxiliar da Assembléia Legislativa no controle externo da 
administração pública (art. 76 da Constituição Estadual). 

Diante de tais circunstâncias, entendemos não ser conveniente o 
pedido proposto, tendo em vista que os dados solicitados ferem um 
dos princípios fundamentais que informam a administração pública, 
qual seja, o princípio da razoabilidade, princípio este defendido como 
inibi dor do poder discricionário e norteador da administração. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.073/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 

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

a "d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a empresa PRECON Industrial S. A. pelo 

lançamento da caixa de água de polietileno na Região Sudeste no 
Estado da Bahia (Requerimento no 2.621/2001, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com o ex-Deputado Estadual e Federal Athos 
Vieira de Andrade pela outorga do Colar Comemorativo do 
Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842 (Requerimento n° 
2.638/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira); 

de congratulações com a Rede Record de Televisão por seus dez 
anos de atuação no Estado (Requerimento no 2.640/2001, do 
Deputado Pastor George); 

de congratulações com o Comandante-Geral da PMMG e o 
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar pela passagem dos 20 
anos da participação feminina nessas corporações (Requerimento no 
2.655/2001, do Deputado Cabo Morais); 

de congratulações com a Rádio CBN, de Belo Horizonte, por seus 
dez anos de atuação (Requerimento n° 2.656/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 299a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/10/2001 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho, João Paulo e Marco 

Régis 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição no 73/2001 -
Projetos de Lei n°S 1.846 e 1.847/2001 - Requerimentos n°s 2.730 e 
2.731/2001 - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior - Comunicações: Comunicação do 
Deputado Antônio Andrade - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Doutor Viana, Márcio Cunha, Luiz Tadeu Leite e Rêmolo 
Aloise - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Álvaro Antõnio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Luiz Fernando Faria- Luiz Tadeu Leite- Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho)- Às 14h5min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
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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°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

O Sr. Presidente - 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: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 73/2001 
Acrescenta o § 3° ao art. 152 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art.1 o - O art. 152 da Constituição do Estado fica acrescido do 

seguinte § 3°: 
"Art. 152- ................................................................ . 
§ 1 o- ........................................................................ . 

§ 3°- Fica vedada a concessão, na mesma legislatura, de mais de 
uma anistia fiscal relativa a débitos decorrentes de arrecadação de 
receitas tributárias.". 

Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2001. 
Bancada do PL (Agostinho Silveira - Anderson Adauto - Cabo Morais 

- Dinis Pinheiro - Eduardo Brandão - João Paulo - José Milton - Marco 
Régis - Pastor George - Paulo Pettersen) - Doutor Viana - Márcio 
Kangussu - Maria Olívia - Maria José Haueisen - Pinduca Ferreira -
Ambrósio Pinto - Kemil Kumaira - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo -
Paulo Piau - Rogério Correia - João Batista de Oliveira - Cristiano 
Canêdo - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - João Leite - Adelino de 
Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende - Dilzon Melo -
Eduardo Hermeto. 

Justificação: Há 56 anos, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
vem primando pelo equilíbrio entre legislar e fiscalizar o Poder 
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Executivo, com o objetivo de contribuir para o crescimento social, 
político e econômico do Estado. Quanto à anistia fiscal, praticada 
anualmente pelo Governo Estadual, o Legislativo mineiro tem-se 
posicionado contrariamente. 

A prática da anistia fiscal se apresenta como um incentivo à 
inadimplência e uma apologia do mau pagador, em troca de se 
arrecadarem, em menor quantidade e num curto período de tempo, 
valores referentes ao ICMS. Dados do Sindicato dos Fiscais e 
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais - SINDIFISCO 
- mostram que o déficit de R$1.000.000.000,00 para este ano, 
admitido pelo próprio Governo, pode chegar a R$2.000.000.000,00, 
dependendo do comportamento da receita no final do ano e dos 
gastos, principalmente financeiros. 

O Legislativo mineiro não poderia compactuar com a prática anual 
da anistia fiscal, "apagando" a atitude dos contribuintes que pagam 
seus impostos em dia. Além disso, ao perdoar a dívida de vários 
contribuintes, anualmente o Governo do Estado deixa de arrecadar 
um montante mais elevado de ICMS. 

Assim, objetivando o incentivo à quitação dos débitos decorrentes 
de arrecadação de receitas tributárias, sem contudo anular a 
possibilidade do recolhimento considerado pelo Governo ideal e 
satisfatório, propomos que anistia fiscal seja concedida apenas uma 
vez a cada legislatura. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.846/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário Rural dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Teú, 
com sede no Município de Rio Pardo de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário Rural dos Pequenos Produtores Rurais 
da Fazenda Teú, com sede no Município de Rio Pardo de Minas. 

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 outubro de 2001. 
Dimas Rodrigues 
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Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural 

dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Teú é uma entidade 
filantrópica, com personalidade jurídica, tem como finalidade promover 
o bem-estar dos agricultores. 

Ademais, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social, 
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual. Diante 
do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposição. 

- 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° 1.847/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Alto 

Caparaó- ASSEVAC -,com sede no Município de Alto Caparaó. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica 

de Alto Caparaó - ASSEVAC -, COM SEDE NO Município de Alto 
Caparaó. 

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 outubro de 2001. 
João Leite 
Justificação: A Associação Evangélica de Alto Caparaó- ASSEVAC 

- é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 3/9/97, 
ampara idosos e crianças, atuando, ainda, no combate à fome e à 
pobreza. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública 
fortalecerá seu trabalho; por isso, conto com o apoio dos nobres 
colegas à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.730/2001, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Diácono José Ricardo 
Zonta por sua ordenação como Presbítero da Paróquia de Santa 
Maria Goretti, de Cariacica, ES. (-À Comissão de Educação.) 

N° 2.731/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com os odontólogos de Minas 
Gerais, na pessoa da Sra. Maria de Lourdes Cabrera, Presidente da 
Associação Brasileira de Odontologia em Minas Gerais, e do Sr. 
Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente do Conselho Regional de 
Odontologia, pela passagem do Dia do Dentista, em 25 de outubro. (
À Comissão de Saúde.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Altera a redação do art. 11 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - I PVA - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 11 da Lei n°. 12.735, de 30 de dezembro de 1997 

passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária 

credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao 
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três parcelas 
mensais e consecutivas. 

§ 1°- A Secretaria da Fazenda escalonará o pagamento de acordo 
com o final da placa do veículo. 

§ 2° - Tratando-se de veículo utilizado no transporte coletivo de 
passageiros, de caráter intramunicipal, o IPVA será parcelado em até 
doze parcelas mensais e consecutivas. 

§ 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o 
pagamento do tributo em cota única.". 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, outubro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O presente projeto de lei dá nova redação ao art. 11 da 

Lei no 12.735, de 30/12/97, que disciplina a forma de recolhimento do 
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IPVA e seu parcelamento. 

A Constituição Federal, em seu art. 30, V, estabeleceu que é 
competência do município "organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". 

Ora, nas grandes cidades brasileiras, o problema que mais aflige a 
população é justamente o transporte coletivo. 

Busca-se sempre, prestar um serviço de qualidade e com baixo 
custo ao usuário. 

O IPVA, cobrado em cota única ou em três parcelas, representa um 
alto custo que incide diretamente sobre o preço do transporte coletivo, 
considerando-se o volume da frota destinada a esse essencial serviço, 
de natureza pública. 

A instituição e a cobrança do IPVA é de competência do Estado, e a 
distribuição do produto de sua arrecadação contempla com 50% o 
município onde esteja licenciado o veículo, sendo os outros 50% 
destinados ao Estado. 

O parcelamento proposto para o tributo que incida sobre a 
propriedade de veículos destinados ao uso no transporte coletivo de 
passageiros não trará para o erário (estadual ou municipal) nenhum 
prejuízo, pois se trata, apenas, de parcelamento do valor do tributo; 
contudo representará muito para o usuário, que terá a prestação de 
serviço adequado, uma vez que o desembolso exigido do prestador do 
serviço, essencial e público, será diluído ao longo do exercício 
financeiro. 

Por essas razões, peço o indispensável apoio de meus nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Ermano Batista. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Antônio Andrade. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

funcionários da Casa, imprensa, pessoal das galerias, telespectadores 
da TV Assembléia, estamos às vésperas da comemoração do Dia do 

L....__ ______ o---------~ 



1041 
Funcionário Público e quero, nesta oportunidade, registrar minhas 
congratulações e manifestar o apreço que devoto a essa laboriosa 
categoria. 

São eles as engrenagens que movem o serviço público nas três 
esferas do poder e que garantem aos cidadãos a atenção que 
esperam dos órgãos do governo. 

São elos entre o cidadão e o poder público, conciliando interesses, 
às vezes, conflitantes entre uns e outros, resguardando sempre a 
legalidade e os princípios que norteiam a administração pública. 

Venho convivendo, no exercício da atividade parlamentar, e 
especialmente no período de dois anos em que integrei a Comissão 
de Administração Pública, com muitos servidores; tomei conhecimento 
das suas dificuldades e reivindicações e tive a oportunidade de me 
posicionar ao lado de vários deles e, entre vários, cito como exemplo 
os funcionários da extinta MinasCaixa. 

Venho acompanhando as ações do atual Governo do Estado, que 
aos poucos resgata a dignidade do funcionalismo que acumulava 
perdas expressivas em seus direitos. 

Nesse sentido, foi corrigida uma grande injustiça antes praticada em 
prejuízo dos funcionários da extinta MinasCaixa e dos ocupantes dos 
cargos de direção superior. 

Falta muito ainda, mas com a disposição do Governo Itamar Franco, 
do Secretário de Recursos Humanos e Administração, Mauro Santos 
Ferreira, muito poderá ser feito. 

Há servidores que precisam muito da liberação de verbas retidas, há 
aposentados da Secretaria da Educação sendo convocados a 
reassumir as funções, há demora na concessão das aposentadorias. 

Felizmente, já se acha em via de solução definitiva a situação dos 
servidores em função pública, uma distorção que preocupava a todos. 

Enquanto titular da Pasta da Administração, o atual Secretário do 
Planejamento, Dr. Frederico Penido, se mostrou extremamente 
sensível aos apelos do funcionalismo, tendo iniciado um diálogo 
proveitoso e de resultados positivos. 

Espero que cada vez mais sejam valorizados os servidores públicos 
e que sempre mais sejam realçadas as suas qualidades. 

Quero manifestar a minha admiração especial pelos servidores 
deste Legislativo. Não obstante a reconhecida complexidade de suas 
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Muitas vezes as peculiaridades da nossa atividade parlamentar 
exigem uma pesquisa a mais, uma jornada prolongada, um esforço 
não previsto. Em tudo, contamos com eles, sempre de boa vontade e 
com muita responsabilidade. 

A todos, o agradecimento muito sincero e as homenagens pelo seu 
dia. 

Finalmente, quero deixar uma palavra de afeto aos funcionários da 
empresa que terceiriza os serviços gerais nesta Casa. São eles que 
nos proporcionam o conforto do ambiente limpo, do bom 
funcionamento dos equipamentos que utilizamos no dia-a-dia. 

Constituem, assim, parte importante do nosso trabalho. São pessoas 
simples que, como a maioria dos trabalhadores brasileiros, tentam 
equilibrar o orçamento e garantir uma vida digna. 

Constrange-me, todavia, verificar que, mesmo estando lado a lado 
com os servidores da Casa, não podem ter acesso aos mesmos 
direitos, especialmente no tocante à assistência à saúde. Gostaria de 
sugerir, nesta oportunidade, à Direção-Geral da Assembléia 
Legislativa, a realização de estudos urgentes com vistas à melhor 
integração desses servidores em nosso convívio. 

Gostaria muito que lhes fosse assegurado um tratamento condizente 
com os princípios que orientam este Legislativo, de uma prática 
humanista e democrática. 

Que lhes seja franqueado pelo menos o atendimento de emergência 
e que, dentro de uma política moderna de recursos humanos, seja 
promovida, por atividades extra-laboriais conjuntas e outros meios, a 
integração desses servidores na Casa. 

É já com esse propósito que estendo a eles meus cumprimentos e 
os melhores agradecimentos pela sua valiosa colaboração. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero reafirmar meu 
reconhecimento, e agradecimento aos funcionários públicos dos três 
Poderes, especialmente aos funcionários que nos atendem aqui na 
Assembléia Legislativa, em todos e em qualquer cargo. 

Dedico ainda uma homenagem aos funcionários terceirizados, que 
nos prestam serviços importantes, e, embora pareçam ser de uma 
simplicidade maior, também são merecedores do nosso respeito. 
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Quero dizer que tomei conhecimento de que, por não serem 
funcionários diretos da Assembléia Legislativa, estavam sendo 
lesados em alguns de seus direitos, inclusive, da Constituição Federal, 
principalmente no que tange à assistência à saúde. 

Quero solicitar à Direção-Geral e à Mesa desta Assembléia que 
olhem com carinho essa situação, permitindo maior entrosamento 
entre eles e os Deputados. Esperamos que lhes sejam dados o direito, 
pelo menos, à assistência à saúde quando necessário. 

Não poderia terminar a minha fala sem dirigir uma palavra aos 
funcionários da Fazenda do Estado, que se encontram em greve há 
vários dias. Estamos solidários e empenhados na solucão das 
divergências, buscando o caminho do entendimento e a solução para 
suas reivindicações. Temos ouvido os dois lados e procurado ser essa 
ponte, ou uma pessoa a mais para somar na solução dessas 
dificuldades, que fizeram com que esses funcionários apelassem para 
uma greve. É um direito constitucional, mas que sempre nos deixa 
preocupados. 

Ao terminar a minha fala, quero dizer que vamos continuar buscando 
solucionar essas dificuldades, para que todos voltem ao trabalho e 
possam continuar a dar de si todo o conhecimento, toda a capacidade 
e toda sua competência, a fim de que a nossa Secretaria da Fazenda 
e o Governo do Estado possam arrecadar, ainda mais, do seu 
trabalho. É do conhecimento de todos nós as dificuldades financeiras 
pelas quais passam o Estado de Minas. 

Estamos entendendo as reivindicações. De um lado e de outro, 
divergências estão sendo superadas, e temos certeza de que, no 
tempo mais breve possível, teremos a solução dessa greve que tanto 
preocupa a todos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é a minha 
fala na tarde de hoje. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, visitantes, imprensa presente, 
telespectadores da TV do Legislativo, tenho o orgulho redobrado e 
diria até mesmo remoçado de estar aqui hoje nesta tribuna para tratar 
de um assunto que foi objeto de divulgação da imprensa nos últimos 
dias, especificamente no dia 17 deste mês: nós, no Bairro Caetano 
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Furquim, divisa com Sabará, juntamente com o nosso Governador 
Itamar Franco, nosso Vice-Governador Newton Cardoso, com o 
Presidente da COPASA, com o Prefeito de Sabará e tantas outras 
autoridades, inauguramos a ETE Arrudas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano que vem faço 20 anos de 
parlamentar mineiro: 16 anos como Vereador e 4 como Deputado 
Estadual. Talvez muitos dos Srs. Deputados não saibam que, na 
verdade, a inauguração da ETE Arrudas tem que ser vista não apenas 
como uma conquista do povo mineiro, rnas especialmente como a 
realização de um sonho de muita gente. Um sonho de Belo Horizonte, 
de Minas, do Brasil, mas, acima de tudo, um sonho especialmente da 
região leste da nossa Capital. 

No início da década de 80, elegendo-me Vereador por Belo 
Horizonte, estabeleci uma prioridade em meu mandato. Fui 
testemunha viva de pessoas que se foram nas águas do Arrudas, 
exatamente na região leste da cidade, na ponte da Rua Felipe 
Camarão, no Bairro Esplanada. Lembro-me como se fosse hoje da 
famosa enchente de 3/1/1982, quando ali perdemos vizinhos, quando 
perdi também uma aluna chamada Andrea. Naquele dia fiz um 
juramento para mim mesmo: que o meu mandato estaria a serviço 
daquela comunidade e que nós iríamos, naquele momento, 
estabelecer a prioridade da canalização do Arrudas da Ponte do 
Perrela para baixo, a extinta Ponte do Perrela. Naquela oportunidade, 
no início da década de 80, tínhamos os recursos garantidos para a 
canalização do ribeirão Arrudas apenas no centro da cidade, mas não 
para a região leste da cidade. Aquela região transformava-se num 
verdadeiro canhão hidráulico, já que a canalização do rio na área 
central da cidade, levaria, sem dúvida alguma, como levou, a 
destruição e a dificuldade para as pessoas que viviam às margens do 
ribeirão Arrudas. Portanto, mais especificamente em 1983/1984, 
lançamos o movimento S.O.S. Arrudas, que tinha o objetivo de levar a 
canalização do Arrudas até o Bairro Caetano Furquim, transpondo o 
Município de Belo Horizonte. Felizmente, esse movimento foi vitorioso. 

Agora, saio do início da década de 80 e passo para o início da de 
90. Quando já tínhamos certeza da canalização até o Bairro Caetano 
Furquim, lançamos, através do seminário Despoluição do Arrudas, a 
necessidade de despoluirmos o ribeirão do Arrudas. Fizemos esse 
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seminário, envolvemos toda a comunidade mineira, todos os 
ecologistas e ambientalistas. Naquela oportunidade, aliás, consagrei 
como cidadão honorário de Belo Horizonte o paisagista Roberto Burle 
Marx. 

Nós o trouxemos a Belo Horizonte, quando esteve em reunião 
conosco, almoçando no mesmo local em que no dia 17 passado 
inaugurávamos a ETE Arrudas. Para nós, mineiros e brasileiros, 
comemorar esse feito, é a realização de um grande sonho. Fiz 
questão de trazer tudo por escrito para que fique gravado nos anais 
da Casa que estamos aqui comemorando importante conquista do 
povo. Ao canalizarmos e despoluirmos o ribeirão Arrudas, estamos, na 
verdade, despoluindo o rio das Velhas, que, por sua vez, despolui o 
rio São Francisco, rio da Unidade Nacional que percorre cinco 
Estados. Esse ato do Governador Itamar Franco, juntamente com o 
Vice-Governador Newton Cardoso, favorece Minas e o Brasil. 

No dia 17 deste mês, juntamente com outros colegas desta 
Assembléia Legislativa, tive a honra de participar da solenidade de 
inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto de Belo Horizonte. 
Naquele dia, o Exmo. Governador Itamar Franco, o Dr. Marcelo 
Siqueira, Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, 
e outras autoridades importantes de nossa cidade e Estado também 
puderam comemorar a conclusão da primeira etapa dessa grande 
obra do Governo de Minas, na qual foram investidos mais de 
R$80.000.000,00 com recursos da própria COPASA e do BDMG, que 
também financia outras ETEs no interior do Estado. Recentemente, 
estivemos em São Roque de Minas, quando comemoramos os 500 
anos da descoberta do rio São Francisco, onde o Sr. Governador 
também lançou a ETEs dessa cidade. 

Segundo o Presidente Marcelo Siqueira, numa segunda etapa, a 
ETE estará capacitada para remover 90% da carga de sólidos e 
dejetos orgânica dos esgotos do Arrudas. Isso vai possibilitar melhorar 
a qualidade de vida na Capital mineira e devolver a vida ao rio das 
Velhas, já que todo o esgoto do Arrudas é despejado "in natura" nesse 
importante rio, afluente de outro ainda mais importante, o rio São 
Francisco. Esta, sim, é uma obra de reivindicação. 

Essa obra tem grande significado para mim e para todos os 
moradores da região Leste de Belo Horizonte. Nas décadas de 1980 e 

'---------~------____. 



1046 
1990, iniciamos um grande movimento, denominado SOS 
Arrudas, que visava a promover o saneamento e a despoluição do 
ribeirão, que tantos transtornos e sofrimento causava aos moradores 
dos Bairros Santa Efigênia, Pompéia, Esplanada, Horto, São Geraldo, 
Vera Cruz, Alto Vera Cruz, Boa Vista, Nova Vista e tantos outros. Em 
1992, promovemos em conjunto com a COPASA um seminário para 
discutir essa questão. Naquela oportunidade, debatemos o assunto 
com o grande paisagista brasileiro, de renome internacional, Roberto 
Burle Marx, que defendia a imediata construção de uma estação de 
tratamento de esgotos na Capital mineira. Infelizmente, esse assunto 
trazia pouca ou nenhuma sensibilidade aos nossos governadores. 
Somente em maio de 1999 a construção da ETE foi autorizada pelo 
Governador Itamar Franco, tendo as obras começado em julho desse 
mesmo ano. E faço uma pausa para fazer justiça ao nosso ex
Governador Newton Cardoso, que, naquela oportunidade, enquanto 
Governador, disponibilizou o terreno para que, futuramente, 
pudéssemos construir a ETE Arrudas. 

Em abril de 2001, com as obras da ETE bem adiantadas, apresentei 
o Projeto de Lei no 1.473, sugerindo o nome de Burle Marx para esta 
ETE da COPASA. Na minha justificação, apontei para a importância 
dessa ETE, obra em defesa do meio ambiente e da população 
brasileira, pois vai beneficiar os rios das Velhas e São Francisco. 
Ressalto que, concluída, a ETE Arrudas estará capacitada para 
remover 90% da carga orgânica e de sólidos dos esgotos domésticos 
e industriais coletados em Belo Horizonte e Contagem, lançadas no 
ribeirão Arrudas. 

Portanto, Sr. Presidente, esse projeto já foi aprovado por esta Casa 
e está praticamente nas mãos do Governador Itamar Franco. E, 
quando inauguramos a ETE Arrudas, tive a oportunidade de conversar 
pessoalmente com o Governador, que, sensibilizado, prometeu a este 
Deputado que irá sancionar essa lei, fazendo essa justa homenagem 
e resgatando um pouco da história da construção da ETE Arrudas, 
que doravante se chamará Paisagista Roberto Burle Marx. Mas por 
que Burle Marx? É que, além da participação do paisagista nas 
questões do meio ambiente em BH - basta lembrarmos a Praça da 
Assembléia e o Parque das Mangabeiras, obras de Burle Marx de vital 
importância para nossa cidade -, a ETE está instalada numa área de 
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638.000m2

, na região de Marzagânia, no Município de Sabará. Na 
verdade, confrontante com Belo Horizonte, eu chamaria a atenção dos 
Bairros Caetano Furquim, Casa Branca e outros. E possui uma 
extensa área verde, fator que nos remete ao paisagista, defensor 
intransigente da preservação desses espaços para a melhoria da 
qualidade de vida da população e geral. 

Como dissemos acima, em 3/4/92, realizamos, na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, onde exercia mandato de Vereador, um seminário 
para tratar das questões sanitárias e da recuperação da bacia do 
Arrudas, bem como um futuro tratamento dos esgotos até então 
lançados no ribeirão. Na ocasião, pudemos contar com a presença e o 
conhecimento do paisagista Roberto Burle Marx, a quem tive a honra 
de indicar para receber o título de Cidadão Honorário de Belo 
Horizonte, no ano de 1987, época em que pessoalmente entreguei ao 
renomado paisagista essa condecoração. Por sua preocupação com 
nossa cidade, o paisagista fez questão de conhecer de perto o local 
onde seria instalada a ETE Arrudas e aconselhou que se fizesse a 
recomposição e a melhoria da área verde na região. 

Hoje está feito e, para ser comprovado, basta apenas que as 
pessoas se dirijam àquela região, para ver de perto essa obra 
fantástica do Governo de Minas, a qual - insisto - não serve apenas à 
região Leste da cidade, que começou esse movimento, mas serve a 
Belo Horizonte, a Minas e ao Brasil. Assim, senhoras e senhores, é a 
dimensão dessa obra que nos levou a sugerir o nome de Burle Marx 
para batizar a ETE do Arrudas. No dia da inauguração da primeira 
ETE, obtive do Governador Itamar Franco a promessa da sanção de 
nosso projeto, que, por sua dimensão e alcance social e ambiental, 
fará jus ao nome desse grande brasileiro, que infelizmente nos deixou 
em 1994, aos 82 anos de idade, mas está ligado para sempre à 
história do paisagismo nacional, sendo um dos brasileiros mais 
consagrados no Brasil e no exterior. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao fazer para V. Exas. o relatório 
dessa importante luia que começou no início da década de 80, com o 
Movimento SOS Arrudas e, depois, com esse seminário e com a 
convocação da sociedade mineira para participar dessa importante 
obra, sinto-me feliz, com a consciência de que, efetivamente lutamos 
por uma das maiores obras que Belo Horizonte já teve. Muito 
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O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
hoje, pela manhã, centenas de Prefeitos estiveram reunidos no Minas 
Centro, com a presença do Governador Itamar Franco e do Vice
Governador Newton Cardoso, para o lançamento do Programa Novo 
SOMMA. Pude participar, representando esta Casa, junto com outros 
colegas Deputados, e sentimos o tamanho da expectativa dos 
Prefeitos, tendo em vista a implementação desse novo programa, que 
será pilotado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 

Um projeto de lei enviado pelo Sr. Governador a esta Casa, no ano 
passado, viabilizou recursos para o SOMMA, extinguindo o vínculo 
com o Banco Mundial e autorizando o repasse das verbas ao BDMG, 
para que esse elaborasse um programa nos moldes do SOMMA. É 
importante lembrar que a verba resultante do pagamento atual de 
todos os Prefeitos para o Projeto SOMMA do Governo passado está 
alimentando o caixa do Novo SOMMA. A previsão inicial é de 
R$53.000.000,00, e a final, de R$300.000.000,00, na primeira etapa 
do projeto. 

Hoje, ouvindo os Prefeitos, sentimos o tamanho da sua expectativa 
com relação a esse Governo, que ajudamos a eleger e que precisa 
dar uma atenção especial às cidades. O Novo SOMMA é uma grande 
forma de iniciar-se esse apoio, que certamente vingará. Os Prefeitos 
mineiros podem acreditar na seriedade desse Governo, que não agirá 
como o anterior, deixando os Prefeitos amarrados até a última hora e 
não liberando os recursos. 

Desta vez, o programa será administrado pelo BDMG, cujo trabalho 
é um orgulho para nós, mineiros. Dois Bancos foram extintos, em 
Minas Gerais, nos últimos anos: o BEMGE e o CREDIREAL. Dois 
patrimônios mineiros foram desviados de sua função, uma vez que 
foram privatizados, em prejuízo de nosso povo e em benefício do 
capital internacional. Mas o BDMG foi mantido e, hoje, está 
revigorado, presidido pelo ex-Senador Murilo Badaró, que pilotará o 
Novo SOMMA, com recursos que reputamos muito importantes para 
os Prefeitos e para as obras a serem desenvolvidas. 

Em um passado muito recente, o Projeto SOMMA foi alvo de 
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diversas acusações de mau uso de seus recursos, o que motivou 
a instalação de uma Comissão Especial, que, nesta Casa apurou as 
responsabilidades, encontrando indícios de diversas irregularidades. 
Dessa vez, entretanto, haverá um cuidado especial, para que os 
recursos sejam bem aplicados em favor das cidades mineiras. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ontem, estivemos no vale do 
Jequitinhonha, mais especialmente na cidade de Almenara, 
inaugurando, com o Secretário da Segurança, Dr. Márcio Barroso 
Domingues, e com o Diretor-Geral do DETRAN, Dr. Otto, mais uma 
banca examinadora de candidatos a motoristas. Estar em Almenara, 
cidade em que tivemos uma formidável votação como Deputado, é 
sempre um motivo de alegria, tendo em vista a hospitalidade, marca 
registrada de seu povo, e, principalmente, a possibilidade de manter 
contato com seu Prefeito, Dr. Manoel Francisco, e os de cidades 
vizinhas, como Claudemir Carpe (. ... ), de Rubim; lldaci Petinga, de 
Divisópolis, etc. 

Lá, no baixo vale do Jequitinhonha, pudemos também aquilatar as 
expectativas das lideranças, já tão agradecidas pelo que já tivemos, 
como a implantação da UNIMONTES, marco do progresso da região, 
e tão ansiosas por mais obras e benefícios. 

Os Prefeitos e as lideranças do vale do Jequitinhonha têm a 
expectativa da implantação do chamado IDENE, que está sendo 
aprovado por esta Casa. Será criado um instituto, ou seja, uma 
autarquia que abrangerá a SUDENOR e a CODEVALE atuais. Em seu 
lugar, subsistirá um ór~ão mais fortalecido para atender aos 
interesses da chamada Area Mineira da ADENE, antiga SUDENE. 
Estamos com uma expectativa também com relação aos programas 
que o Governo planeja realizar no vale do Jequitinhonha, 
principalmente no que diz respeito ao PAPP 11, que é um grande 
projeto que deu certo no Governo Newton Cardoso e Hélio Garcia. 
Esse projeto está retornando com a liberação de US$53.000.000,00 
do Banco Mundial. Trata-se de um programa de apoio ao pequeno 
produtor rural, ou seja, um grande e inestimável benefício que o 
Governo do Estado pode oferecer, principalmente para a realização 
dos pequenos projetos, beneficiando pequenas comunidades. Nessa 
região da SUDENE mineira, estamos nessa expectativa, que é 
compartilhada pelas lideranças do Jequitinhonha. Naquela região, em 
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que Almenara é a principal cidade, há uma grande expectativa 
com relação ao asfaltamento de algumas rodovias, como a que liga 
Almenara a Pedra Azul, com cerca de 90km de terra, que está para 
ser pavimentada. As principais cidades do baixo Jequitinhonha, Pedra 
Azul e Almenara, reclamam da necessidade dessa obra. A rodovia 
que liga Almenara a Rubim necessita também de pavimentação. 
Passei por essa estrada e senti como é importante que esses 
recursos do Estado deixem de ser aplicados em regiões mais 
desenvolvidas, para ser priorizada a região do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha. Essa estrada é importante, pois por lá passam a 
produção agrícola e pecuária e os caminhões de carvão. A principal 
rodovia que deve ser pavimentada é a que liga Almenara a Salto da 
Divisa, ou melhor, a que liga Jacinto a Salto da Divisa, porque o trecho 
de Almenara a Jacinto já está praticamente pronto, pois o trecho de 
asfalto já está concluído. O trecho que liga Jacinto a Salto da Divisa é 
muito pequeno. Estivemos em Almenara, juntamente com o Vice
Governador Newton Cardoso, para lançar essa pavimentação, mas as 
obras estão paralisadas. Ainda hoje, conversando com o Vice
Governador Newton Cardoso, disse-lhe sobre o tamanho da 
expectativa do asfaltamento da rodovia que liga Jacinto a Salto da 
Divisa. Ele me informou que, semana que vem, estará buscando 
verbas para garantir o reinício das obras dessa rodovia. É grande a 
expectativa do povo daquela região. Posso informar-lhes, em primeira 
mão, que o Vice-Governador afirmou que essa obra deverá ser 
reiniciada nos próximos dias, por decisão do Governo do Estado, que 
está buscando as verbas necessanas para viabilizar esse 
empreendimento. Temos essa expectativa porque nós, do Norte de 
Minas e do Jequitinhonha, acreditamos na campanha passada do 
Governador Itamar Franco. Sabíamos que as suas grandes obras não 
seriam faraônicas e físicas, embora estejamos surpreendidos com a 
quantidade das obras que estão sendo construídas e inauguradas por 
esse Governo. 

Há pouco, o Deputado Márcio Cunha fez menção à implantação de 
uma ETES na Grande BH. Isso era um grande sonho, uma grande 
obra da COPASA que agora se viabiliza. Temos um programa que 
está em execução no setor habitacional. A CEMIG está cumprindo seu 
papel com projeto de eletrificação rural, mas sua grande obra para o 
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Brasil é a construção de hidrelétricas no território mineiro. Já 
foram construídas oito ou nove. Algumas já foram inauguradas, como 
a de Porto Estrela. Em breve serão inauguradas outras. A grande 
expectativa do Norte de Minas é a barragem de !rapé, que produzirá 
energia para Minas e para o Brasil. Não haverá apagão em Minas 
depois que essas hidrelétricas forem concluídas. Se o Governo 
Federal fizer sua parte, o problema acabará, pois Minas está 
cumprindo seu papel. Mas a grande obra de Itamar Franco poderá 
não ser a obra física, mas a moral, ou seja, devolver a Minas a 
dignidade perdida pelo Governo anterior, que era incompetente, sem 
sangue nas veias, que deixou o Estado perder seus benefícios, suas 
riquezas, num processo vergonhoso de privatizações daquilo que nos 
era mais caro. Se não fosse a competência do Governador Itamar 
Franco, além de perdermos o BEMGE, o CREDIREAL, perderíamos 
também a CEMIG, que, pela sua ação vigorosa, retornou a Minas. 
Minas pode se orgulhar desse patrimônio. O Governador Itamar 
Franco é a grande esperança de Minas e do Brasil. Como Presidente 
da República, poderá resgatar as melhores tradições do nosso 
Estado. Será colocado no lugar de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
no lugar de Tancredo Neves. Esse lugar é de Minas e por um mineiro 
novamente será ocupado, porque essa é a vontade do povo brasileiro, 
é a oposição verdadeira que Fernando Henrique teme. Teme que 
Itamar Franco seja candidato à Presidência da República. Para isso, o 
Governo Federal está fazendo todas as artimanhas, tentando impedir 
que Itamar chegue lá. Em primeiro lugar, tenta melar as prévias, que 
são o grande compromisso da nação peemedebista. Iremos às urnas 
em janeiro, para escolher uma candidatura própria à Presidência da 
República, para tirar o PMDB das bases do Governo Federal, porque 
este não tem agido com seriedade, não tem feito justiça, não tem 
administrado com competência os valores que achamos importantes. 
O Governo Federal é responsável pelo vergonhoso processo de 
privatização. Há alguns dias, nesta Casa, o Líder João Pedro Stédile 
falava, fazendo referência à informação do eminente Prol. Celso 
Furtado, de um dado muito triste e pavoroso sobre as privatizações. O 
Prol. Celso Furtado, buscando todas as informações que possui, 
levantou quanto o Governo brasileiro, durante os 250 anos de época 
colonial, mandou de ouro para Portugal. Esse ouro foi avaliado em 
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R$1.400.000.000,00. No entanto, em conseqüência do processo 
de privatização, o Brasil está mandando, a cada ano, 
R$50.000.000.000,00 para os cofres do capital internacional. Temos 
esse plano de privatização equivocado de um lado, e, de outro, o 
nacionalismo acendrado do Governador Itamar Franco, que será 
motivo do principal debate que se travará na próxima campanha 
presidencial. 

Vemos, hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que alguns 
desesperados não querem que Itamar assuma. Nesta Casa, há 
representação desses desesperados que procuram agredir o 
Governador Itamar Franco, procuram desmoralizá-lo, mas não 
conseguirão. 

Não tenho procuração para defendê-lo. Como mineiro que vê que 
tudo está indo para o caminho certo, sinto-me no dever de manifestar
me para dizer que Minas está se preparando para oferecer ao Brasil 
um nome que vai resgatar o País da desgraça em que se encontra. 
Com Itamar Presidente, vai voltar a crescer o Brasil. Quando 
Presidente, ele acabou com a inflação, criando o Plano Real. Agora, é 
hora de o Governador Itamar Franco, Presidente da República, fazer 
novamente o Brasil crescer. Quem viver verá isso acontecer. Muito 
obrigado. 

* Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise. 
O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, senhoras e senhores, 

após ouvir as palavras do nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, não 
poderia deixar de lembrá-lo de que o Projeto SOMMA, lançado pelo 
Governador Itamar Franco, foi fruto de discussão nesta Casa por 
ocasião da CPI do SOM MA. 

Houve uma corrupção intensa nos projetos do Fundo SOMMA. A 
CPI examinou-o e, no relatório final, fez constar a sua posição de que 
o Fundo SOMMA não poderia continuar como antes. Então, não se 
pode esquecer do nascedouro do Fundo SOMMA. Talvez o Deputado 
Luiz Tadeu Leite, empolgado e emocionado por questões maiores e 
defendendo candidatura futura à Presidência da República, esqueceu
se ou omitiu-se quando não disse que outras pessoas participaram 
também para que o Estado tivesse o dinheiro do Fundo SOMMA. Se 
esse dinheiro foi para o caixa do Tesouro, repassado pelo BDMG, 
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temos de lembrar aqueles que o trouxeram por meio de 
investimento internacional. 

Fica aqui, Deputado Luiz Tadeu Leite, a lembrança a V. Exa. Se o 
Estado está com R$300.000.000,00 capitalizados para o Fundo 
SOMMA, outras pessoas que não do Governo atual trabalharam para 
que isso acontecesse. Na política, não podemos nos esquecer do 
passado. Aqueles que o esquecem não farão o futuro. 

Não podemos deixar de dizer da emoção que sentimos quando esta 
tribuna recebe o parlamentar. A tribuna é o assento mais nobre desta 
Casa, onde podemos colocar os nossos pensamentos. O jornal 
"Estado de Minas" de hoje, na coluna do Sr. Batista, que, por sinal, é 
parente de um Deputado muito nobre desta Casa, faz citação do meu 
nome de maneira jocosa. Diz: (- Lê:) 

"O Deputado Rêmolo Aloise (PFL) apresentou, ontem, requerimento 
convocando o Secretário de Agricultura para debater projeto que abre 
crédito para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. O Deputado 
Anderson Adauto (PL) interveio, lembrando que o Secretário Raul 
Belém morreu e seu substituto não foi ainda indicado. Virou bate
boca. 

Irritado, Aloise retrucou: mas a Secretaria deixou de existir? Se for 
assim, a situação engravidou. Na verdade, o parlamentar queria dizer 
que a situação agravou". 

Informo ao Sr. Batista que não disse que a situação agravou, mas 
que engravidou, porque toda gravidez tem um início, um meio e um 
fim. Não sabemos o final dessa gravidez, ou seja, se chegará a termo 
ou se vai ser prematura. Disse que a situação engravidou, porque 
ainda não existe um Secretário que responda por aquela Secretaria. 
Não admito essa maneira jocosa usada pelo Sr. Batista quando se 
referiu ao meu pronunciamento. É preciso haver um basta, 
principalmente com relação ao Sr. Batista, pelo seu passado, que não 
é dos melhores, dos mais recomendáveis. É preciso haver respeito. 
Ao se votar um projeto nesta Casa, capitalizando um fundo de 16 
milhões, a Assembléia está sendo prejudicada por esse tipo de 
matéria jocosa, tentando criticar uma vez mais um Deputado. Não 
admito em hipótese nenhuma essa forma jocosa usada pelo Sr. 
Batista. Essas questões fazem parte do parlamento. Todo Deputado, 
após diplomado, coloca a sua vida para ser avaliada. Não é a primeira 
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Foi constituída a Comissão do BDMG. O Deputado Luiz Tadeu Leite 
fez, desta tribuna, os maiores elogios àquela instituição. Até acho que 
esses elogios têm seu valor. A Comissão foi criada para examinar a 
inadimplência de 1.101 empresas que estão sendo executadas por 
esse Banco de fomento. No inicio dos nossos trabalhos, convidamos o 
Dr. Murilo Badaró para discutir com a Comissão a inadimplência 
dessas empresas. Após uma vasta discussão e um requerimento 
encaminhado, recebemos hoje a resposta da diretoria do Banco, 
informando-nos que não poderíamos ter acesso aos contratos dos 
inadimplentes por uma questão de sigilo fiscal. 

Em nome da transparência do Governo Itamar Franco - quando 
atuei como Vice-Líder do Governo, foi-nos dito em urna reunião no 
Palácio que a transparência era fundamental -, venho a esta tribuna 
pedir ao Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, que remeta à 
Comissão os contratos daqueles que estão sendo executados. Por 
que estamos pedindo esses contratos? Foram feitos vários acordos 
entre as empresas e o BDMG. Portanto, entendemos que os 
inadimplentes devern ter urna oportunidade. As ações já estão 
distribuídas. Não estamos vendo motivo para que um Banco estatal 
use o critério do sigilo fiscal. A Comissão deseja estudar a situação 
daqueles que querem saldar os seus compromissos. 

Lamento profundamente a resposta que esta Comissão recebeu do 
BDMG, dizendo que, em questões de sigilo fiscal, não teria 
competência para receber esses contratos. 

São questões pontuais, fundamentais de um Governo transparente, 
em que não existe corrupção. Até agora, não se ouviu falar que este 
Governo praticou ato corrupto. Então, por que esta Comissão não 
poderia ter acesso aos contratos das pessoas que estão sendo 
executadas pelo BDMG? 

Venho a esta tribuna, lugar próprio para fazermos reivindicações e 
cobranças, para fazer um pedido ao Sr. Governador, homem honesto, 
transparente. O jornal "Estado de Minas" publicou página inteira sobre 
a Secretaria da Fazenda. Para terem uma idéia, o Secretário esteve 
ontem, na Comissão de Fiscalização, para discutirmos anistia e, hoje, 
é publicada matéria sobre a Secretaria da Fazenda e as questões 
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preocupantes do Governo. Coincidência? Em vista disso, seria 
bom que o Governador Itamar Franco autorizasse ao Presidente do 
BDMG encaminhar à nossa Comissão os contratos daqueles que 
estão sendo executados. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) -A Presidência, nos termos 
do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos 
ordinários para homenagear a Escola Estadual Professor Salatiel de 
Almeida, de Muzambinho, pelo transcurso de seus 100 anos de 
fundação. 

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

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

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 ordinária de terça-feira, dia 30, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada 
será publicada na edição de 30/1 0/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
ESPORTE 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené 
Guedes, Maria Olívia, lvair Nogueira, João Pinto Ribeiro e Marcelo 
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Geraldo Rezende, João Paulo, 
Marco Régis e Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Olívia, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a proceder a estudos 
sobre a formação de uma política para o desenvolvimento do esporte 
em Minas Gerais. A Presidência convida para tomar assento à mesa 
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os Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes; 
Alexandre Faria, Superintendente do América Futebol Clube; Eduardo 
Maluf, Diretor de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube; Alielton Alves 
Diegues, Vice-Presidente do Vila Nova Atlético Clube de Nova Lima. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Fernando Aragão, Diretor 
Financeiro da ADEMG; José Marcos, Chefe de Gabinete; Ivan Bonfim, 
Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação da Secretaria -
APC, e Israel Blás, Superintendente de Esportes. O Presidente faz as 
suas considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado lvair 
Nogueira, autor do requerimento que motivou o convite. A seguir, o 
Presidente passa a palavra ao Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, que faz 
sua exposição, ilustrada com "data-show''. Prosseguindo, o Presidente 
passa a palavra aos demais convidados pela ordem acima 
mencionada. A seguir, a Presidência passa à discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Bené Guedes passa a direção 
dos trabalhos à Deputada Maria Olívia, para apresentar requerimento 
de sua autoria, em que solicita seja enviado ofício ao Presidente da 
ADEMG solicitando a remessa à Comissão dos documentos que 
menciona. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado lvair Nogueira, apresenta requerimento em que solicita seja 
convidado o Secretário Municipal da Fazenda para participar de 
reunião da Comissão, quando serão discutidos assuntos de interesse 
do esporte no Estado. O Deputado Bené Guedes apresenta emenda 
ao requerimento solicitando sejam convidados para a mesma reunião 
os representantes do Cruzeiro Esporte Clube, do América Futebol 
Clube e do Clube Atlético Mineiro. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado com a Emenda n° 1, do Deputado Bené 
Guedes. Na fase de debates, participam todos os parlamentares e 
convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olívia - lvair Nogueira. 

ATA DA 698 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

~-----------~------------~ 



1057 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de outubro 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 
Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater a 
implementação da política de educação infantil no Estado e a apreciar 
a matéria constante da pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê 
a seguinte correspondência: ofício do Sr. José Antônio dos Reis, Vice
Reitor e Reitor em exercício da UEMG, encaminhando resposta ao 
pedido de informações sobre a disponibilidade financeira e as 
prioridades da entidade para 2001; e ofício do ex-Consultor da ALMG, 
Marco Aurélio Gomes Lobo, encaminhando considerações e 
propostas com vistas a que a UEMG se torne efetivamente gratuita. O 
Presidente comunica que designou os Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
relator dos Projetos de Lei n°s 1.712 e 1.748/2001; João Pinto Ribeiro, 
relator do Projeto de Lei n. 0 1.737/2001; José Henrique, relator do 
Projeto de Lei n° 1.740/2001; Antônio Carlos Andrada, relator do 
Projeto de Lei no 1.741/2001; Antônio Carlos Andrada, José Henrique 
e João Pinto Ribeiro, relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei 
n°s 1.160/2000, 1. 753 e 1. 765/2001. Esgotada a matéria destinada à 
1 • Parte da Reunião, o Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 
521/99 ao Deputado José Henrique, que emite parecer pela rejeição 
da Subemenda no 1 à Emenda no 1 e pela aprovação das Emendas 
n°s 2 e 3, na forma das subemendas que receberam o no 1, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A 
seguir, o Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, com as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, os Projetos de Lei nos 1.698/2001 (relator: Deputado José 
Henrique); 1.737/2001 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro); 
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1.741/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e 1.748 e 
1.712/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Submetido à 
votação é aprovado, o Requerimento no 2.625/2001. O Presidente 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a 
presença dos Srs. Sebastião Neto, Coordenador da Comissão Infantil 
da UNDIME-MG; Geraldo Claret, Juiz de Direito da Infância e da 
Juventude; e Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG; e das Sras. 
Gláucia Sander, Coordenadora do Fórum da Educação lnfantii-MG; e 
Lívia Fraga, professora da UFMG, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente concede a palavra, primeiramente, ao 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu ensejo 
ao evento, e, a seguir, aos parlamentares e aos convidados, para 
suas considerações iniciais. *Registra-se a presença do Deputado 
Rogério Correia. Segue-se amplo debate, conforme registrado nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária do próximo dia 19, na 
UNIPAM, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Patos de Minas, 19 de outubro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Hely Tarqüínio. 
* Fazem uso da palavra os Srs. José Calixto, Onofre Gonçalves, 

Amauri Barra, Tânia Pujedo, Marilene Rezende Paiva, Sônia Maria 
Silva, Maria das Mercês da Fonseca, Eliane Pinheiro Fortine, Dinéia 
Aparecida Domingues, Edna Rodrigues Arthuso e Sueli Rodarte. 

ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro 
Lobo, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença 
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Antônio 
Júlio, Djalma Diniz, Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a 
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apreciar a matéria constante na pauta e informa o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, 
Secretário da Fazenda, e Breno Montoni, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, publicados, 
respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 18 e 12/10/2001. 
A seguir, comunica que está aberto o prazo para o recebimento de 
emendas ao Projeto de Lei no 1 .796/2001, do Governador do Estado, 
que contém a proposta orçamentária para o exercício de 2002. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei nos 1.573 e 
1.613/2001 (relator: Deputado Rogério Correia); 1.425 e 1.666/2001 
(relator: Deputado lvair Nogueira); 1.279/2000 e 1.528/2001 (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise); 828/2000 (relator: Deputado Dilzon Melo) e 
1.622/2001 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Passa-se à 1 a 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a aprovação de requerimentos do Deputado Dilzon 
Melo, são retirados de pauta os Projetos de Lei nos 640/99, 1.370 e 
1.710/2001, e do Deputado Rêmolo Aloise, é retirado de pauta o 
Projeto de Lei no 1 .279/2000. Após discussão e votação, são 
aprovados os pareceres pela aprovação, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei no 825/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado em 
Plenário, e pela rejeição da Emenda no 1, que fica prejudicada com a 
aprovação do substitutivo (relator: Deputado Mauro Lobo); pela 
aprovação dos Projetos de Lei nos 1 .344/2001 na forma do 
Substitutivo no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Luiz Fernando Faria); 1.501/2001 com a Subemenda n° 1 à 
Emenda no 1, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição 
do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dilzon Melo); pela aprovação dos Projetos de Lei n°S 
1.512/2001 com as Emendas n°s 1 a 10 (relator: Deputado Mauro 
Lobo); 1.570/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Dilzon 
Melo); pela aprovação do Projeto de Lei no 1.610/2001 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição 
das Emendas n°S 1 a 3, que ficam prejudicadas com a aprovação do 
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Substitutivo no 1 (relator: Deputado Dilzon Melo); pela aprovação 
do Projeto de Lei n° 1.621/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 2 a 5 e pela 
rejeição da Emenda no 1, que fica prejudicada com a aprovação da 
Emenda no 4 (relator: Deputado Rogério Correia). Passa-se à 2• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a votação são aprovados os Requerimentos n°s 
2.661/2001 e 2.672/2001. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
São aprovados requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise, em que 
solicita seja convocado o Secretário da Fazenda para prestar 
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei no 1.279/2000 , do Deputado 
Rogério Correia, e seja convidado representante do SINDIFISCO para 
que o Sindicato possa se posicionar em relação a esse projeto; e do 
Deputado Mauro Lobo, solicitando sejam convidados também 
representantes da FEDERAMINAS, da Federação das CDLs, da 
Federação das Indústrias e da FAEMG; do Deputado Rêmolo Aloise, 
solicitando sejam convidados o Diretor-Presidente do jornal "Estado 
de Minas" para prestar esclarecimentos sobre matéria publicada hoje, 
17/10/2001, a respeito da investigação dos contratos do BDMG, e 
representantes do Ministério Público, do BDMG e do TCE para 
participarem dessa reunião; do Deputado Rogério Correia, solicitando 
seja realizada audiência pública para debater a greve dos Agentes 
Fazendários e a repercussão na arrecadação de tributos no Estado, 
com a presença dos Secretários da Administração e da Fazenda, de 
representantes do SINDIPÚBLICOS e do SINDIFISCO; e do Deputado 
João Batista de Oliveira, solicitando seja convidado o Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, o Subsecretário dessa Pasta e o 
Diretor-Geral do DER-MG para prestarem esclarecimentos sobre a 
licitação vencida pela construtora Queiroz Galvão para a construção 
do Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Juiz de Fora. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - lvair Nogueira - Luiz 
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Fernando Faria - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise. 

ATA DA 25" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de 
outubro de dois mil e um, comparecem no anfiteatro da UNIPAM os 
Deputados Paulo Piau, José Henrique e Hely Tarqüínio (substituindo 
este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a traçar um 
panorama da educação pública estadual, especialmente, avaliar a 
atual situação do ensino e colher subsídios para um plano de carreira. 
O Presidente convida a tomar assento à mesa as Sras. Edimê Erlinda 
de Lima Avelar, Vice-Prefeita Municipal; Maria Célia dos Reis, 
Superintendente da 28" SRE; Marlene Machado Porto, membro do 
Conselho Estadual de Educação; Sheila Maria Lucas, Coordenadora 
do Sind-UTE de Patos de Minas, e Eliza Guedes Duarte, Secretária 
Municipal de Educação e Vice-Reitera do UNIPAM. O Presidente 
registra a presença dos Srs. Antônio Rios, Vice-Prefeito Municipal de 
Varjão de Minas; Dirceu Pacheco, Presidente da Fundação 
Mantenedora do UNIPAM, e dos Secretários Municipais de Educação 
e dos Diretores de escolas estaduais dos Municípios de Lagamar, 
Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. Após as 
considerações iniciais dos componentes da Mesa, fazem uso da 
palavra as Sras. Ana Alves Cruz, da Escola Estadual América Alves, 
de Lagamar; Rosimeire de Fátima Pereira da Mata, da Escola 
Estadual Arlindo Porto, de Patos de Minas; Sônia Maria Mateus, da 
Escola Municipal Bias Fortes, de Lagamar; Nadir Ferreira Marra, da 
Escola Estadual Prol. José Hugo Guimarães, de Carmo do Paranaíba; 
Marilza Lopes de Oliveira Caixeta, do CESEC de Lagamar; lima 
Aparecida Marques, da Escola Estadual Coronel Cristiano, de Lagoa 
Formosa; Maria das Graças Oliveira Rocha, da Escola Estadual Abner 
Afonso, de Patos de Minas; Maria Célia Santos, da Escola Estadual 
Marcolino de Matos, de Patos de Minas; Maria Aparecida Coelho, do 
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CESEC de Presidente Olegário; Délia Maria de Queiroz, Diretora 
da Escola Estadual Emídio Caixeta; Maria das Graças Teixeira Silva, 
da Escola Estadual José Hugo Guimarães, de Carmo do Paranaíba. 
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Registram-se 180 pessoas presentes ao evento. Após as 
considerações finais, o Presidente faz constar em ata o esforço 
empreendido pelas Sras Sheila Lucas, coordenadora do Sindi-UTE, e 
Marilene Porto, responsável pelo concurso público da Secretaria de 
Estado da Educação, na região, a fim de preparar as ajudantes de 
serviços gerais para as provas. 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, 24 de outubro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos 

Andrada - Amilcar Martins. 
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Mauro Lobo, lvair Nogueira, Anderson Adauto, Dilzon Melo, Luiz 
Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Carlos Pimenta e Gil Pereira. 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 e a ouvir convidados, para debater a 
implementação da Lei no 13.270, de 27/7/99, que revoga a Lei no 
5.719, de 22/6/71, que dispõe sobre a execução do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público do Estado de Minas 
Gerais - PASEP- e dá outras providências. O Presidente comunica o 
recebimento de ofícios dos Srs. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Djalmir da 
Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio Rural e 
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Cooperativismo, do Ministério da Agricultura e Abastecimento; 
Fábio Persi, Presidente da Associação Comunitária do Chonin de 
Cima, publicados no "Diário do Legislativo" de 18/10/2001, e as 
justificativas do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, e da Sra. Carmem Lúcia 
Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado, para seu não
comparecimento a esta reunião. O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1 .665/2001, Deputado lvair 
Nogueira; 591/99, 1.162/2000 e 1.373/2001, Deputado Luiz Fernando 
Faria; 1.796/2001, Deputado Mauro Lobo e relatores parciais: 
Deputados Rêmolo Aloise, Luiz Fernando Faria e lvair Nogueira. 
Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres que concluem pela aprovação, no 1° turno, dos 
Projetos de Lei nos 1.573/2001 (relator: Deputado Rogério Correia) 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 
1.706/2001 (relator: Deputado lvair Nogueira) na forma do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.729/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira) na forma original, e o parecer que conclui 
pela rejeição, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.370/2001 (relator: 
Deputado Dilzon Melo). O parecer sobre o Projeto de Lei no 640/99, no 
2° turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Mauro Lobo. O Deputado Luiz 
Fernando Faria ausenta-se da reumao por ter assumido 
compromissos anteriormente. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n° 2.714/2001. Passa-se à 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Em virtude da ausência do relator, Deputado Luiz 
Fernando Faria, o relatório sobre a celebração do acordo entre o 
Estado de Minas Gerais e a Companhia Vale do Rio Doce, relativo à 
extinção de pendências judiciais da Fazenda Pública Estadual, foi 
redistribuído ao Deputado Rogério Correia, que solicitou a distribuição 
de avulsos do seu relatório e conclui que o acordo de transação 
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celebrado entre a Fazenda Pública Estadual e a CVRD extrapola 
os limites legais, cabendo ao Poder Legislativo exercer a competência 
prevista no art. 62, XXX, da Constituição Estadual, qual seja sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, com a 
apresentação de projeto de resolução, a seguir transcrito, sustando os 
efeitos do Decreto no 41.502, de 2000, e tornando nulo o acordo 
mencionado. Após, a Presidência destina essa parte da reunião para 
ouvir os convidados a seguir mencionados, os quais discorrerão sobre 
a matéria objeto desta reunião: Dr. Paulo Roberto Araújo, Secretário 
Adjunto da SEPLAN, representando o titular dessa Pasta; Dr. Paulo 
Edgar Alves, Secretário Adjunto; Dr. Eduardo Sousa Batista, Assessor 
de Relações Trabalhistas, e Ora. Alda Bambirra Lara, Superintendente 
da Central de Recursos Humanos e Administração, representando o 
Dr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; Sr. Guraraci Marques, Presidente do 
SINDALEMG, e Sr. Eduardo Armond, representante do Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado de 
Minas Gerais. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério 
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para as 
suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Rogério Correia - Luiz 

Fernando Faria - Gil Pereira. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

O Sr. Presidente despachou, em 25/10/2001, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Antõnio Andrade, notificando a indicação do Deputado 
Carlos Pimenta para Vice-Líder do Governo nesta Casa. (- Cópia à 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.516/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja dada a denominação de José Portes da Silva à 
rodovia de acesso AMG-900, que liga o Município de Chácara ao 
Bairro Filgueiras, no Município de Juiz de Fora. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada e a seguir encaminhada ao presente órgão 
colegiado a fim de ser apreciada quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei 

no 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2° a seguir transcrevemos, por 
estabelecerem condições para dar nomes oficiais a bens públicos. 

"Art. 1 o - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio 
público do Estado será atribuída por lei. 

Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em 
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. 

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação 
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se 
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o 
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local". 

Ora, além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 
1°, verifica-se da leitura da documentação apensa ao projeto que os 
demais requisitos enunciados no art. 2° também estão plenamente 
atendidos. Isto posto, inferimos inexistir impedimento à aprovação do 
projeto sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.516/2001 
na forma apresentada. 
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ambrósio Pinto - A~ostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.718/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei 

n° 1. 718/2001 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Paineiras, com sede 
nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do 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 
De acordo com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, 
ter em sua direção 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 
citada Associação preenche os requisitos constantes na referida lei, 
tornando-se, pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1. 718/2001 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio 

Souza Cruz - Sebastião Costa - Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.789/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Geraldo Rezende, por meio do Projeto de Lei n° 

1.789/2001, pretende seja declarado de utilidade pública o Clube de 
Mães Maria de Nazaré, com sede no Município de Gurinhatã. 

Publicada em 27/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para ser 
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Todos os requisitos definidos no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram 
devidamente comprovados pela instituição interessada no 
agraciamento com o título declaratório, já que é uma sociedade civil 
em funcionamento regular há mais de dois anos, tem personalidade 
jurídica e diretoria composta de pessoas idôneas e que nada recebem 
pelos cargos que ocupam. 

Todavia, objetivando acrescentar a sigla da entidade, apresentamos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Em face do aludido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.789/2001 na 
forma proposta. 

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

de Nazaré- CMMN -,com sede no Município de Gurinhatã.". 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Márcio 

Kangussu - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.790/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ivo José, a proposição em análise objetiva 

declarar de utilidade pública a Ação Social Reverendo José Barbosa 
da Silva, com sede no Município de lpatinga. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 27/9/2001, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe 
o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no Relatório atende aos requisitos 

determinados pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a 
declaração de utilidade pública. 
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Não se encontra óbice, pois, à tramitação do projeto em causa, 

que propõe outorgar-lhe o título declaratório. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1. 790/2001 tal como se encontra. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu - Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.792/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.792/2001, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Criança, Arte e 
Educação- CRIARTE -, com sede no Município de Várzea da Palma. 

Publicada em 27/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/98. 
Tendo em mente os requisitos ali enumerados e procedendo à 

leitura da documentação anexa ao processo, verificamos que a 
entidade interessada no agraciamento com o título declaratório de 
utilidade pública cumpre as exigências legais para a consecução de 
tal fim, o que nos leva a constatar a inexistência de óbice à aprovação 
do projeto de lei sob comento. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1. 792/2001 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Sávio 

Souza Cruz - Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.797/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei no 
1.797/2001 visa a declarar de utilidade pública a Associação das 
Damas de Caridade de Francisco Sá, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 4/10/2001, 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 conformidade com o art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, que 

regula o assunto, podem ser declaradas de utilidade pública as 
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os 
membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo 
exercício dos cargos. 

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata
se o inteiro atendimento a tais requisitos, pelo que não há óbice à 
aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.797/2001 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio 

Souza Cruz - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.798/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado lvair Nogueira, 

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Maria Estela Barcelos 
Gonçalves, com sede no Município de Betim. 

Publicada em 4/10/2001, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os 
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Constatamos, pois, que a entidade mencionada no relatório tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e 
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela está habilitada ao 
título declaratório proposto. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.798/2001 
na forma original. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio 

Kangussu - Sávio Souza Cruz - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.800/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei no 

1800/2001 objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Barreiro, com sede no Município de 
Capelinha. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído a este colegiado para 
ser examinado preliminarmente, conforme determina o art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Analisando os autos do processo, constatamos que a propos1çao 

mencionada no relatório encontra-se corretamente instruída com os 
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos 
pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Cumpre-nos afirmar, por conseguinte, que não encontramos óbice à 
tramitação do projeto sob comento. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.800/2001 
na forma apresentada. 
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator 

Sebastião Costa - Ambrósio Pinto - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.801/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n. 0 

1 .801/2001 visa declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores dos Bairros Patatufo e Jardim Beatriz, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 4/10/2001, 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 conformidade com o art. 1° da Lei n. 0 12.972, de 27/7/98, que 

regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as 
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no 
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à 
coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os 
membros de sua diretoria são idõneos e não remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata
se o inteiro atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não 
apresenta óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do projeto de Lei n. 0 1.801/2001 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Ermano Batista - Agostinho 
Silveira. · 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 
1.811/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 1.811/2001, de autoria do Deputado Eduardo 

Brandão, pretende declarar de utilidade pública a Associação 
Evangélica Vida Nova, com sede no Município de Vespasiano. 

Publicado em 6/10/2001, 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 no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente 
atendidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do 
processo, não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.811/2001 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.812/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n° 

1.812/2001 visa a declarar de utilidade pública a Conferência Nossa 
Senhora do Livramento da Sociedade São Vicente de Paula de 
Aricanduva, com sede nesse município. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está 

disciplinada pela Lei n. 0 12.972, de 27/7/98, que determina deverem 
as entidades pleiteantes do título declaratório de utilidade pública 
apresentar prova de personalidade jurídica, estar em funcionamento 
há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não 
remuneradas. 

Por atender a entidade em apreço aos requisitos dispostos em 
nosso ordenamento jurídico, não há óbices legal nem constitucional à 
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tramitação do projeto nesta Casa. 

Cumpre-nos esclarecer, por conseguinte, que a emenda 
apresentada tem por única finalidade fazer pequenas modificações no 
art. 1 o do projeto, para tornar o nome da entidade correto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.812/2001 
com a seguinte Emenda no 1. 

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

Senhora do Livramento da Sociedade de São Vicente de Paulo de 
Aricanduva, com sede nesse município.". 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Márcio 

Kangussu - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 42/2001 
Comissão de Direitos Humanos 

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. Inicialmente apresentado como Projeto de 
Lei no 1.601/2001, foi posteriormente alterado para projeto de lei 
complementar, em razão de sua natureza. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que emitiu parecer concluindo pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n°s 
1 e 2, por ela apresentadas, e à Comissão de Administração Pública, 
que ainda não se pronunciou sobre a matéria. Requerimento aprovado 
do Deputado Rogério Correia ensejou a distribuição da proposição à 
Comissão de Direitos Humanos, para emissão de parecer sobre a 
matéria, o que ora fazemos. 

Fundamentação 
A instituição de medidas que visem à coibição de práticas e atos 

atentatórios contra os direitos humanos no trabalho dos policiais civis 
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encontra amplo amparo nos princípios do Estado democrático e 
do respeito à dignidade da pessoa. Persiste, infelizmente, na rotina de 
trabalho dos policiais do Estado de Minas Gerais a prática da coação, 
da truculência e do desrespeito aos direitos humanos. São freqüentes 
os casos de denúncia de violação dos direitos humanos, envolvendo 
ações irregulares de policiais civis e militares. Tais práticas são parte 
de uma cultura secular de violência e discriminação, características 
marcantes da formação da sociedade brasileira, que são 
transplantadas para o cotidiano da atuação das polícias. Ainda que 
vivamos sob a égide de um Estado formalmente democrático, essa 
cultura continua a vicejar na atuação de muitos maus policiais, 
alimentada pela impunidade e pelo corporativismo. 

As medidas propostas pelo autor da proposição incidem sobre um 
código forjado no pleno vigor da ditadura militar no País, portanto, 
eivado de um espírito autoritário, hierarquizante e corporativista. É 
esperada com expectativa a remessa, pelo Poder Executivo, a esta 
Casa, de proposição que venha a instituir outra lei orgânica para a 
Polícia Civil do Estado, iniciativa que consideramos indispensável no 
contexto do fortalecimento do Estado democrático e dos seus 
mecanismos de defesa. 

Ainda que constitua, portanto, a proposição em exame alteração 
tópica de cinco dispositivos de um código de 222 artigos, 
consideramo-la importante como ação legislativa inserida no espírito 
de reforma da legislação que rege o funcionamento da Polícia Civil, 
com vistas à consolidação da democracia e do pleno respeito aos 
direitos humanos. 

Faz-se importante, ainda, comentar a nossa iniciativa de proposição 
de emenda substitutiva à proposição. Os arts. n°s 1 a 4 do substitutivo 
incidem sobre questão formal que nos parece, sem embargo, 
importante do ponto de vista do mérito da matéria. Com efeito, ao 
renumerarmos a longa série de incisos incluídos nesses artigos, de 
modo a que aqueles dispositivos atinentes aos direitos humanos e à 
dignidade da pessoa ocupem as primeiras posições, acreditamos 
estar contribuindo formalmente para ampliar a cultura de respeito aos 
direitos e às garantias fundamentais. Quanto ao art. 5° do substitutivo, 
buscou-se com ele aprimorar a medida proposta pelo art. 5° da 
proposição original, prevendo-se a possibilidade tanto de afastamento 
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imediato do policial civil condenado por crime de agressão aos 
direitos humanos, quando de seu afastamento temporário, ao arbítrio 
de superior hierárquico, no curso de processo administrativo 
instaurado pelas mesmas razões. Tendo em vista essa argumentação, 
houvemos por bem opinar pela rejeição da Emenda no 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça, na qual se preferiu simplesmente suprimir o 
dispositivo em questão. 

É importante observar, por fim, que a redação dada pela Emenda no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, ao art. 4° da proposição, foi 
plenamente incorporada na emenda substitutiva ora proposta. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar no 42/2001 na forma do seguinte substitutivo, ficando 
· prejudicada a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 

pela rejeição da Emenda no 2, da mesma Comissão. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, 
que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 144 da Lei 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 

acrescido do seguinte dispositivo, que passa a ser o seu inciso IV, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 144- ................................ . 
IV- respeito e zelo pela dignidade da pessoa humana;". 
Art. 2° - O art. 150 da Lei 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 

acrescido do seguinte dispositivo, que passa a ser o seu inciso I, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 150- ................................ .. 
I - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os 

princípios da cidadania e dos direitos humanos;". 
Art. 3° - O § 2° do art. 152 da Lei 5.406, de 16 de dezembro de 1969, 

fica acrescido do seguinte dispositivo, que passa a ser o seu inciso I, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 152- ................................ . 
I - atentatória à dignidade humana ou ofensiva aos princípios da 

cidadania e dos direitos humanos;". 
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Art. 4° - O art. 159 da Lei 5.406, de 16 de dezembro de 1969, 

fica acrescido do seguinte dispositivo, que passa a ser o seu inciso I, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 159- ................................ .. 
I - 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;". 

Art. 5° - O art. 166 da Lei 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o anterior: 

"Art. 166- .............................. .. 
§ 2° - Se a falta cometida estiver incluída na situação prevista no 

inciso I do § 2° do art. 152, o servidor policial civil será afastado do 
serviço, sem prejuízo de posterior aplicação da pena de demissão: 

I - imediatamente após a emissão da decisão judicial, com 
suspensão da percepção de vencimentos e de todos os outros 
benefícios cometidos ao cargo, caso tenha sido condenado em 
processo judicial do qual tenha resultado decisão transitada em 
julgado; 

11 - temporariamente, no curso de processo administrativo, por 
decisão de ofício de superior hierárquico, até que se conclua processo 
judicial de acusação do servidor. 

§ 3° - No caso de afastamento nos termos do inciso 11 do § 2° deste 
artigo, a decisão judicial pela absolvição do servidor ensejará 
reparação de todos os efeitos havidos no curso do respectivo 
processo administrativo.". 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Durval Ângelo 

- Marcelo Gonçalves. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 44/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

Publicada em 15/9/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar n° 44/2001 organiza a Polícia Militar 

do Estado, em cumprimento a determinação do art. 143 da 
Constituição Estadual. Assim, determina a finalidade e a competência 
da Polícia Militar, dispõe sobre a doutrina policial-militar e a cultura e 
aperfeiçoamento profissional e, por fim, define a estrutura da Polícia 
Militar do Estado. 

De início, cumpre consignar que a proposição busca adequar-se às 
disposições da Emenda à Constituição no 39, de 1999, que separou o 
Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar e estabeleceu, como 
competência desta, "a polícia ostensiva de prevenção criminal, de 
segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e 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, especialmente das áreas fazendária, 
sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de 
patrimônio cultural". Tendo em vista o dispositivo acima citado, 
apresentamos a Emenda no 1, que busca adequar a proposição ao 
texto constitucional. 

O projeto não apresenta vícios formais, uma vez que compete ao 
Governador do Estado a iniciativa para dispor sobre a organização da 
Polícia Militar, nos termos do art. 66, 111, ''f", da Carta Estadual. 

Aqui, cabe-nos fazer alguns esclarecimentos. A Constituição da 
República, no seu art. 144, §5°, diz que "às polícias militares cabem a 
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública". No § 4° do 
mesmo artigo, determina que "às polícias civis, dirigidas por 
delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares". Segundo Hely Lopes 
Meirelles, devemos entender como polícia judiciária "a que se destina 
precipuamente a reprimir infrações penais (crimes e contravenções) e 
a apresentar os infratores à Justiça, para a necessária punição". A 
polícia administrativa, por outro lado, "é a que se destina a assegurar 
o bem-estar geral, impedindo, através de ordens, proibições e 
apreensões, o exercício anti-social dos direitos individuais, o uso 
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abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais à 
coletividade". Verifica-se, portanto, que a atividade repressiva inerente 
à polícia judiciária cabe, nos termos da Constituição, tão-somente à 
polícia civil; e a atividade de preservação da ordem pública, de polícia 
ostensiva, de natureza administrativa, à polícia militar. Assim, quando 
da ocorrência de um ilícito penal, cabe à polícia militar reprimir a ação, 
restaurando a ordem pública; efetuar a prisão em flagrante, se for o 
caso, e imediatamente levar ao conhecimento da polícia civil o 
ocorrido. Encerra-se, nesse instante, a atividade da polícia militar, e 
agora todo o trabalho repressivo será realizado pela polícia civil. 
Feitas essas considerações, apresentamos as Emendas nos 2 a 4, 
que visam a clarear a função da Polícia Militar como polícia ostensiva, 
para não confundir sua atividade com a da polícia civil. 

As Emendas n°s 5 e 6 suprimem do texto da proposição dispositivos 
inócuos, cujos conteúdos já se encontram abarcados por outros 
dispositivos, notadamente pelo art. 3° e pelo art. 7°, VIII. 

A Emenda no 7 visa à dar um caráter de generalidade ao dispositivo, 
garantindo que a Polícia Militar, na esfera de sua competência, possa 
se conveniar e apoiar as guardas municipais. A Emenda no 8, por 
outro lado, busca especificar uma competência da Polícia Militar. 

Por fim, apresentamos a Emenda no 9, que suprime dispositivo que 
garante à Polícia Militar autonomia administrativa e financeira, 
considerando que ela é subordinada diretamente ao Governador do 
Estado, e a Emenda n o 1 O, que busca adequar o texto do projeto à 
legislação vigente. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 44/2001 com as 
Emendas n°s 1 a 1 O, que apresentamos. 

EMENDAW1 
Dê-se ao "caput" do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - A Polícia Militar de Minas Gerais tem por finalidade exercer 

a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito 
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, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de 
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cultural, competindo-lhe ainda:" 

EMENDA No 2 
Dê-se ao inciso X do art. 7° a seguinte redação: 
"Art.7°- ............................................................. . 
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X - realizar a prevenção ostensiva dos ilícitos penais, bem como as 
ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, 
quando da ocorrência de tais ilícitos;" 

EMENDA N°3 
Suprima-se o inciso XII do art. 7°. 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - O Comandante-Geral da PMMG, em todo o Estado, e os 

oficiais e praças no comando de fração destacada e no desempenho 
de função policial militar, em suas circunscrições territoriais, são 
autoridades da Polícia Militar.". 

EMENDA No 5 
Suprima-se o inciso IV do art. 7°. 

EMENDA N"6 
Suprima-se o inciso XIII do art. 7". 

EMENDA N"7 
Dê-se ao inciso XI do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- ............................................................. . 
XI - cooperar, mediante convênio, com as guardas municipais, na 

esfera de sua competência.". 
EMENDA N" 8 

Dê-se ao inciso 11 do art. 7" a seguinte redação: 
"Art. 7°- ........................................................... . 
11 - o gerenciamento técnico objetivando a preservação do local do 

crime;". 
EMENDA N" 9 

Suprima-se o art. 8". 
EMENDA N" 10 

Suprima-se o inciso XVI do art. 7". 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano 

Batista - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa - Márcio Kangussu, com 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2000 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 

institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio 
do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê e dá outras 
providências. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria com as Emendas 1 a 4, que apresentou. Agora 
cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao mérito, nos 
termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em causa propõe a criação de um pólo de 

desenvolvimento para o setor têxtil do chamado Pontal do Sul, 
visando a incrementar a produção e a comercialização dos seus 
produtos para os mercados interno e externo. 

As medidas a serem implementadas acarretariam um incremento na 
produção, com reflexos imediatos no aumento da oferta de mão-de
obra e da arrecadação tributária, promovendo, assim, um surto de 
desenvolvimento de toda uma região do Estado. 

É importante salientar que as cidades que fazem parte desse pólo 
de desenvolvimento vivem exclusivamente da indústria de vestuário. A 
cidade de Monte Sião, por exemplo, tem 80 % de sua população 
ligada à indústria de malhas. Portanto, é fundamental que todos os 
esforços sejam empreendidos para resguardar nossas empresas 
contra a concorrência injusta que elas enfrentam de outros Estados, 
que possuem uma carga tributária menor. Do contrário estaremos 
sujeitos, em curto prazo, ao fechamento de muitas pequenas 
empresas do setor, por inviabilidade econômica ou por estagnação de 
sua produção. 

Dessa forma, algumas ações mais efetivas devem ser 
implementadas para evitar que a situação se agrave, motivo pelo qual 
o Governo deve dar todo o seu apoio às nossas empresas, em termos 
de incentivos fiscais, financiamentos e investimentos em tecnologia, 
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Sob o aspecto do turismo, o incremento da indústria têxtil da região 
só faria aumentar o fluxo de turistas para as cidades, que, muitas 
vezes, são procuradas em razão do seu mercado de roupas de boa 
qualidade e a preços convidativos. Se nenhuma atitude for tomada, os 
turistas de outros Estados deixarão de vir fazer suas compras aqui, 
por falta de produtos mais competitivos, o que afetaria toda a indústria 
do turismo nessas cidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 

1.026/2000, no 1 o turno, com as Emendas n. 0 S 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente - Fábio A velar, relator- Maria Olívia. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.348/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em exame 

autoriza o Poder Executivo a criar o conselho Estadual de Acupuntura 
e Terapias Orientais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/01, o projeto foi enviado 
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou as 
Emendas no 1 a 3 . Vem agora a matéria a esta Comissão, para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela tem por finalidade autorizar o Poder 

Executivo a criar o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias 
Orientais, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo, 
entre outros, de disciplinar as atividades dos acupunturistas e dos que 
se dedicam à prática das terapias orientais. 

A acupuntura foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina 
como especialidade médica por meio da Resolução no 1 .455/95. 
Trata-se de uma técnica terapêutica chinesa que consiste na 
aplicação de agulhas metálicas na superfície cutânea objetivando a 
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prevenção e o tratamento de doenças, asseguradas as condições 
de assepsia. Esse método terapêutico e outras terapias orientais já 
foram inseridos em diversos âmbitos de atenção à saúde, 
principalmente em instituições privadas, não havendo para as últimas 
reconhecimento oficial da eficácia terapêutica. 

Há que se considerar, entretanto, que a criação do Conselho em tela 
nos parece desnecessária. A Lei n° 8.142, de 28/12/90, estabelece 
que o Sistema Único de Saúde - SUS - contará, em cada esfera do 
governo, com o Conselho de Saúde O § 2° do art. 1° da lei 
supracitada determina que o Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do Governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente. Portanto, 
já há um órgão integrado à Secretaria de Estado da Saúde apto a 
exercer as funções descritas na proposição. O Conselho Estadual de 
Saúde- CES -, pela lei, atua exatamente na formulação de diretrizes e 
estratégias das intervenções do SUS e das ofertas de serviços, 
levando em conta a relação custo-benefício. O controle social, uma 
das principais diretrizes do SUS, vem se aprimorando ao longo dos 
anos, e os Conselhos de Saúde já funcionam com regularidade, 
buscando o cumprimento da paridade e representatividade das 
entidades e das instituições na sua composição, e formulam 
deliberações pertinentes e efetivas. Caberia, portanto, aos 
profissionais voltados para a prática da acupuntura levarem suas 
reivindicações ao CES para serem adequadamente discutidas e 
encaminhadas. 

Além disso, se cada especialidade profissional julgasse necessária a 
criação de um conselho próprio junto à SES, a administração da 
saúde no Estado se tornaria inviável. O art. 13 da Carta mineira 
determina que a atividade de administração pública dos Poderes do 
Estado se sujeitará, entre outros, aos princípios da impessoalidade e 
da razoabilidade. Entendemos que a criação do Conselho em tela fere 
os princípios supracitados e que o excesso de instâncias deliberativas 
ou consultivas nas atividades do Poder Executivo tem como uma de 
suas conseqüências a ineficiência da administração pública. 

Consideramos, ainda, que o que perpassa os objetivos da 
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proposição em tela é a questão da reserva de mercado proposta 
pelos médicos para o exercício da acupuntura. Nesse caso, seria 
equivocado criar um conselho de âmbito estadual para abrigar 
discussão de maior amplitude, visto que compete privativamente à 
União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (art. 
22, inciso XVI, da Constituição Federal) 

Dessa forma, verificamos que o CES tem respaldo técnico e legal 
para fiscalizar e acompanhar as diversas práticas na área da saúde 
em âmbito estadual. Somos, portanto, contrários à aprovação da 
matéria em comento. 

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

1.348/2001, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Elaine 

Matozinhos. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.370/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste de HIV 
em exame de sangue e dá outras providências. 

Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e 
apresentou-lhe a Emenda no 1. 

A seguir foi encaminhado à Comissão de Saúde, que opinou por sua 
rejeição, e à Comissão de Direitos Humanos, que opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é instituir a obrigatoriedade de hospitais, 

clínicas, centros de saúde e laboratórios da rede pública e privada 
realizarem, gratuitamente, o teste anti-HIV I e 11 em todas as pessoas 
que requeiram exame de sangue. 

Entendemos que, apesar da boa intenção do autor, sua proposta é 
inviável do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois oneraria muito 
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os gastos com saúde, já tão comprometidos. 

A comissão de mérito posicionou-se pela reJelçao do projeto, 
alegando os mesmos motivos apresentados por esta Comissão e 
considerando que as situações concretas de risco de doença já são 
protegidas por diplomas legais. De fato, o Estado assegura exames 
gratuitos para diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede 
pública, serviços de pré-natal às gestantes portadoras dessa doença, 
bem como o encaminhamento ao SUS dos filhos recém-nascidos 
dessas mães. 

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Direitos 
Humanos, assegurou o oferecimento gratuito dos exames para 
diagnóstico de AIDS a todas as pessoas atendidas na rede pública. 
Entendemos que tal medida, embora de menor impacto, acarretará 
ainda grandes gastos públicos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.370/2001. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria -

lvair Nogueira- Rogério Correia- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela 
objetiva alterar o art. 2° da Lei no 12.460, de 15/1/97 que determina o 
pagamento, pelo Estado, dos exames de DNA para investigação de 
paternidade para os comprovadamente pobres. 

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Saúde, 
que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão anterior. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva fixar prazo para o cumprimento 

do disposto no art. 2° da Lei no 12.460, de 15/1/97, que determina o 
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pagamento, pelo Estado, das despesas decorrentes do exame de 
DNA para investigação de paternidade nos processos judiciais em que 
o investigante for reconhecidamente pobre, nos termos da Lei Federal 
n° 1 .060, de 5/2/50. 

Argumenta a autora que, com a alteração do art. 2° da Lei no 12.460, 
ao qual pretende acrescentar um parágrafo único estabelecendo o 
prazo de um ano para realização do exame após a solicitação do 
magistrado, estará assegurada a eficácia da norma, uma vez que 
esse prazo se compatibilizará com o correspondente prazo 
processual, impedindo assim, o adiamento indefinido da realização do 
referido exame. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, a seu turno, 
profunda análise da matéria e não vislumbrou óbice de caráter 
jurídico-constitucional que a inviabilize, considerando que a 
providência legislativa por ela pretendida é uma manifestação da 
competência legislativa estadual em caráter complementar às normas 
estatuídas pela União. 

Entretanto, objetivando aprimorar a proposição, inclusive quanto a 
sua redação, a referida Comissão apresentou-lhe emenda, reduzindo 
o prazo para no máximo seis meses, contados da data do despacho 
do Juiz. 

Por sua vez, a Comissão de Saúde nos informa, em seu parecer, 
que, segundo informações prestadas à CPI da Saúde pela 
Coordenação de Marcações de Exame de DNA, o número de exames 
entre janeiro de 1999 e fevereiro de 2001 foi de 13,36 atendimentos 
por mês, em média, número esse bastante inferior ao máximo 
permitido pela Lei no 12.460. 

Dessa forma, o projeto em análise, aperfeiçoado com a Emenda no 
1, não provoca nenhum impacto no orçamento do Estado, não 
ensejando, pois, novas despesas para os cofres públicos. A 
proposição apenas fixa prazo para cumprimento da lei, o que poderia 
ser alcançado com um melhor aproveitamento dos recursos humanos 
e materiais disponíveis. 

Cabe observar que a proposição já contempla, em seu art. 3°, o 
requisito de prev1sao orçamentária estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estipulando que a vigência da futura lei 
tenha início no ano seguinte à sua publicação. 
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Dessa forma, a lei orçamentária poderá conter a previsão e a 

provisão dos gastos, sem desrespeito ao que dispõe a Lei 
Complementar n° 101/2000. 

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

1.573/2001 no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.634/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, a proposição em epígrafe visa 
a instituir a política estadual de prevenção do diabetes e dar outras 
providências. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 
e apresentou as Emendas n°s 1 a 3. Cabe agora a esta Comissão 
emitir parecer sobre o projeto, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame pretende estabelecer as linhas básicas 

que deverão pautar a atuação do Estado no desenvolvimento de uma 
política estadual de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa 
portadora de diabetes. 

Resultados de recentes pesquisas demonstraram que o número de 
diabéticos no Estado é preocupante, o que justifica a adoção de uma 
política voltada especificamente para os portadores da doença. 

A desassistência àqueles que necessitam de insulina e outros 
medicamentos específicos traz complicações muitas vezes fatais. É 
uma situação grave, que requer medidas enérgicas de prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

Tendo em vista que "a saúde é direito de todos e dever do Estado" 
(art. 196 da Constituição Federal), preceito corroborado pelo art. 186 
da Constituição Estadual, que aprimora e alonga esse direito, o 
projeto em tela vem preencher uma lacuna no trato da saúde no 
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Estado. Reveste-se, portanto, de inegável mérito. 

A Comissão de Constituição e Justiça, que o analisou 
preliminarmente, apresentou três emendas com a intenção de 
aprimorá-lo e também de corng1r VICIOS de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade presentes em alguns artigos. 

Dessa forma, endossamos a iniciativa do autor e os reparos 
efetuados pela Comissão de Constituição e Justiça, manifestando-nos 
favoravelmente à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 .634/2001, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Adelmo 

Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.653/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame 
torna obrigatória a manutenção de profissional treinado em primeiros 
socorros nos eventos do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 9/8/2001, o projeto foi 
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 
Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento estabelece que os eventos públicos 

realizados sob a responsabilidade do Estado contarão 
obrigatoriamente com a presença de profissional treinado em 
primeiros socorros, para os atendimentos que se façam necessários. 

A matéria está em consonância com o disposto no inciso 111 do art. 
17 do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela 
Lei n° 13.317/99, que determina que compete à direção estadual do 
Sistema Único de Saúde - SUS - coordenar e executar o 
monitoramento e as medidas de controle sobre os agravos, os riscos e 
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os fatores condicionantes e determinantes de problemas de 
saúde. 

Normalmente, os grandes eventos já contam com a presença de 
profissional treinado em primeiros socorros. Entretanto, a medida em 
tela torna obrigatória tal presença durante os eventos realizados sob a 
responsabilidade do Estado em que se prevejam grandes 
aglomerações. Além disso, o projeto deixa a cargo do Poder Executivo 
a regulamentação do atendimento em questão, que levará em conta o 
número de pessoas previsto, o local e o tipo de evento, propiciando 
assistência de melhor qualidade. Ou seja, a proposição não inclui 
dispositivos excessivamente operacionais, mais adequados à 
posterior regulamentação, de competência do Poder Executivo. 
Consideramos, portanto, oportuna a aprovação do projeto de lei em 
exame. 

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

1 .653/2001, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Adelmo 

Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.729/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em tela visa a dar 
nova redação aos incisos I a V do art. ao da Lei no 13.439, de 
30/12/99, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens e direitos da 
extinta MinasCaixa. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
em obediência ao art. 1aa, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva modificar a redação do art. ao da 

Lei no 13.439, de 30/12/99, que autoriza o Poder Executivo a negociar 
e a alienar os direitos, os créditos e os bens imóveis da extinta 
MinasCaixa e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das 
ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real 
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de Minas Gerais - CREDIREAL- e do Banco do Estado de Minas 
Gerais S. A- BEMGE. 

Esse artigo estatui que os direitos e créditos serão atualizados 
quando ocorrer a cessão, negociação, renegociação ou alienação, em 
conformidade com os termos originalmente pactuados e, na sua 
ausência, com os dessa lei, podendo seus valores ser recebidos com 
redução do saldo devedor, nos percentuais a seguir determinados, a 
serem aplicados sobre o montante do crédito atualizado: 

I - 40% (quarenta por cento) para pagamento a vista; 
11 - 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em seis parcelas; 
111 - 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas; 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em vinte e quatro 

parcelas; 
V- 20% (vinte por cento) para pagamento em trinta e seis parcelas. 
O projeto ora analisado visa aumentar os percentuais de desconto 

estabelecidos nesses incisos para 80%, 60%, 40%, 30% e 25%, 
respectivamente. Essa medida aparentemente implica perda de 
receita, porque autoriza o aumento dos percentuais na redução do 
saldo devedor decorrente de certas transações com direitos e créditos 
da extinta MinasCaixa. Ocorre que existe grande número de 
devedores inadimplentes e com as dívidas sem garantia real não há 
como receber esses valores nem mesmo na justiça. Acrescente-se, 
ainda, que a atualização dos créditos devidos atinge, na maioria dos 
casos, patamares inacessíveis, insuportáveis para qualquer cidadão 
que não tem como saldar seus compromissos. 

Desse modo, o projeto em análise busca adequar as dívidas à 
capacidade econômica do devedor e, aí sim, aumentar as receitas 
para os cofres públicos, porquanto ocorrerá o ingresso de recursos 
considerados perdidos. 

Vale registrar ainda, que a norma contida no art. 14 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, não alcança a proposição, visto que os direitos e créditos sobre 
os quais incidirá a redução não são de natureza tributária. 

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

1.729/2001 no 1° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
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PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.761/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

institui a gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos 
que menciona do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde e dá outras providências. 

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou. Vem a matéria agora a 
esta Comissão para análise do mérito, nos termos do art. 188 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 1.761/2001 institui a gratificação-saúde para os 

servidores da carreira da saúde, atividade-fim da Secretaria de Estado 
da Saúde, inclusive para os inativos, no percentual de 30%, tendo 
como base de cálculo os itens 2 e 3 do Anexo I da Lei Delegada n° 41 , 
de 1999, o qual estabelece os níveis de remuneração mínimos dos 
servidores da administração direta, das autarquias e fundações 
públicas. As gratificações variam, portanto, entre R$135,00 para a 
classe de agente de serviços da saúde; R$150,00 para as classes de 
assistente técnico da saúde e técnico da saúde; e R$225,00 para a 
classe analista da saúde. A proposição determina que a gratificação 
"saúde" não servirá de base de cálculo para nenhuma vantagem. 

A gratificação, que constitui uma vantagem pecuniária que integra a 
remuneração do servidor, visa a beneficiar os servidores que 
desempenham funções específicas na área da saúde, tais como: 
visitador sanitário, auxiliar de enfermagem, laboratorista, médicos e 
enfermeiros etc. Consideramos a proposta meritória, pois constitui 
uma forma de incentivar e estimular o servidor que lida diretamente 
com a saúde pública. 

Há a previsão, ainda, de alteração do fator de ajustamento da classe 
de Assistência de Atividades da Saúde (MG-43-AS-04), de provimento 
em comissão, de que trata o art. 17 da Lei Delegada no 38, de 1998, 
de 0,6111 para 0,9252, com a jornada de trabalho de 40 horas 
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semanais. As gratificações e os reajustamentos terão eficácia a 
partir de 1°/10/2001. Assim, o projeto estabelece que 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. 
Para tanto, a proposição autoriza a abertura de crédito até o limite de 
R$ 8.514.432,00. 

Aqui temos de esclarecer que o projeto não atende ao disposto nos 
arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, o art. 21 
da referida lei estabelece ser nulo de pleno direito o ato que provoque 
aumento de despesa com pessoal e não atenda ao disposto nos arts. 
16 e 17 - que exigem, entre outras coisas, estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes - e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 
1 o do art. 169 da Constituição Federal. Entretanto, tais questões 
deverão ser analisadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, motivo pelo qual não apontamos óbice à tramitação do 
projeto em tela. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1 , 
que visa a corrigir distorção hierárquica em nível funcional e 
remuneratório, que se verifica na estrutura do Poder Executivo, com 
relação à remuneração dos cargos de Chefe de Gabinete e de Diretor 
111. Segundo a Comissão, o valor da remuneração atribuída ao cargo 
de Diretor 111 é de R$ 4.018, 22, superior aos R$ 3.599,97 atribuídos 
ao cargo de Chefe de Gabinete. No entanto, o cargo de Chefe de 
Gabinete é hierarquicamente superior ao de Diretor 111. De fato, tal 
correção tem de ser efetuada, de maneira a se garantir a manutenção 
da hierarquia, que constitui um elemento típico da organização da 
administração pública. 

A Emenda no 2, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, visa apenas a corrigir uma impropriedade técnica, por isso 
opinamos por sua aprovação. 

Por fim, apresentamos a Emenda no 3, que estende a gratificação
saúde a todos os servidores da área administrativa lotados na 
Secretaria de Estado da Saúde, com o intuito de se garantir a 
isonomia entre servidores lotados na mesma Secretaria. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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1.761/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e a Emenda no 3, que apresentamos. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se o seguinte §1° ao art. 1°, passando-se o parágrafo 

único a§ 2°: 
1'Art. 1°- .......................................................................... . 
§ 1 o - A gratificação prevista no "caput" deste artigo é extensiva aos 

servidores da área administrativa lotados no quadro setorial da 
Secretaria de Estado da Saúde.". 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely 

Tarqüínio - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro 
Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.774/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em 
epígrafe estrutura os quadros especiais de pessoal da administração 
pública estadual autárquica e fundacional das instituições que 
menciona e dá outras providências. 

Publicado em 20/9/2001, foi o projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do · Regimento Interno, receber parecer, cabendo a esta 
Comissão analisar, preliminarmente, os seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
Segundo a teoria da administração pública, ao lado do concurso 

público como forma objetiva e impessoal de apuração da capacidade 
individual para o ingresso no serviço público, a organização de um 
sistema baseado em carreiras constitui a melhor forma de apuração 
do mérito dos servidores e de valorização das suas atividades. 

A Constituição Estadual, na forma original do art. 30, posteriormente 
alterada pela Emenda Constitucional no 49, de 31/06/2001, previa, 
inclusive, expressamente, a regulamentação de planos de carreira 
para os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias 
e das fundações públicas. A alteração recente do texto constitucional 
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mineiro, seguindo o modelo introduzido pela Emenda 
Constitucional no 19, de 4/6/98, substituiu essa previsão expressa pela 
previsão de criação de um conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal. Manteve-se, entretanto, o § 1° do 
mencionado art. 30, em que se estabelece como diretriz para a 
política de pessoal, no seu inciso IV, a exigência de "sistema de mérito 
objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento da 
carreira". 

A Constituição Federal, por sua vez, no art. 39, § 1°, I, determina 
que o sistema remuneratório dos servidores públicos de todos os 
Poderes, em todos os entes federados, observará "a natureza, o grau 
de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 
cada carreira". A partir de uma interpretação sistêmica do texto 
constitucional, percebe-se, portanto, que a existência de planos de 
carreira constitui um mandamento constitucional que se vincula 
estreitamente aos princípios da impessoalidade, da legalidade e da 
eficiência na administração pública. 

O projeto de lei em exame, que visa estruturar os quadros especiais 
de instituições da área de ciência e tecnologia - especificamente, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -, da Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas 
Gerais- CETEC -, da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, 
da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, da Fundação João Pinheiro -
FJP - e do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, revela-se, na 
sua filosofia geral, plenamente de acordo com os mandamentos 
constitucionais mencionados e apresenta ainda o mérito de 
desencadear um louvável processo de discussão em torno dos 
mecanismos de valorização dos servidores públicos estaduais. 

Algumas questões relevantes, relativas à constitucionalidade da 
matéria, não podem, no entanto, deixar de ser mencionadas. Em 
primeiro lugar, destacamos a questão da iniciativa no processo 
legislativo. Apresentado por parlamentar, nesse aspecto, o projeto, a 
princípio, contraria o disposto no art. 66, 111, da Constituição Estadual, 
em que se reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa em matérias que tenham como tema a regulamentação· da 
atividade administrativa daquele Poder e a fixação de remuneração de 
seus servidores. Entretanto, como está em vigor o art.70, § 2°, da 
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Constituição Estadual, podemos concluir que a sanção expressa 
ou tácita do Governador do Estado supre sua iniciativa no processo 
legislativo. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao disposto no art. 169 da 
Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998. De acordo com o § 1 o do mencionado 
artigo, que transcrevemos, "a concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 
ou a alteração na estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

11 - se houver prévia autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista". 

Esse artigo não impede que se regulamentem os quadros especiais 
da área de ciência e tecnologia. Entretanto, condiciona a sua 
aplicação, no que diz respeito aos efeitos orçamentários, a duas 
condições: a existência de dotação orçamentária e a autorização 
específica na LDO. Não há, na Lei no 113.959, de 26/7/2001, que 
"dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2002", especialmente no seu Capítulo 11, que trata 
"Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual", nenhuma 
menção específica à estruturação de carreiras do Poder Executivo. 
Não há, também, no projeto em exame, indicação da repercussão 
financeira gerada pela implementação do novo plano de carreiras ou a 
previsão de créditos suplementares para o exercício corrente. Assim, 
parece-nos mais adequado que a vigência da norma seja postergada 
para o próximo exercício, de forma a se garantir a sua viabilidade, no 
que diz respeito ao aspecto financeiro. 

Outro dispositivo específico do projeto merece atenção. No art. 36 
da proposição em exame, determina-se que as vagas atualmente 
existentes nas carreiras de ciência e tecnologia serão preenchidas 
mediante concurso público a ser convocado no prazo de 120 dias, 
contados da vigência da lei. É certo que as vagas existentes, quando 
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se referem a cargos de provimento efetivo, somente podem ser 
preenchidas por meio de nomeação de candidato aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e títulos. Entretanto, as 
providências para a realização do concurso e o próprio ato de 
nomeação de aprovados enquadram-se na atividade administrativa 
típica do Poder Executivo, conduzida pelo Governador do Estado, nos 
termos do art. 90, 111, da Constituição Estadual. Assim, não nos parece 
adequada a fixação de prazo para a realização de concurso, por 
representar ingerência na esfera privativa daquela autoridade, a quem 
compete o juízo acerca da conveniência e da oportunidade no se 
refere à realização do certame e ao provimento de cargos. 

Para sanar os problemas indicados, apresentamos duas emendas 
ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.774/2001 com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 38 a seguinte redação: 
"Art. 38 - Esta lei entra em vigor em 1 o de janeiro de 2002.". 

EMENDA N°2 
Suprima-se o art. 36 do projeto. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Ermano 

Batista - Ambrósio Pinto - Sebastião Costa - Agostinho Silveira -
Márcio Kangussu. 
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ATA DA 193" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/10/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discurso do 
Deputado Durval Ângelo; aprovação - 2" Parte (Ordem do Dia): 
Questão de Ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 825/2000; discurso dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Pinto Coelho, Marcelo Gonçalves, Dimas 
Rodrigues, Chico Rafael e Maria Olívia; votação do Substitutivo n° 1, 
salvo emenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 1; 
declarações de voto - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.482/2001; aprovação na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda 
no 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.197/2000; 
requerimento do Deputado Márcio Cunha; deferimento; questão de 
ordem; votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; 
leitura e votação do inciso 11 do parágrafo único do art. 3° do projeto; 
rejeição; votação da Emenda no 1; aprovação; leitura e votação da 
Emenda no 2; rejeição; - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
728/99; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emenda; rejeição; prejudicialidade da Emenda no 1 - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 1.137/2000; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3- Questão de Ordem
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 - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
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Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira- Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves 
- Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra para discuti
la, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Algumas matérias não constaram na 
ata, apesar de esta ser longa, e foram assuntos abordados ontem. 
Gostaria de pedir a atenção de V. Exa. para o que vamos comentar. 
Todos acompanhamos parte do noticiário que tratou da possibilidade 
de a PUC-MG perder seu certificado de filantropia. Isso é matéria 
jornalística que merece ser abordada na perspectiva da notícia e até 
nos aspectos legais sob os quais essa matéria veio à discussão na 
sociedade. Repudio veementemente, do ponto de vista ético, a notícia 
envolvendo o nome de D. Serafim. 

D. Serafim, fundador da PUC, uma das maiores universidades 
privadas do País, desenvolve em Belo Horizonte o projeto Construir a 
Esperança, um trabalho pastoral que é referência nacional para as 
dioceses. 

Fez-nos mal deparar, no "Estado de Minas" de hoje, com uma nota 
de esclarecimento ao povo e aos amigos assinada por D. Serafim. O 
povo e seus amigos sabem que ele não precisa esclarecer nada. Sua 
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Peço licença, Sr. Presidente, para ler o telegrama que enviei ontem 
ao Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte: "Como amigo, meu 
apoio e solidariedade, mesmo sabendo que isso é desnecessário. 
Como cidadão, meu repúdio às notícias capciosas e maldosas da 
imprensa, e, como cristão, minhas orações permanentes". 

Quero, desta forma, externar solidariedade a D. Serafim. A forma de 
tratar a questão não é correta, não pelo aspecto legal, mas do ponto 
de vista ético e moral. Uma coisa é o fato em si, outra é o tratamento 
dado às pessoas envolvidas. 

O segundo registro que peço conste em ata é que, à 1 h30min de 
hoje, fui acordado em casa por representantes do SAJ, da Assistência 
Jurídica da PUC e por representantes da Pastoral de Rua, com a 
notícia de que a Polícia Militar estava, de madrugada, desalojando 14 
famílias que moram num casarão da Avenida do Contorno, próximo ao 
Hospital Felício Rocho. 

O mais grave é que, na última quinta-feira, o Juiz Pedro Quintino, do 
Tribunal de Alçada, havia cassado a liminar de despejo dada por um 
Juiz de 1 a Instância. Diga-se de passagem que a decisão foi da 
Câmara do Alçada. Em tese, as famílias estariam ocupando o casarão 
legalmente. 

Mais do que depressa, fui ao local e fiquei até há pouco na 
Delegacia de Polícia da Seccional Sul. Vale registrar a forma 
truculenta com que os seguranças da empresa agiram, e a polícia não 
reagiu como esperávamos. Um dos moradores foi internado no HPS, 
com risco de ficar cego de um olho. Será que neste País decisão 
judicial só vale para ricos, políticos e poderosos? Decisão judicial tem 
mão única? 

Os moradores estão agora na Comissão de Direitos Humanos. 
Faremos um apelo aos Deputados para nos acompanharem ao 
Tribunal de Alçada e exigirmos que a decisão liminar prevaleça e seja 
cumprida imediatamente. 

Finalmente, manifesto meu apoio ao Projeto de Lei no 825/2000, um 
trabalho árduo dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marcelo 
Gonçalves, que trouxeram a Plenário a discussão sobre o setor têxtil 
do Estado. 

L---------0------__. 



1099 
Na guerra fiscal que assola o País, as empresas mineiras têm 

de se defender. Parabenizo os dois colegas e conclamo os demais a 
votar unanimemente a favor do projeto. Não podemos perder a corrida 
nessa guerra. 

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Não havendo quem 
sobre ela se manifeste, dou a ata por aprovada. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Nos termos do edital de 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero 

parabenizar os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marcelo Gonçalves 
por esse projeto e solicitar a V.Exa. que coloque na pauta o meu 
projeto sobre o ICMS das malharias. Estou pedindo nada mais, nada 
menos, Sr. Presidente, o parcelamento do prazo de recolhimento 
desses impostos em seis meses. As regiões de Jacutinga e de Monte 
Sião sofrem com isso porque fabricam, vendem e têm de pagar os 
impostos. Muito obrigado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 

825/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária de ICMS nas operações internas 
com fio sintético de malha. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou por sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do 
Substitutivo n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 1. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caríssimos 
colegas, Deputadas, empresários do segmento têxtil e vestuário, 
quero saudá-los por meio do amigo Dr. René Walkil Júnior, a quem, 
mais uma vez, agradeço penhoradamente o empenho para que 
chegássemos a este momento histórico para Minas Gerais e para o 
Brasil. 

Sinto-me exatamente como há dois anos, quando, desta tribuna, 
defendemos o projeto do setor moveleiro de Minas Gerais. Naquela 
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oportunidade, demonstrávamos, com clareza meridiana, 
insofismável, quanto seria importante a aprovação daquele projeto de 
lei de nossa autoria, pois, com certeza, o Estado seria o maior 
ganhador. Hoje, dois anos depois de sua aprovação, pelos canais da 
imprensa, pelas estatísticas, pelo próprio Governo Estadual, vemos 
que, realmente, esta Assembléia cumpriu o seu papel de resgatar os 
legítimos interesses para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. 

Ocupamos novamente esta tribuna para pedir aos caríssimos 
colegas a redução de 30% para 25% do imposto do setor da produção 
de vinhos de Minas Gerais. Conseguimos, também, a mesma 
resposta, ou seja, gerar empregos e aumentar a arrecadação. Mas 
não foi só isso, Srs. Deputados. Desde fevereiro de 2000, ou seja, há 
quase dois anos, estamos caminhando paulatinamente, fazendo 
inúmeras discussões, para que o Projeto de Lei no 825/2000, que hoje 
está sendo votado em 1 o turno, seja aprovado. Demonstramos, nas 
audiências públicas e nos encontros com o Governador, a importância 
de sua aprovação. 

O tempo passou, e a preocupação deste parlamentar e desta Casa 
comunga com o sentimento de resgatar o setor têxtil e todos os que 
labutam nesse segmento centenário, pioneiro de Minas Gerais. 

Ao encaminhar esse projeto, quero agradecer ao Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, que entendeu e atendeu o apelo deste 
parlamentar de participar dessa negociação junto ao Governo do 
Estado; quero agradecer ao Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, sempre sensível ao desenvolvimento de Minas, procurando 
resgatar, aumentar a arrecadação e fazer com que as indústrias 
mineiras permaneçam no chão sagrado de Minas. Quero, ainda, 
parabenizar o Deputado Marcelo Gonçalves, que veio contribuir, com 
seus conhecimentos e sua inteligência, para que conseguíssemos 
agregar meios para a aprovação desse projeto. 

Devo confessar aos empresários e a V. Exas. que estamos 
cumprindo o nosso papel inobliterável na guerra fiscal, porque Minas 
Gerais sempre foi a sementeira de grandes empregos e indústrias e, 
nesta hora, dá uma resposta aos senhores, por tudo o que fizeram por 
nós, abrindo empregos e lutando, com grande ações, para que 
chegássemos a esse importante momento para o povo mineiro. Fico 
muito feliz e gostaria que o sentimento de todos os senhores se 
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inclinasse para a aprovação do projeto, porque temos certeza de 
que, assim, estaremos não somente cumprindo o nosso dever, como 
também promovendo o resgate do setor têxtil. 

Para finalizar, conto com o sentimento de todos os senhores. Com a 
aprovação desse projeto, estaremos dando grande contribuição para o 
desenvolvimento de Minas e do Brasil. E quero cumprimentar a todos 
os empresários, de quem estaremos sempre juntos, para que 
possamos construir uma Minas invejável no setor têxtil. Tenho certeza 
de que, em breve, o Governador irá sancionar essa importante 
matéria, que irá resgatar o setor e garantir empregos e geração de 
tributos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alberto Pinto Coelho. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Nosso desejo de falar neste 
momento tem somente o propósito de ressaltar a atuação do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em prol do desenvolvimento de 
segmentos que são muito importantes no Estado e, particularmente, 
no Sul de Minas, região que representa. Nesta oportunidade, gostaria 
de manifestar o nosso apoio ao seu projeto e, mais do que isso, a 
nossa satisfação em ter o Deputado como um dos membros do PPB. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Marcelo Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
caro amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero agradecer a V. Exa. 
a aceitação de meu substitutivo. Não me alongarei, porque não quero 
atrapalhar a votação desse projeto, que é tão importante para os 
empresários, para a sociedade mineira e para o crescimento do 
Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Dimas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero cumprimentar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, brilhante 
parlamentar, grande companheiro, que tem aprovado projetos 
importantíssimos nesta Casa, diminuindo o ICMS da madeira e do 
vinho. É importante melhorar a situação dos empresários, do povo e 
da nossa querida Minas Gerais. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, usamos 
a tribuna para fazer uma saudação ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
pela iniciativa de propor um projeto dessa natureza, que tem por 
objetivo proteger a indústria têxtil do Estado. 

Queremos, também, manifestar a nossa preocupação com o que 
está acontecendo em Minas pela ausência de um projeto maior para 
desenvolver economicamente o Estado. Por meio do Projeto de Lei n° 
1.512, estamos tentando resgatar um processo de desenvolvimento 
econômico para o Estado de Minas Gerais. Pretendemos salvar as 
pequenas e microempresas que atuam no setor têxtil. Pretendemos 
restabelecer o sistema de débito e crédito, eliminar a cobrança da 
diferença de alíquota que hoje é cobrada pelo Estado de Minas sobre 
as compras efetuadas fora do Estado. 

Se continuarmos a tomar decisões isoladas como a de reduzir o 
ICMS setorialmente, se não adotarmos uma política macroeconômica, 
não conseguiremos levar o Estado de Minas a um verdadeiro 
desenvolvimento econômico. Precisamos ter estratégias de 
desenvolvimento. 

Hoje existe a guerra fiscal. Na minha opinião, os outros Estados 
estão adotando uma estratégia de desenvolvimento econômico; Minas 
Gerais precisa fazer o mesmo. Não podemos tomar medidas 
paliativas, muito embora a do setor têxtil atenda um segmento. 
Precisamos ter uma visão maior, não podemos olhar de forma setorial. 
É necessário um projeto macroeconômico que tenha por objetivo 
resgatar a liderança de Minas em vários setores. Precisamos 
desenvolver o Estado e ter uma visão futurista. Não queremos uma 
guerra fiscal, queremos adotar uma estratégia de desenvolvimento 
para o Estado. 

Este é o nosso posicionamento. O Projeto de Lei no 1.512, de nossa 
autoria, já se encontra preparado para a ordem do dia e tem por 
objetivo resgatar a pequena e a microempresa no Estado de Minas 
Gerais. 

Veio em boa hora a iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
tem por objetivo colocar a salvo um setor tão importante para a 
economia de Minas. Temos sido procurados por diversas empresas 
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do Sul de Minas, região onde atuamos e que tem grande vocação 
para o setor têxtil. 

Sr. Presidente, colegas Deputados, votaremos favoravelmente ao 
projeto e encaminhamos nesse sentido. Mas espero, por parte do 
Governo e do PMDB, partido ao qual pertenço, que tenhamos o bom 
senso de adotar mecanismos de desenvolvimento econômico no 
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Maria Olívia. 

A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e lhe dizer que a nossa região, o 
Oeste de Minas, que também trabalha muito com confecção, será 
beneficiada. Quero dizer, ainda, aos nobres pares que já está na 
Comissão de Fiscalização Financeira o projeto que cria o pólo das 
malhas no Sul de Minas, também com incentivo do Governo. 
Parabéns, Deputado Dalmo, porque o senhor beneficiará várias 
regiões, não só o Sul de Minas, como também toda a Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica 
prejudicada a Emenda no 1. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o 
Projeto de Lei n° 825/2000 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Declarações de Voto 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

empresários, pudemos participar da audiência pública em que foram 
tratados assuntos referentes a esse segmento industrial de real 
importância em Minas Gerais. Posteriormente, fomos relator desse 
projeto na Comissão de Fiscalização Financeira, e adotamos o 
substitutivo apresentado pelo Deputado Marcelo Gonçalves. 

A Assembléia, com esta votação, sinalizou para o Governador. 
Facilitamos para ele as ações visando fazer justiça fiscal com esse 
setor que é tão importante no Estado. Minas não pode perder a 
competitividade no País, e estamos perdendo. Mas a Assembléia 
Legislativa, com a aprovação desse projeto, entrega ao Executivo a 
condição necessária para adotar as ações visando corrigir essa 
distorção e dar a Minas condições de competir com outros Estados. 
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Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Queria apenas agradecer a V. 
Exa. o empenho na realização de audiências sobre o projeto do 
Deputado Dalmo, ao qual apresentamos este substitutivo. 
Agradecemos ao Deputado Mauro Lobo, que também teve papel 
importante nesse projeto. E, mais uma vez, agradeço ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva o apoio ao nosso substitutivo, estendendo o 
projeto à indústria de calçados e à de vestuário. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, também fico feliz em ter 
votado favoravelmente ao projeto de lei do brilhante Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, a quem parabenizo por ter tido essa visão de progresso 
e de desenvolvimento para Minas Gerais. E é motivo de muito 
orgulho, porque isso partiu da minha querida Curvelo; vejo o nosso 
conterrâneo e amigo Agnaldo. Foram três grandes empreendedores 
curvelanos que iniciaram essa grande empresa, de grande liderança 
no setor têxtil, que é a Cedro e Cachoeira. Quero parabenizá-lo e 
dizer que sempre aprovaremos projetos importantes, que tragam 
desenvolvimento, gerem empregos e dêem condições de 
competitividade aos nossos produtos no Estado e no País. 

O Deputado Gil Pereira - Quero parabenizar, também, o nosso 
ilustre colega Deputado Dalmo Ribeiro Silva, um dos mais brilhantes 
desta Casa. Em seu primeiro mandato, tem se destacado, feito 
projetos para que Minas se desenvolva ainda mais. Tenho certeza, 
Deputado Dalmo, de que a sua contribuição ao Estado tem sido muito 
grande, em especial, ao Sul de Minas. Tenho certeza de que aquele 
povo irá reconhecer com brilhantismo o seu trabalho nesta Casa. 
Parabéns. 

O Deputado Carlos Pimenta - Votamos favoravelmente ao projeto do 
Deputado Dalmo e queríamos cumprimentá-lo. Aliás, o meu 
cumprimento é pela eficiência de V. Exa., que tem aprovado projetos 
dessa natureza, projetos importantes, que vêm ajudar muito algumas 
categorias. Recentemente, o do ICMS do vinho e, agora, esse, que 
beneficiará, realmente, inúmeros investidores. 

Queria lembrar uma coisa, Deputado Dalmo. O Governo, há pouco 
tempo, por meio dos Secretários da Fazenda e do Planejamento, 
disse, alto e bom som, que três categorias compõem 95% do ICMS de 
Minas Gerais. O setor automobilístico, o setor de energia elétrica e o 
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setor de combustíveis, restando, apenas, 5% do ICMS para 
inúmeros setores. Estamos notando que Minas tem perdido muitas 
indústrias para Estados vizinhos, exatamente devido a essa carga 
tributária. Vejo, na aprovação do projeto de V. Exa., uma oportunidade 
de o Governo repensar a questão do ICMS. Se apenas três setores 
compõem 95% do ICMS, os outros, que compõem 5%, muitas vezes, 
saem de Minas Gerais devido à carga tributária. O Estado perde não 
só o ICMS, como também empregos. Estamos em desvantagem com 
relação a outras regiões e Estados. Então, é necessário que o 
Governo repense isso urgentemente e faça a reforma tributária em 
Minas Gerais. Se ela não sai em Brasília, tem que sair em Minas, para 
que não continuemos assistindo à evasão de empresas. 

Recentemente, a Deputada Elbe Brandão aprovou um projeto 
reduzindo a carga de ICMS para os pequenos agricultores, os 
pequenos irrigantes do Norte de Minas. Esperamos que o Governador 
Itamar Franco, homem sensível, acate não só a decisão da Casa, 
como também a de V. Exa. Parabéns. Fica o nosso alerta e recado ao 
Governo para que ele, urgentemente, faça esse grande benefício ao 
Estado, promovendo uma reforma administrativa, para que não 
continuemos a assistir à evasão de empresas e à perda de empregos 
no Estado. Parabéns pelo seu trabalho. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
mais uma vez, imbuído do sentimento, acima de tudo, de gratidão, 
quero homenagear V. Exas. pela sensibilidade da aprovação desse 
projeto. Devo dizer aos senhores empresários que o primeiro passo foi 
dado, com o pé no chão, com muita determinação e com muita 
vontade para que esta Assembléia Legislativa seja a grande parceira 
dos senhores. Quero, mais uma vez, ressaltar a presença importante 
dos senhores na aprovação do projeto no 2° turno, que deverá ocorrer 
nos próximos dias, na próxima semana. Isso é muito importante para 
que a Assembléia acompanhe de perto o grande interesse que os 
senhores estão tendo, há tantos anos, pela aprovação desse projeto. 
Em meu nome, em nome, particularmente, do partido, muito obrigado 
pela colaboração, pela presença, pela solidariedade, pelos 
depoimentos de todos, sendo certo que, quando apresentamos esse 
projeto, pensamos em Minas, pensamos em emprego e pensamos no 
povo mineiro. Muito obrigado. Brevemente estaremos aprovando o 
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projeto em 2° turno e, conseqüentemente, aguardando a sanção 
do Governador do Estado. Parabéns, senhores empresários! Muito 
obrigado a esta Casa. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1.482/2001, do Deputado Marco Régis, que visa a autorizar a CEMIG 
a comprar ações das Centrais Elétricas de FURNAS. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina 
por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo no 1 , da Comissão de Justiça, com 
a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.482/2001 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, ern 2° turno, do Projeto de Lei no 1.197/2000, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do 
Conselho de Industrialização - COIND. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno com a Emenda no 1, que apresenta. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi recebida a Emenda n° 2, e 
que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será 
submetida a votação, independentemente de parecer. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Márcio Cunha em que solicita a votação 
destacada do inciso 11 do parágrafo único do art. 3° do projeto. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Gostaria, Sr. Presidente, que houvesse a 

leitura da Emenda no 2, que será votada sem parecer. 
O Sr. Presidente - No momento da votação da emenda, faremos a 

leitura. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
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proceda à leitura do inciso 11 do parágrafo único do art. 3°. 

O Sr. Secretário (- Lê:) "li - admitir o pedido de financiamento da 
empresa cujo recolhimento de ICMS ocorra por substituição tributária 
na unidade financiada." 

O Sr. Presidente - Em votação, o inciso 11 do parágrafo único do art. 
3° do projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, a Emenda no 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da Emenda no 2. 

- A Emenda no 2, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na edição do 
dia 25/10/2001. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.197/2000 na 
forma do vencido em 1 o turno com a Emenda no 1, exceto o inciso 11 
do parágrafo único do art. 3° do projeto. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 728/99, do Deputado 
Arlen Santiago, que altera a redação do art. 111 da Lei no 11 .406, de 
28/1/94, que institui a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos 
Serviços para o servidor a que se refere o art. 112 dessa lei, dos 
quadros de pessoal da HEMOMINAS e da FHEMIG, que estende a 
referida gratificação aos funcionários da FUNED e da UNIMONTES. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. Com a rejeição do projeto, fica prejudicada a Emenda n° 1. 
Arquive-se. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.137/2000, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa de 
Acompanhamento, Aconselhamento Genético Preventivo e 
Assistência Médica Integral às Pessoas Portadoras de Traço 
Falciforme e de Anemia Falciforme e dá outras providências. A 

~-----------~------------~ 



1108 
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno com as Emendas de n°s 1 a 3, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas n°s 1 a 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.137/2000 na 
forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão 
de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

perceber, não há 26 Deputados em Plenário. Assim, solicito o 
encerramento da reunião por falta de número regimental. 

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 194" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/10/2001 

Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Doutor Viana 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte 

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento 
do Deputado João Paulo; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.024/2000; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.244/2000; 
aprovação - Questão de ordem - 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 - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João Leite -
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João Paulo - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 a Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Nos termos do edital de 

convocação, a Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João 

Paulo, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de 
modo a que o Projeto de Resolução n° 1.802/2001 seja apreciado em 
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.024/2000, do 
Deputado Fábio Avelar, que estabelece a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos comerciais afixarem as limitações ao recebimento 
de cheques e dá outras providências. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 
1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1 .024/2000 na 
forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.244/2000, do 
Deputado João Paulo, que obriga as empresas prestadoras de 
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serviços de telefonia a instalarem aparelhos de medição de 
consumo nos telefones fixos e dá outras providências. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, devido ao requerimento do 

Deputado João Paulo, vem agora a discussão do projeto de resolução 
que trata justamente do Código de Ética. Dentro dessa proposta, 
existem matérias que os Deputados precisam discutir. Como 
perdemos o quórum qualificado para a discussão desse projeto tão 
importante, solicito o encerramento, de plano, da reunião para que os 
Deputados, em outro momento e com quórum, tenham condições de 
discutir matéria tão importante. 

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, 
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 74• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia nove de outubro de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 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 distribui os Projetos de Lei n°s 
1.705, 1.725, 1.731 e 1.732/2001 ao Deputado Bené Guedes; 1.735 e 
1.736/2001, ao Deputado Luiz Menezes; 1.745/2001, ao Deputado 
João Leite e avoca a si a relataria do Projeto de Lei no 1.747/2001. Na 
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 2• Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação das proposições sujeitas à 
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deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.687 
e 1.701/2001 (relator: Deputado Luiz Menezes); 1.693/2001 com a 
Emenda no 1 (relator: Deputado João Leite); 1.694/2001 com a 
Emenda n° 1 e 1.695/2001 (relator: Deputado Bené Guedes). Passa
se à 32 Fase da Ordem do dia, com a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado João Leite 
apresenta dois requerimentos em que solicita seja encaminhado ofício 
ao Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, para que 
encaminhe a esta Comissão informações detalhadas a respeito da 
situação funcional e carga horária da médica residente Renata Gresta; 
seja feita visita desta Comissão ao hospital do IPSEMG, com a 
finalidade de verificar "in loco" as condições de trabalho dos médicos 
residentes nessa instituição. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Neste momento, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado Bené 
Guedes e apresenta dois requerimentos em que solicita seja realizada 
audiência pública para discutir, com os convidados que menciona, o 
Projeto de Lei no 1.478/2001; solicita seja realizada audiência pública 
para discutir, com os convidados que menciona, o Projeto de Lei no 
1 .449/2001. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva submete a discussão e votação os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.261/2000, 1.560 e 
1.646/2001, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente · Luiz Menezes · João Leite. 

ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas do dia dez de outubro de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
Agostinho Patrús e Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado 
João Paulo, por indicação da Liderança do PL), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
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Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidente informa que a reunião se destina a debater, com diversos 
convidados, as normas que regulam os financiamentos habitacionais, 
os planos de consórcio habitacional, a utilização do FGTS na 
aquisição de casa própria e problemas relacionados ao mercado da 
construção civil, bem como apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofício do Sr. Januário Montone, Diretor-Presidente da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 28/9/2001. Comunica, ainda, o recebimento do Projeto 
de Lei n° 1.450/2001, no 2° turno, para o qual designou o Deputado 
Bené Guedes como relator. Prosseguindo, a Presidência transforma 
esta parte da reunião em especial, para ouvir o Sr. André Aragão 
Martins Vieira, Diretor Administrativo e Operacional da Construtora 
Tenda S.A.; a Sra. Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, 
Consultora do SINDUSCON; o Sr. Aliator Silveira, Superintendente da 
Caixa Econômica Federal - CEF -, e a Sra. Carlas Trindade da Silva, 
proprietária de apartamento no Residencial Austrália, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra, inicialmente, ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações 
iniciais. Registra-se a presença do Deputado João Paulo, a quem a 
Deputada Maria José Haueisen passa a Presidência. O Presidente 
registra a presença do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente-Geral da 
CEF; do Sr. Leonardo Diniz Motta e da Sra. Eugênia Regina de Melo e 
Lemos, Gerentes de Mercado da CEF; das Sras. Delba Vanuza Melo 
Zile de Miranda, Técnica de Fomento da CEF; Sheyla Werneck 
Rodrigues, Gerente Institucional da CEF; Ângela Nunes, Procuradora 
do Município de lbirité; e dos Srs. Edson Aguiar da Silva, Vereador à 
Câmara Municipal de lbirité; Camilo Joubert Barbosa, Conselheiro da 
Câmara de Engenharia Civil do CREA-MG; e José Raimundo Ribeiro 
Brandão, proprietário de apartamento no Residencial Austrália. Logo 
após, concede a palavra aos convidados para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
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consta das notas taquigráficas. A Deputada Maria José Haueisen 
reassume a Presidência. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 1 .450/2001 (relator: 
Deputado Agostinho Patrús, em virtude de redistribuição); e pela 
rejeição da Emenda no 1, apresentada em Plenário, no 1 o turno, ao 
Projeto de Lei no 316/99 (relatora: Deputada Maria José Haueisen). 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento no 
2.602/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos convidados, dos Deputados e dos demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - Antônio 

Carlos Andrada. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
Às dez horas do dia dezoito de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Fábio Avelar e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater sobre a viabilidade do 
programa de concessão de rodovias federais no Estado, em especial, 
da concessão da BR-459. O Presidente registra a presença dos Srs. 
João da Silva Ferrão, Presidente da Agência para o Desenvolvimento 
Integrado do Sul de Minas Gerais - ADISMIG -, e Renato de Aquino 
Faria Nunes, Presidente da Rota Tecnológica 459, e os convida para 
tomarem assento à mesa. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do 
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, que discorrem 
sobre o tema em questão e se envolvem em amplo debate com os 
Deputados presentes, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Pinduca Ferreira - Arlen Santiago -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 

outubro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Antônio Andrade, 
Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira. 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 é subscrita pelos membros presentes. O Deputado Márcio 
Kangussu faz a leitura de ofícios do Deputado Luiz Fernando Faria, 
em que justifica sua ausência; dos Srs. Sérgio Kuroki Takeishi, 
Presidente da Câmara Municipal de Varginha, em que solicita seja 
realizada reunião da Comissão nessa cidade; e Paulo Calmon 
Nogueira da Gama, Secretário Executivo do PROCON Estadual, 
indicando o servidor Allan Stanley Saraiva como representante do 
Ministério Público nesta reunião, devido à ausência do Promotor de 
Justiça Amauri Artimos da Malta, que acompanha permanentemente 
os trabalhos. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Márcio Kangussu apresenta seis 
requerimentos, em que solicita seja convidada a participar de reunião 
a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -, vinculada ao 
Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento, para informar o 
volume de leite em pó importado pela empresa, bem como o 
correspondente valor; sejam intimados a prestar esclarecimentos à 
Comissão os Presidentes das empresas Elegê, ltalac, Batavo e 

'----------~--------' 



1115 

Paulista, apresentando as notas fiscais de venda de leite longa
vida e outros produtos lácteos referentes ao mês de setembro do 
corrente; sejam intimados os dirigentes do Instituto LANARA -
Ministério Público, do IMA, da Secretaria da Saúde, da Vigilância 
Sanitária da Prefeitura de Belo Horizonte, do Serviço de Inspeção 
Federal - SIF- do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do 
PROCON Estadual, além do Sr. Luiz Gonzaga da Costa Tavares, 
produtor rural, para prestarem informações sobre a ocorrência de 
fraude nos produtos lácteos comercializados no Estado; seja 
promovida, entre os dias 20/11/2001 e 27/11/2001, reunião desta 
Comissão com representantes de CPis similares instaladas nas 
Assembléias Legislativas de outros Estados, com o objetivo de se 
discutir a situação nacional do mercado de leite e derivados, bem 
como de se promover o intercâmbio de experiências e metodologias 
de trabalho; sejam intimados a prestar esclarecimentos à CPI os 
Presidente das redes de supermercados Distribuidora Mineira de 
Mercadorias (Epa e Mart Plus), Cia. Brasileira de Distribuição (Extra); 
Carrefour- Indústria e Comércio Ltda. (Carrefour e Champion); Casas 
Sendas Comércio e Indústria S.A. e Hiper Via Brasil, apresentando as 
notas fiscais de compra de leite e outros produtos lácteos relativas ao 
mês de setembro do corrente; e sejam solicitadas ao Sr. Humberto 
Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento em Minas Gerais, as seguintes 
informações referentes às dez maiores indústrias de processamento 
de leite e de produção de produtos lácteos instaladas no Estado, no 
período de julho de 1999 a agosto de 2001: a) quantidade de leite 
recebido; b) quantidade de leite processado; c) quantidade de leite 
analisado; d) principais fraudes detectadas e porcentagens de 
ocorrências. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento em que 
solicita sejam requisitados ao Banco Central do Brasil demonstrativos 
com os valores das remessas de lucros das empresas multinacionais 
que operam nos setores de industrialização e comércio varejista de 
leite e derivados, com atuação no Estado, nos últimos cinco anos. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir 
os Srs. Alberto Adhemar do Valle Júnior, Presidente do Sindicato da 
Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas 
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Gerais - SILEMG -, e Ronaldo Scucato, Presidente da 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG. 
Os convidados, com a palavra, fazem suas exposições e, logo após, 
respondem a questões formuladas pelos Deputados Márcio 
Kangussu, Antônio Andrade, Paulo Piau, Kemil Kumaira, Cristiano 
Canêdo e João Batista de Oliveira. Os Srs. Allan Stanley Saraiva, do 
Ministério Público, e Márcio Carvalho, assessor da Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, órgãos que têm 
assento permanente nesta Comissão, tecem suas considerações. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 
25/10/2001, às 9h30min, em Paracatu, e às 16 horas, em Patos de 
Minas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo - Paulo Piau 

-Antônio Andrade. 



I I I 7 
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, João Leite e Luiz Menezes. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente registra a presença dos Deputados Doutor 
Viana e Rogério Correia e informa que a reunião se destina a ouvir as 
Sras. Francisca Ferreira de Souza, representante da Diretoria 
Colegiada do SINTSPREV-MG; Maria Machado Cota, Vice-Presidente 
das Organizações Filiadas da Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas; Ângela Ferreira, 1 a Vice-Presidente da 
Secretaria Regional Leste do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior; e Cleuza Maria Faustina, Presidente 
da Federação Nacional dos Sindicatos de Saúde, Trabalho e 
Previdência Social - FENASPS -; que irão discutir a paralisação dos 
serviços de atendimento à saúde e à educação e a concessão de 
benefícios previdenciários à população no Estado, as quais tomam 
assento à Mesa. A seguir, o Presidente passa a palavra aos 
Deputados Rogério Correia e Doutor Viana autores do requerimento 
que suscitou a reunião para suas considerações iniciais. Após a 
exposição dos convidados, 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, 16 de outubro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva - Presidente, João Leite - Doutor Viana. 

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas e dez minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano 
Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, 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 Sávio Souza Cruz, 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 acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 
1.799, 1.807 e 1.811/2001 (Deputado Dilzon Melo); Projetos de Lei n°s 
1 .800 e 1.810/2001 (Deputado Agostinho Silveira); Projetos de Lei n°s: 
1. 797, 1 .805 e 1.806/2001 (Deputado Márcio Kangussu); Projetos de 
Lei n°s 1.798 e 1.808/2001 (Deputado Eduardo Hermeto); Projeto de 
Lei no 1.809/2001 (Deputado Ermano Batista); Projeto de Resolução 
no 1.803/2001 (Deputado Geraldo Rezende) e Projeto de Lei no 
1.801/2001 (Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de 
Lei n°S 591/99 e 1.752/2001, ambos na forma de substitutivos que 
receberam o no 1, e 971/2000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 1 .373/2001 na forma do Substitutivo n° 1 e 
1.760/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.767/2001 com a 
Emenda no 1 e 1.775/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira). O 
Deputado Sávio Souza Cruz apresenta parecer mediante o qual 
conclui pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.723/2001. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Após votação, são 
aprovados os requerimentos dos respectivos relatores solicitando 
sejam baixados em diligência os Projetos de Lei nos 1.453/2001, à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (relator: 
Deputado Márcio Kangussu) e 1.762/2001, à Secretaria de Estado da 
Casa Civil (relator: Deputado Eduardo Hermeto). Os pareceres sobre 
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os Projetos de Lei n°s 1.702/2001 e 1.751/2001 deixam de ser 
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos 
respectivos relatores, Deputados Ermano Batista e Eduardo Hermeto. 
Os Projetos de Lei n°s 1.756 e 1.615/2001 são retirados de pauta, 
atendendo a requerimentos dos Deputados Ermano Batista e 
Agostinho Silveira, respectivamente, aprovados pela Comissão. 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.770, 1.772, 1.769 e 1.738/2001 
com a Emenda no 1 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 1.733, 
1.768 e 1.777/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.754 com 
a Emenda no 1 e 1.771/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). O 
Presidente determina o envio ao Plenário do Projeto de Lei no 
1.723/2001, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Fábio Avelar - Sávio Souza Cruz -

Agostinho Silveira. 
ATA DA 74• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro 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 regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Cabo Morais, 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. Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA
MG, publicada no "Diário do Legislativo" de 12/10/2001. Após, solicita 
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ao Deputado Sargento Rodrigues que proceda à leitura da 
correspondência enviada pelo Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, 
Comandante-Geral da PMMG, por meio da qual encaminha 
documentação requerida pela Comissão. O Presidente comunica que 
em 16/10/2001 foram os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely 
Tarqüínio designados, respectivamente, relatores dos Projetos de Lei 
n°S 1.550/2001 e 1.683/2001, ambos no 2° turno. Passa-se à 1 a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação do 
parecer para o 2° turno do Projeto de Lei Complementar no 34/2001 
(relator: Deputado Cabo Morais) e do parecer para o 2° turno do 
Projeto de Lei no 1.497/2001 na forma do vencido no 1 o turno com a 
Emenda no 1 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira). Na fase de 
discussão do parecer para o 1 o turno do Projeto de Lei no 1.688/2001, 
o relator, Deputado Sargento Rodrigues, retira o parecer que conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 2 e, em 
seguida, procede à leitura de outro parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O parecer para o 1 o turno 
do Projeto de Lei no 1.761/2001 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Sargento 
Rodrigues, deferido pela Presidência. Passa-se à discussão e à 
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário. O 
Presidente submete a votação o Requerimento no 2.658/2001, em 
turno único, que é 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, 24 de outubro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues 

- Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 668 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de outubro 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 
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Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Gil Pereira e Antônio Andrade. 
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 é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
colher subsídios para a apreciação do Projeto de Lei no 1.279/2000, 
do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12175, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A seguir, 
agradece a presença dos Srs. Antônio Luís Bernardes, representando 
o Presidente do SINDIFISCO; Milton dos Reis, Presidente da 
Federação das CDLs, e Thadeu Leão Pereira, representando o 
Presidente da FAEMG. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
São aprovados os requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise em que 
solicita que não se aprecie o Projeto de Lei n° 1.279/2000, sem que 
seja ouvido o Secretário de Estado da Fazenda, nesta Comissão e do 
Deputado Rogério Correia, pedindo que participe desta reunião o Sr. 
Antônio Matos, Presidente da Associação das Pequenas e 
Microempresas do Estado de Minas Gerais. A seguir, a Presidência 
encerra a reunião em virtude da ausência do Sr. José Auguto Trópia 
Reis, Secretário de Estado da Fazenda. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - lvair Nogueira - Dilzon 

Melo - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e três de outubro 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 
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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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
do Sr. José Osvander Borges, Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social (2); do Sr. Fábio Persi, Presidente da Associação 
Comunitária do Chonin de Cima, publicados no "Diário do Legislativo" 
de 19/10/2001. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designa os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 971/2000, 1.754 e 1.772/2001 (Deputado João 
Leite); 1.733 e 1.768/2001 (Deputado Luiz Menezes); 1.738 e 
1.770/2001 (Deputado Bené Guedes) e avoca a si a relataria do 
Projeto de Lei no 1. 752/2001. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do parecer do relator, Deputado Bené Guedes (em virtude de 
redistribuição), que conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.611/2001 na forma do Substitutivo n°1, a Presidência solicita vista 
da matéria. Na seqüência dos trabalhos, passa-se à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei n°s 1.619 e 1.715/2001 (relator: Deputado João Leite); 
1.691, 1.722 e 1.725/2001 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.719 e 
1.697/2001 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Luiz Menezes). 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva transfere a Presidência ao Deputado Bené Guedes e apresenta 
requerimento, em que solicita à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, à Secretaria de Estado da Educação e ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais informações sobre o 
número e os nomes de servidores aposentados ou com aposentadoria 
requerida, que estão sendo e serão atingidos pelas medidas que 
determinam o seu retorno ao trabalho. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Em seguida, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva procede à leitura de requerimentos do Deputado Doutor Viana, 
em que solicita sejam convocados novamente os Secretários de 
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Estado da Educação e do Planejamento e Coordenação Geral e o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para 
decidirem efetivamente os seguintes assuntos: retorno de professores 
já aposentados à sala de aula; aposentadoria preliminar, direito amplo 
de defesa ao servidor e informação respeito aos direitos adquiridos, 
respeitando-os perante normas ou leis posteriores; do Deputado 
Pastor George, em que solicita seja realizada audiência pública da 
comissão com as autoridades que menciona, para se discutir o projeto 
de lei, do Deputado Federal Edmar Moreira, que dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico e autoriza a 
criação do conselho federal e dos conselhos regionais de 
instrumentadores cirúrgicos. Submetidos a votação, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Luiz Menezes - João Leite. 

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

1.704/2001 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Arlen Santiago, visa 

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da 
Comunidade de Mandacaru, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

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 dispõe o art. 103, 
I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa visa à prestação de serviços que contribuam 

para o desenvolvimento e racionalização das atividades agropecuárias 
de Mandacaru. 
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Procura, para a consecução desse objetivo, promover o 

transporte, o armazenamento, a industrialização dos produtos, bem 
como desenvolver programas de técnicas agrícolas destinados ao 
homem do campo para aproximá-lo das novas exigências do 
mercado. 

Além do relatado, promove atividades sociais e culturais, oferecendo 
aos associados serviços de assistência médica, dentária, jurídica e 
auxílio educacional. 

Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.704/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2001. 
Chico Rafael, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
1.749/2001 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado lvair Nogueira, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação SOS Rio Verde, com sede 
no Município de São Lourenço. 

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 
Fundada há mais de dois anos, a citada entidade encontra-se em 

pleno e regular funcionamento. Presta relevantes serviços na área de 
preservação ambiental, incentivando as atividades que visem a 
melhorar as condições do rio Verde e as que venham beneficiar a 
população de São Lourenço. 

Pelo que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.749/2001 na forma 
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proposta. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2001. 
Fábio Avelar, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.765/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

!125 

De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei no 
1.765/2001 visa declarar de utilidade pública a Associação Espírita 
Universalista Dr. Ismael - ASSEUNI -, com sede no Município do 
Serro. 

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 esta 
Comissão apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VI, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Associação Espírita Universalista Dr. Ismael possui como meta a 

prática da caridade por meio da assistência social. Também promove 
eventos culturais e oferece auxílio educação a estudantes 
necessitados, como exercício pleno de solidariedade e respeito ao 
próximo. 

Para consecução do seu objetivo, congrega os filiados e seus 
familiares para recolher doações, que são repassadas às pessoas 
carentes. 

Pela importância que representa o trabalho da entidade, é justo e 
meritório o título que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 

1. 765/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2001. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.625/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .625/2001, de autoria do Deputado Amilcar 

Martins, que declara de utilidade pública a entidade Conselho 
Feminino da Perfeita União, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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° 1.625/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Feminino da Perfeita União, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Feminino da 

Perfeita União, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.630/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .630/2001, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Canápolis, com sede nesse 
município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .630/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Canápolis, 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 Canápolis, com sede nesse 
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município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.632/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .632/2001, de autoria do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário do 
Pião, com sede no Município de Santa Rita de Caldas, foi aprovado 
em turno único, com a Emenda n°1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 .632/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Pião - CCP-, 

com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do 

Pião- CCP-, com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.633/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.633/2001, de autoria do Deputado lrani 

Barbosa, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo 
Operário - CCCO -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.633/2001 
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Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cristo Operário -
CCCO -, 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 Creche Comunitária 

Cristo Operário- CCCO -, 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, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.638/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .638/2001, de autoria do Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Instituto Felix 
Guattari, com sede no Município de Uberaba, 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 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° 1.638/2001 
Declara de utilidade pública o Instituto Felix Guattari, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Felix Guattari, 

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, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.640/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .640/2001, de autoria do Deputado Bilac 

Pinto, que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 
Alegria de Viver, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.640/2001 
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Alegria de 

Viver, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade 

Alegria de Viver, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.645/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.645/2001, de autoria do Deputado José 

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
do Chonin de Cima - ACOCCI -, com sede no Município de 
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .645/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Chonin de 

Cima - ACOCCI -, com sede no Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

do Chonin de Cima - ACOCCI -, com sede no Município de 
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Governador Valadares. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente- João Leite, relator- Bené Guedes. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.652/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.652/2001, de autoria do Deputado Amilcar 
Martins, que declara de utilidade pública a entidade Conselho 
Comunitário Conviver do CAC Havaí, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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° 1.652/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Conviver do 

CAC Havaí, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

Conviver do CAC Havaí, 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, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.661/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.661/2001, de autoria do Deputado Mauri 

Torres, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de 
Santo Antônio do Grama, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.661/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santo 
Antônio do Grama, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama. 

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

Amigos de Santo Antônio do Grama, com sede no Município de Santo 
Antônio do Grama. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.662/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.662/2001, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pró
Vida, 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 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° 1.662/2001 
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pró-Vida, 

com sede no Município de Araguari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade 

Terapêutica Pró-Vida, 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, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Bené Guedes, relator - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
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1.668/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .668/2001, de autoria do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a entidade Grupo 
Sempre Ativa, com sede na cidade de Lavras, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI W 1 .668/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Sempre Ativa, com 

sede no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo 

Sempre Ativa, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.670/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .670/2001, de autoria do Deputado Ambrósio 

Pinto, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de 
Vidas - CEREVI -, com sede no Município de ltajubá, 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 .670/2001 
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -

CEREVI -,com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Recuperação de Vidas- CEREVI ·, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.673/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .673/2001, de autoria do Deputado Ivo José, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Aço - AMVA -, com sede no Município de 
lpatinga, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.673/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da 

Microrregião do Vale do Aço - AMVA -, com sede no Município de 
lpatinga. 

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

Municípios da Microrregião do Vale do Aço - AMVA -, 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 Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente· Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.687/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.687/2001, de autoria do Deputado Arlen 

Santiago, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário 
Rural de Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da 
Palma, 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 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° 1.687/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de 

Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

Rural de Pedras Grandes, 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 Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.693/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.693/2001, de autoria do Deputado Sebastião 

Costa, que declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 
Excepcional de Nova Lima- FAENOL -, 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 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 .693/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 

Excepcional de Nova Lima, com sede no Município de Nova Lima. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de 

Assistência ao Excepcional de Nova Lima, com sede no Município de 
Nova Lima. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.694/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .694/2001, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Coluna do Rio 
Paranaíba, com sede no Município de Rio Paranaíba, 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 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 .694/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Coluna do Rio 

Paranaíba no 2.583, com sede no Município de Rio Paranaíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Coluna 

do Rio Paranaíba n° 2.583, com sede no Município de Rio Paranaíba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.695/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.695/2001, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança, 
Paz e Liberdade no 2.763, com sede no Município de Abre Campo, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .695/2001 

~-----------~------------~ 



1!36 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança, Paz e 

Liberdade no 2.763, com sede no Município de Abre Campo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 

Esperança, Paz e Liberdade no 2.763, com sede no Município Abre 
Campo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.701/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.701/2001, de autoria do Deputado Sebastião 

Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Artesãos, 
Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e Região -
CATART -,foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.701/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas 

Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e Região- CATART -, 
com sede no Município de Cataguases. 

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

Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e 
Região- CATART -,com sede no Município de Cataguases. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2001. 
Glycon Terra Pinto , Presidente- Bené Guedes, relator- João Leite. 



1137 
Índice Onomástico 

Adelino de Carvalho- 1036 

Adelmo Carneiro Leão- 161,305,357,358,385,639,966, 1036 

Agostinho Patrús - 498, 966 

Agostinho Silveira- 61,241,287,521, 1036 

Ailton Vilela- 60, 73, 143, 386, 388, 390, 391,498 

Alberto Bejani- 143, 343, 498, 613 

Alberto Pinto Coelho- 762, 1101 

Alencar da Silveira Júnior- 166,248,283, 307, 310, 616, 1039, 1099 
z 
õ 

Álvaro Antônio- 60, 143, 498, 1038 

Ambrósio Pinto- 60, 143, 286, 392, 498, 966, I 036 

Amilcar Martins- 80, 81, 143, 152,292,509,517,518,522,745,880,966,971,989 

Anderson Adauto- 60, 301, 302, 1036 



1138 
Antônio Andrade- 921, 923 

Antônio Carlos Andrada -74, 143, 146,216,318,319,321,895,967,972 

Antônio Genaro- 284, 617 

Antônio Júlio- 329 

Arlen Santiago- 73, 293, 295, 498, 638, 649 

Bené Guedes- 60, 73, 510,742,744, 745, 870,966 

Bilac Pinto - 73, 74, 870 

Cabo Morais - 60, 221, I 036 

Carlos Pimenta -77, 84, 143,287, 294, 392, 395,498, 510, 660, 743, 873, 897, 902, 

903,921,966,973,976,1104 

Chico Rafael - 60, 498, 605, 612, 802, 966, li 02 

Cristiano Canêdo - 60, 215, 498, 762, I 036 

Dalmo Ribeiro Silva- 60, 96,221,247,286,303,306,498,614,870,894,990, 

1099, 1105 



z 
õ 

Dilzon Melo- 60, 966, I 036 

Dimas Rodrigues- 78, 143,498, 745, 753, 885, 900, 966, 1036, 1037, I IOI 

Dinis Pinheiro- 219, 384, 801, 966, 1036 

Djalma Diniz- 330, 375, 376, 377, 378, 379 

Doutor Viana- 60, 143, 746, 749, 966, 1036, 1040, 1104 

Durval Ângelo- 170,236,238,308,618,966, 1036, 1097 

Edson Rezende- 173, 312, 316, 356, 398, 738, 1036 

Eduardo Brandão- 220, 644, 924, 966, 1036 

Eduardo Hermeto- 60, 143,498, 966, 1036 

Elaine Matozinhos - 762 

Elbe Brandão - 60, 143, 286, 966, 982, 1039 

Ermano Batista- 60, 143, 148, 168, 172, 174,510,528,966 

Fábio A velar- 60, 146, 153, 285, 966 

Geraldo Rezende - 60, 151, 498, 869 

1139 



1140 

Gil Pereira - 51 O, 648, 870, li 04 

Glycon Terra Pinto- 498 

Hely Tarqüinio- 143, 966 

Irani Barbosa- 613,615,617,619 

Ivair Nogueira- 60, 61,381,643,762 

João Batista de Oliveira- 389, 498, 921, 989, I 036 

João Leite- 60,292, 296,311, 603, 606,615, 644, 650, 652, 757, 761, 966, 1036, 

1038,1106, !llO 

João Paulo - 60, 218, I 036 

João Pinto Ribeiro- 60, 143, 498, 875, 876, 966 

Jorge Eduardo de Oliveira - 143, 498, 966 

José Braga- 143, 871, 874, 920, 966, 975 

José Henrique- 143, 144,922 

José Milton - 60, 62, 418, 420, 522, 654, I 036 



1141 
Kemil Kumaira- 60, 498, 762, 966, 1036 

Luiz Fernando Faria - 498, 639, 762 

Luiz Menezes- 60, 498, 869, 966 

Luiz Tadeu Leite- 157,214, 395,400, 887, 889,966, 1048 

Marcelo Gonçalves- 95, 143, 149, 153, 396, 399,498, 966, 979, 1036, 1104 

Márcio Cunha- 88, 92, 143,245,314,340, 344, 750, 865,900,918, 919,"966, 1036, 

1043 

Márcio Kangussu- 63, 143, 355,498, 738, 896, 917, 965, 966, 1036 

Marco Régis- 91,421, 647, 990, 1036 

z Maria José Haueisen -737, 966, 1036 
õ 

Maria Olívia- 7, 60, 143, 648,966, 1036, 1103 

• Mauro Lobo- 143, 1103 

Miguel Martini- 143,286,393,515,524,603,651,903,926, 1108 

Olinto Godinho- 143, 380 

-. 



1142 
Paulo Pettersen- 60, I 036 

Paulo Piau- 146,244,419,866,867,876,877,966, 1036 

Pastor George- 358,414,417,762, 1036 

Pinduca Ferreira- 498, 658, 966, 1036 

Rêmolo Aloise- 498, 762, 1052 

Rogério Correia- 60,498,610,615,665, 804,964,987, 1036 

Sebastião Costa- 60, 143,221,288, 292,762, 763, 823,966 

Sebastião Navarro Vieira- 60, 74, 143, 257, 299, 303, 388, 498, 964 

Sargento Rodrigues- 221,246,512,516,521,608,759,966,976,980,981 

Wanderley Ávila- 524, 593, 645, 649 

Mesa da Assembléia -71,72,565,566,567,568,570,571,573,574,576,577,578, 

933, 1032 

Palavras do Sr. Presidente- 5, 22, 94,307,419,582,755,756,890 

Bancada do PFL - 382 



1143 
Comissão de Administração Pública- 184,201,208,427,433,472, 510, 769, 

786,789,790,939, 1018, 1090, 1119 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial- 12, 260, 287, 675, 871, 994, 

999, 1123 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização- 100, 424, 738, 766 

Comissão de Constituição e Justiça- 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 

116,117,118,119,120,122,124,128,129,131,134,180,191,203,205,267,268, 

269,270,272,345,360,362,365,668,678,679,680,681,682,683,684,686,688, 

693,695,697,698,788,841,842,847,849,852,853,930,932,937,1065,1066, 

" 
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1076, 1092, 1118 

õ 

Comissão de Defesa do Consumidor- 422, 490,492, 1111 

Comissão de Direitos Humanos- 43, 45, 74, 127, 144, 145, 146, 198,249,286,350, 

353, 385, 386, 441,481,483, 644, 767, 870, 871, 965, 987, 1005, I 008, !009 

-. 
~------------------------------------~ 



preço: 
Data: Fil!lo•l' . 
N. •cl\lrlli~s'llo de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia- 18, 19, 106, 254, 

1144 

287,565,625,626,627,628,676,770,818, 1014, 1024, 1056, 1061, 1125 

Comissão Especial- 42, 47, 98, 99, 182, 186, 287, 347, 349, 352, 354, 385,424, 431, 

672,673,674,738,763,764,765,772,814,997,1003,1055,1113 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- 102, 126, 190,265,286, 

430,431, 451, 479, 511, 690, 77~, 777, 779, 805, 834, 843, 845, 993, 1020,-1058, 

1062, 1083, 1084, 1088, 1120 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais- 101,348,442,671,701, 1004, 

1021, 1026, 1124 

Comissão Parlamentar de Inquérito- 15, 16, !04, 251,429, 623, 669, 770, 772, 

807, 928, 1000, 1114 

Comissão de Redação- 13, 103, 136, 137, 138, 139, 140, 206,207, 274,275,276, 

277,278,279,367,368,942,943,944,945,949,950,951,994,1028,1029,1030, 

1031,1032,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136 


