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ATA DA 20' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às treze horas do dia sete de novembro de dois mil e um, comparecem na 
sala de reuniões da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, os 
Deputados Arlen Santiago e Doutor Vianna. Está presente, também, o 
Deputado Sávio Souza Cruz. O Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara 
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a 
aprovada e solicita aos Deputadados presentes que a subscrevam. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, 
o estado de deterioração da BR-040 no trecho que liga Belo Horizonte a Sete 
Lagoas, que foi duplicado nos últimos cinco anos. Em seguida, o Presidente 
convida a tomar assento à mesa os Srs. Ronaldo Canabrava, Prefeito do 
Município de Sete Lagoas; Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal; 
Paulo César Ferreira da Silva, Promotor de Justiça da Comarca de Sete 
Lagoas, representante do Ministério Público de Minas Gerais; Leomar 
Fagundes de Azevedo, Coordenadora de Gerenciamento de Programa, 
representante do DER-MG; Tárcísio Keifer Cardoso, engenheiro residente do 
DNER de Sete Lagoas, representante do DNER; Enius Augusto Lopes 
Gonçalves, representante do CREA-MG. Após as suas considerações 
iniciais, na qualidade de autor do requerimento que deu origem á realização 
do debate, o Presidente concede a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. 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, 14 de novembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Doutor Viana. 

ATA DA 87' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas e dez minutos do dia treze de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Silveira, 
Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Agostinho Silveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições. para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de 
Lei n• 1.855/2001 (Deputado Ermano Batista); 1.856/2001 (Deputado Dilzon 
Melo); 1.857/2001 (Deputado Agostinho Silveira); 1.858/2001 (Deputado 
Sávio Souza Cruz). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. O Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda 
à leitura do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, para o 1 • turno do 
Projeto de Resolução n• 1.825/2001, que conclui pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 1. O 
Presidente indaga aos Deputados se estão de acordo com o parecer 
apresentado. Com a manifestação contrária do Deputado Sávio Souza Cruz, 
é aprovado o parecer. O Deputado Sávio Souza Cruz apresenta questão de 
ordem solicitando ao Presidente da Comissão que seja revista a 
interpretação dada ao art. 138, § 3°, do Regimento Interno. O Presidente 
comunica que a questão de ordem será respondida oportunamente. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz 

Eduardo Hermeto. 
ATA DA 47• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de novembro 
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues e Maria Olívia (substituindo aos Deputados 
Glycon Terra Pinto, Paulo Pettersen e Amilcar Martins, respectivamente, por 
indicação das Lideranças do PPB, do PMDB e do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os 
Projetos de Lei n•s 1.137 e 1.273/2000, 1.683, 1.763, 1.700, 1.705 e 
1.721/2001 e ao Deputado Dimas Rodrigues os Projetos de Lei n•s 1.724, 
1,731, 1.732, 1.735, 1.736, 1.745 e 1.747/2001. Encerrada a 1" Parte dos 
trabalhos, 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 os Pareceres de 
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Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.137, 1.273/2000, 1.683, 
1.763/2001 (relatora: Deputada Maria Olívia). 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 os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.700, 
1.705, 1.721/2001 (relatora: Deputada Maria Olívia) e 1.724, 1.731, 1.732, 
1.735, 1.736, 1.745, 1.747/2001 (relator: Deputado Dimas Rodrigues). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Djalma Diniz -José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 977/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em análise pretende 
seja dada a denominação de Escola Estadual Francisco Ferreira Maciel à 
Escola Estadual de Paracatu, com sede no Município de Piranga. 

Publicada a matéria em 28/4/2000 e cumprida a diligência solicitada em 
reunião anterior, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, em 
atendimento ao que dispõe o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame dá a denominação de Escola Estadual Francisco 

Ferreira Maciel à Escola Estadual de Paracatu, com sede no Município de 
Piranga. 

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, 
que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do 
Governador, sobre bens de domínio público. Além disso, está em 
consonância com a Lei no 13.408, de 21/12/99, que fixa normas para a 
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público. 

Consultada formalmente, a Secretaria de Estado de Educação respondeu 
não haver óbice por parte da administração pública à medida consignada no 
projeto. Encontra-se a matéria, pois, de acordo com a legislação pertinente e 
com a vontade do Poder Executivo. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 977/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 
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Kangussu - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.791/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei no 1. 791/2001 
pretende declarar de utilidade pública a Associação Estadual de Cooperação 
Agrícola de Minas Gerais - AESCA -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório possui caráter educativo, assistencial e 

sociocultural. Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, 
empreende ações visando resolver as pendências da comunidade 
relacionadas com o desenvolvimento agrícola e o progresso econômico, 
buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida dos associados. 

Portanto, a Associação de que trata o projeto merece o título declaratório 
de utilidade pública. 

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

1.791/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Chico Rafael, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.800/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais do Barreiro, com sede no Município de Capelinha. 

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 do Município 
de Capelinha. 

Procura, para a consecução desse objetivo, promover o transporte, o 
armazenamento, a industrialização dos produtos, bem como ministrar 
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programas de técnicas agrícolas para aproximar o homem do campo das 
novas exigências do mercado. Além disso, promove atividades sociais e 
culturais e proporciona 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 no 1.800/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Chico Rafael, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 250/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 

Poder Executivo a doar ao Município de ltanhandu o imóvel que especifica. 
A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu 

prazo para emissão de parecer. 
Agora, nos termos do art. 140 do Regimento Interno, foi remetida a esta 

Comissão, para ser analisada sob os aspectos financeiros e orçamentários. 
Fundamentação 

O imóvel objeto do projeto de lei em análise é constituído de um terreno 
que pertencia à MinasCaixa, com área aproximada de 454,56m2 , no qual se 
encontra uma edificação com área construída de 345m2 , sendo 292m2 no 
pavimento térreo e 53m2 no subsolo, sito na Praça Amador Guedes, na 
cidade de ltanhandu. 

A doação atende ao interesse público, pois o prédio destinar-se-á à 
instalação de órgãos da administração pública municipal, o que possibilitará a 
ampliação e o aprimoramento dos serviços públicos postos à disposição dos 
cidadãos. 

Importante é ressaltar que, efetivada a doação, o imóvel continuará 
pertencendo ao patrimônio público, havendo tão-somente a transferência da 
esfera estadual para a esfera municipal. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a alínea "d" 
do inciso VIl do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que ato de 
doação não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, qualquer 
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 250/99, 

no 1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001 . 
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Mauro Lobo, Presidente e relator- Dilzon Melo - !vai r Nogueira - Rêmolo 

Aloise. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela institui o Pólo 
de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio do Vestuário em 
Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a Comissão de Constituição e 
Justiça opinou pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
projeto com as Emendas n°S 1 a 4, que apresentou. A Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio também opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°S 1 a 4. Agora, vem o projeto a esta Comissão para exame de 
seu mérito. 

Fundamentação 
As Emendas nos 1 a 4 apresentadas pela Comissão de Constituição e 

Justiça cuidaram de adequar o projeto à Lei Complementar Federal no 101, 
de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Assim, os beneficios fiscais dos tributos do Estado que importam renúncia 
de receita tributária deverão ser acompanhados de estudo de impacto 
financeiro-orçamentário no ano da vigência do benefício e nos dois exercícios 
financeiros seguintes, além da demonstração de sua compatibilidade com as 
metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Deve ser lembrado, na linha de estimular o pólo de desenvolvimento do 
setor de malhas do Sul de Minas, que esta Casa já aprovou o Projeto de Lei 
no 825/2001, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que propõe a 
redução da carga tributária do ICMS de 18% para 12% nas operações 
internas realizadas pelos contribuintes do setor de malharia e vestuário, além 
do setor calçadista. 

Por outro lado, a vigência do dispositivo que trata da concessão de 
benefícios fiscais fica condicionada à previsão na Lei Orçamentária Anual. 

Com essas adequações, entendemos que o projeto deve prosperar e 
merecer a aprovação desta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.026/2000, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria - !vai r Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.387/2001 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, a proposição em análise visa 
autorizar o Poder Executivo a instituir o Programa de Escola de Tempo 
Integral no Estado. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que 
apresentou. 

Posteriormente, foi a matéria apreciada quanto ao mérito pela Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua rejeição. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em foco objetiva autorizar o Poder Executivo a instituir um 

programa que ofereça tempo integral nas escolas para os alunos da rede 
pública estadual de ensino. Dispõe, ainda, que a execução ficará a cargo do 
Poder Executivo, que elaborará os estudos e estabelecerá o cronograma 
necessário à sua implementação. 

A proposição prevê, no seu art. 2°, que terão prioridade na implementação 
do Programa as escolas construídas com recursos do Fundo Nacional de 
Educação e que tenham proposta pedagógica de tempo integral aprovada 
pelo Conselho Estadual de Educação. 

A proposição passou por profunda análise por parte das comissões que a 
analisaram anteriormente, sendo que a Comissão de Constituição e Justiça 
após-lhe a Emenda no 1, visando não só a limitar a implantação do Programa 
às escolas de ensino fundamental, e não estendê-lo a todas as escolas 
públicas, como prevê o projeto, como também a retirar o caráter autorizativo 
do projeto, uma vez que o Poder Executivo já está, por força de suas 
competências constitucionais, autorizado a criar programas sem necessidade 
de autorização legislativa. 

Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, cuja 
análise se ateve ao mérito da proposição, opinou por sua rejeição. 
Considerou, para tanto, que existe farta legislação federal, não só em nível 
constitucional, como o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, como também a Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional - LDB -, e a recém editada Lei no 
10.172, de 9/1/2001, que aprova o Plano Nacional de Educação- PNE. 

Ainda segundo essa Comissão, os dados do último censo escolar indicam 
que pertencem à rede estadual quase 4 mil estabelecimentos escolares; 
estão matriculados no ensino fundamental quase 2 milhões de alunos, e 
exercem atividades em sala de aula mais de 100 mil docentes. Verifica-se, 

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



684 
pois, por esses números, a amplitude da medida. Por conseqüência, o art. 
34 da LDB aconselha a progressiva ampliação do período de permanência do 
aluno na escola, no ensino fundamental. 

Posteriormente, em sintonia com a LDB, edita-se a lei que aprova o PNE, a 
qual, no seu art. 5°, fornece a base da qual partirão os entes federativos para 
a consecução das metas contidas no plano. Vejamos: 

"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 PNE e dos respectivos planos decenais". 

Depreende-se, pois, que, dada a dimensão do trabalho a ser desenvolvido 
na consecução dessa proposição, necessário se faz um enorme volume de 
recursos materiais e humanos, o que demandará um planejamento rigoroso e 
em longo prazo. Não é sem motivo que se utilizam no plano a expressão 
"implantação gradual ou progressiva do tempo integral". 

Dessa forma, o PNE, reconhecendo as limitações financeiras dos Estados 
e municípios, determina que o planejamento para adequação às novas 
diretrizes deverá ser feito para um período de dez anos e com previsão nos 
planos plurianuais. 

Contudo, em que pese à nobre intenção do autor, a proposição, mesmo 
após reparo, conflita com a legislação fiscal vigente. 

A Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, impõe determinadas exigências para lei 
que importe em assunção de encargos financeiros pelo erário público, 
principalmente quando esta se enquadra como despesa obrigatória de 
caráter continuado. 

Assim, vejamos o que dispõe seu art. 17 "in verbis": 
"Art. 17 - Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 

§ 1 o - Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o "caput" 
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e 
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2° - Para efeito do atendimento do § 1 °, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 
de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa". (Gritos nossos.) 

Acrescente-se, ainda, a essas considerações o art. 15 da mesma lei, que 
dispõe: 
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"Art. 15 - Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não 
atendam o disposto nos arts. 16 e 17". (Grifo nosso.) 

Concluímos, pois, que a gestão responsável impede o gestor de recursos 
públicos de implementar novas despesas sem que haja a previsão do 
correspondente aporte de receita, para que não ocorra, no final do exercício 
financeiro, a geração de déficit nem seja comprometido o resultado fiscal 
planejado. 

Dessa forma, a proposição em pauta é ilegal, por ferir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

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

1.387/2001. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria 

Rêmolo Aloise - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.418/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em tela visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Alpinópolis o 
imóvel que menciona. 

Publicada em 10/3/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame dos 
aspectos jurídico, constitucional e legal , conforme dispõe o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento visa autorizar o Pode Executivo a fazer 

reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel anterioremente doado ao 
Estado para a construção de casas destinadas aos policiais militares, 
encargo não cumprido pela administração estadual. 

Ressaltamos que qualquer atividade do administrador público, aí 
compreendida a transferência de domínio de bem imóvel do Estado, deve 
atender ao princípio da legalidade, que determina a existência de comando 
legal para o ato ou o contrato a ser realizado, sob pena de nulidade, 
conforme o estabelecido no art. 13 da Constituição mineira. 

A autorização legislativa é, então, "conditio sine qua non" para conferir 
validade ao contrato envolvendo bens imóveis públicos. Faz parte do que é 
conhecido como controle a priori, exercido por esta Casa sobre os atos do 
Poder Executivo. Analisando-se a matéria por esse prisma e levando-se em 
conta a informação do Chefe do Poder Executivo de que o Estado não tem 
projetos para a utilização de parte do imóvel, podemos entender ser melhor 
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para a administração pública - que teria a obrigação constitucional de 
zelar por ele e conservá-lo - fazer a sua reversão ao doador em vez de 
mantê-lo ocioso. 

Resta-nos comentar que o direito credencia o doador com a faculdade 
personalíssima de promover, por ação própria, a revogação de sua 
liberalidade, caso o donatário tenha incorrido em inadimplência. Assim sendo, 
consideramos oportuna a edição de norma autorizativa com o fim de evitar a 
via judicial e possibilitar a realização da reversão amigável entre as partes. 

Consultado o Poder Executivo sobre o assunto, este se manifestou 
favoravelmente à reversão aludida no projeto de lei, com a ressalva de que 
seria conveniente transferir apenas parte do imóvel. Em vista disso, 
apresentarmos emenda limitando a área a ser destinada ao município, 
esclarecendo que, para os propósitos do administrador municipal, ela é mais 
do que suficiente. 

Ademais, devemos corrigir, no projeto original, os dados do registro 
referentes ao imóvel, visto constarem nos autos do processo informações 
fidedignas com relação a eles, encaminhadas a esta Casa pelo Poder 
Executivo. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.418/2001 com as Emendas no 1 e 2, 
transcritas a seguir. 

EMENDA N" 1 
No art. 1 o do projeto, onde se lê "3.965 m2 (três mil novecentos e sessenta 

e cinco metros quadrados)", leia-se "1.142,50 m2 (mil cento e quarenta e dois 
vírgula cinqüenta metros quadrados)". 

EMENDA N"2 
No art. 1 o do projeto, onde se lê "conforme escritura pública de doação 

constante do livro 67, às fls 121, v, a 123, no Cartório do Registro Civil da 
Comarca de Alpinópolis" por "registrado sob o no 8. 709, no livro 3-L, a fls. 
233, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alpinópolis". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Eduardo 

Hermeto - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.653/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe torna 
obrigatória a manutenção de profissional treinado em primeiros socorros nos 
eventos do Estado. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da 
proposição, opinou por sua aprovação. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto em exame visa a estabelecer que os eventos públicos realizados 
sob a responsabilidade do Estado contem com a presença de profissional 
treinado em primeiros socorros, para atendimentos preliminares que se 
fizerem necessários. Nesse sentido, a medida proposta encontra respaldo 
nos ordenamentos constitucional e legal que atribuem ao Estado a 
responsabilidade por ações assistenciais e preventivas para promoção e 
proteção da saúde. 

Usualmente, os eventos de maior porte já contam com a presença de força 
policial ou segurança, bem como de profissional treinado em primeiros 
socorros. A medida proposta pretende tornar essa presença obrigatória nos 
casos de eventos de responsabilidade do Estado que gerem maior 
aglomeração de pessoas, segundo critérios a serem definidos em 
regulamento. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbice à 
sua aprovação, pois as ações previstas poderão ser efetivadas utilizando-se 
os recursos materiais e humanos já existentes na estrutura de prestação de 
serviços de saúde do Estado, não sendo necessária, portanto, a criação de 
novas despesas para o erário. 

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

1.653/2001 no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.665/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela, que 
autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de Pequi, foi 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo para 
emitir seu parecer. 

Agora vem a matéria a esta Comissão, para ser examinada nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em tela é fazer reverter ao Município de Pequi imóvel 

doado ao Estado em 4/5/56, com escritura lavrada no Cartório de Registro de 

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



688 
Imóveis da Comarca de Pará de Minas. 

Tal doação destinou-se à edificação de prédio escolar no local denominado 
Pindahibas, na cidade de Pequi. 

Como as atribuições de ensino migraram para o município, este agora 
necessita que o imóvel reverta à sua propriedade, para nele edificar quadra 
poliesportiva. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices a tal intento. 
Apresentamos o Substitutivo no 1, para correção técnica do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.665/2001, no 1 o 

turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO W 1 

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

Pequi o imóvel localizado em Pindahíbas, na cidade de Pequi, constituído por 
terreno de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), registrado sob o no 28.679, 
à fi. 32 do Livro 3-AG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Pará de Minas. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
construção de quadra poliesportiva. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.666/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o imóvel que 
especifica. 

Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo 
para emitir seu parecer. 

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

Fundamentação 
O objetivo do projeto em análise é autorizar que seja doado ao Município 

de lbirité imóvel de propriedade do Estado, com área total de 550.550m2
, 

situado no local denominado Barreirinho, o qual terá duas destinações 
sociais. A primeira é a edificação de unidade escolar, e a segunda, a 
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regularização de domínio de posseiros. 

O imóvel era de propriedade da extinta MinasCaixa, que tinha o propósito 
de regularizar assentamento em lbirité. Com a extinção desse órgão, o bem 
foi incorporado ao patrimônio do Estado, de acordo com a Lei no 13.439, de 
30/12/99, que, no item 487 de seu anexo, autoriza o Poder Executivo a 
aliená-lo, conferindo em seu art. 5°, I, preferência aos posseiros para adquirir 
as frações que ocupam. 

Verificamos, portanto, já existir lei que regulamenta a matéria, ou seja, que 
permite a transferência do bem da extinta MinasCaixa para fins de interesse 
público ou que dá preferência de aquisição de domínio aos respectivos 
ocupantes. 

Assim, o projeto em análise está destituído de novidade, pois está editando 
preceito do mesmo teor da Lei no 13.439, ou seja, autorizando o Poder 
Executivo a doar imóvel cuja doação já foi devidamente autorizada. Se 
dermos acolhida a ele, estaríamos produzindo regra inócua. 

Acrescentamos ainda que já foi editada norma regulamentadora sobre o 
assunto, qual seja o Decreto no 41.123, de 14/6/2000, que deixou a cargo do 
Conselho de Supervisão da Administração e Alienação de Ativos transferir a 
propriedade do referido imóvel, preenchidas as condições legais 
estabelecidas em processo administrativo instaurado no âmbito do Grupo 
Gestor, instituído pela Resolução Conjunta no 2/98. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei no 1.666/2001. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.838/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe autoriza 
o Poder Executivo a criar o Museu Clara Nunes. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/10/2001, o projeto foi distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o 
art. 188, do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Museu 

Clara Nunes como órgão integrante da estrutura da Secretaria da Cultura, 
com a finalidade de preservar a história e a arte da cantora mineira. 
Determina que sua sede será na cidade de Caetanópolis, em um antigo 
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prédio doado ao município pela Companhia de Tecidos Cedro Cachoeira, 
que ficará subordinado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA. Estabelece ainda que as despesas 
decorrentes da criação do Museu correrão por conta de dotação 
orçamentária prevista no orçamento da Secretaria da Cultura, ressalvada sua 
autorização para que o Poder Executivo aceite doações de municípios e de 
entidades públicas e privadas. 

A Constituição Federal estabelece como competência privativa do 
Presidente da República exercer a direção superior da administração federal 
e dispor sobre sua organização e seu funcionamento (art. 84, 11 e VI) e fixa 
como iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Federal as leis que 
disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e dos 
órgãos da administração pública (art. 61, § 1°, 11, "e"). 

Respeitando o princípio da simetria, a Constituição do Estado delega ao 
Governador a competência privativa de exercer a direção superior do Poder 
Executivo e dispor sobre sua organização e atividade (art. 90, 11 e XIV) e 
classifica como matérias de sua iniciativa privativa a criação, estruturação e 
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da 
administração indireta (art. 66, 111, "e"). 

Sobre essa matéria, o Supremo Tribunal Federal manifestou seu 
entendimento na Ação de Inconstitucionalidade no 1.391/SP, declarando que 
o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito, 
gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício 
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete a hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a invalidar, de modo irremediável, a 
integridade do ato legislativo. 

Vê-se, portanto, que a disciplina normativa pertinente ao processo de 
criação, estruturação e definição de atribuições dos órgãos da administração 
pública estadual é matéria que se insere, por efeito de sua natureza, na 
esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Assim, o projeto 
de lei em análise apresenta vício insanável caracterizado pela invasão de 
competência reservada constitucionalmente ao Poder Executivo. 

Ademais, a imposição de uma finalidade a um bem público municipal e sua 
subordinação ao IEPHA também contrariam as normas constitucionais. A 
Carta Federal consagrou o município como entidade federativa, integrando-o 
na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, 
configurada na tríplice capacidade de auto-organização e normatização 
própria, autogoverno e auto-administração. Em decorrência, o Estado não 
pode, por meio de uma lei, dar destinação a um bem municipal nem 
subordiná-lo a um órgão pertencente a sua estrutura administrativa, no caso, 
o IEPHA. 
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Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei no 1.838/2001. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 

Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.843/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, a proposição em epígrafe, 
alterada para projeto de lei ordinária, conforme a decisão da Presidência 
desta Casa, dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na organização 
judiciária do Estado e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/6/2001, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Cumpre, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da 
proposição. 

Fundamentação 
A proposição objetiva, precipuamente, assegurar aos jurados do Estado de 

Minas Gerais o direito a estacionamento nos fóruns, a segurança pessoal e 
familiar, a reembolso de despesas com transporte e a atestado para fins de 
abono trabalhista, quando convocados para aquele fim. 

Os jurados são pessoas escolhidas entre cidadãos de notória idoneidade, 
investidas na função de julgar no órgão coletivo, que é o Tribunal de Júri. O 
serviço do júri está disciplinado no Código de Processo Penal -CPP -, é 
obrigatório, e não há possibilidade de recusa pelo alistado, a não ser pelos 
motivos mencionados expressamente no Código, sob pena de prática de 
crime de desobediência, passível de multa cobrável executivamente, em 
favor do fisco. 

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, 
já existe previsão no CPP de que "nenhum desconto será feito nos 
vencimentos do jurado sorteado que comparecer às sessões do júri" (art. 
430), razão pela qual o Substitutivo no 1, por ela apresentado, suprimiu do 
texto original o direito de atestado para fins de abono trabalhista. 

Ainda conforme o mencionado substitutivo, suprimiu-se o direito ao 
reembolso de despesas com transporte e condicionou-se a concessão dos 
direitos ao estacionamento nos fóruns e à segurança pessoal e familiar à 
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solicitação do interessado. 

A função de jurado, segundo o próprio CPP, é serviço público relevante, 
cujo exercício garante a presunção de idoneidade moral, prisão especial, em 
caso de crime comum, até o julgamento definitivo, além da preferência, em 
igualdade de condições, nas concorrências públicas. Tais observações são 
importantes para demonstrar o reconhecimento do exercício da função. 

O Tribunal do Júri é a instituição competente para o julgamento dos 
acusados da prática de crimes dolosos contra a vida e compõe-se de um Juiz 
de Direito, que é o seu Presidente, e de 21 jurados, os quais participam, de 
forma decisiva, na condenação ou absolvição do réu e, de forma 
preponderante, na aplicação da pena pelo Juiz, relativamente às 
circunstâncias agravantes e atenuantes. 

De acordo com o CPP, são alistados, anualmente, 300 a 500 jurados no 
Distrito Federal e nas comarcas de mais de 100 mil habitantes, e 80 a 300 
nas comarcas ou nos termos de menor população. O Juiz-Presidente do júri 
poderá requisitar às autoridades locais, associações de classe, sindicatos 
profissionais e repartições públicas a indicação de cidadãos que reúnam as 
condições legais. Também poderá ser alterada, de oficio ou em virtude de 
reclamação de qualquer do povo, até a publicação definitiva, com recurso a 
superior instância. 

De todo o exposto, pode-se verificar a efetiva participação da população ao 
assumir papel importante na busca da justiça. 

Por outro lado, esta participação requer, muitas vezes, maior segurança 
para os jurados. 

Com efeito, tendo o jurado uma função de caráter judiciário, uma vez que 
delibera a respeito dos fatos submetidos à sua apreciação, dando o veredicto 
que condenará ou absolverá o réu, faz-se necessário oferecer-lhe maior 
proteção para que não seja intimidado ou tolhido no exercício da função, 
proteção essa que deve ser estendida a seus familiares. 

No que se refere ao estacionamento nos fóruns, também entendemos que 
a providência é oportuna. 

De todo o exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto em exame, na 
forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei no 1.843/2001 na forma 

do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Hely 

Tarqüínio - Cristiano Canêdo. 
PARECERES PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.279/2000 

Reunião Conjunta das Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial e 
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela altera a Lei no 
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, o projeto de lei vem a 
esta Comissão, em decorrência de requerimento do Deputado João Batista 
de Oliveira, a fim de receber parecer para o 2° turno. 

Nos termos do § 1 o do art. 189 do Regimento Interno, apresentamos, em 
anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Diversos produtores rurais mineiros contraíram empréstimos junto à Caixa 

Econômica Estadual para aplicação em atividades agropecuárias. Tais 
créditos junto a instituição financeira só podiam ser obtidos mediante 
cumprimento de alguns pré-requisitos, entre os quais o estabelecimento de 
seguro por meio do PROAGRO. 

A liquidação extrajudicial da Caixa Econômica pelo Banco Central criou um 
vácuoOOOO contratual, fazendo com que as coberturas previstas no seguro do 
PROAGRO fossem repassadas diretamente ao Tesouro do Estado. Com 
isso, os produtores rurais, apesar de terem quitado suas dívidas com o 
PROAGRO, foram penalizados com a cobrança judicial de juros e correção 
monetária dos empréstimos realizados com aquela cobertura e considerados 
inadimplentes frente a obrigações financeiras já liquidadas pelo seguro 
obrigatório. A Emenda no 1, que apresentamos ao final deste parecer, visa a 
prover o Estado de mecanismo legal para sanar esse problema. 

Propomos, ainda, a Emenda no 2, que visa ampliar o alcance do programa 
Unidades de Atendimento Especial - UAE -, mantido pela Secretaria de 
Estado do Trabalho da Assistência Social da Criança e do Adolescente, que 
teve sua capacidade reduzida com a decretação da moratória pelo 
Governador do Estado, no início de seu mandato. 

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

1.279/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas 
nos 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier: 
"Art. .... - Será considerado adimplente o produtor rural que tenha 

contratado empréstimo em Banco estadual com cobertura securitária do 
PROAGRO, independentemente da fase atual de cobrança, e que tenha 
comprovado a quitação total do débito relacionado ao seguro agrícola.". 
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Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier: 

694 

"Art. ,, - Do montante arrecadado com os beneficios previstos nos arts. 6° 
e 7° desta lei, fica destinada a importância de, no mínimo, R$2.000.000,00 
(dois milhões de reais) para ampliação do programa Unidades de 
Atendimento Especializado - UAE -, mantido pela Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, para 
atendimento de crianças e adolescentes com necessidades especiais.". 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Paulo Piau - lvair Nogueira -

Antônio Andrade. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno) 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei no 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, retoma o projeto a esta 
Comissão para, em reunião conjunta com a Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, receber parecer no 2° turno. 

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial concluiu pela 
aprovação do projeto no 2° turno na forma do vencido no 1 o turno, com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. 

Durante a discussão, foram apresentadas sugestões de emendas por 
vários Deputados, acolhidas parcialmente por este relator, que apresenta 
nova redação do parecer, nos termos do art. 138 do Regimento Interno. 

Nos termos do art. 189, § 2°, do Regimento Interno, apresentamos, em 
anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Este relator, acolhendo sugestões de emendas de diversos Deputados, 

apresenta o Substitutivo no 1, de modo a adequar o projeto de lei em tela à 
melhor técnica tributária e compatibilizar as diversas propostas de emendas 
acolhidas. Ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, uma vez que foram 
acolhidas no texto do Substitutivo no 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.279/2000 no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1° turno, 
a seguir apresentado, ficando prejudicadas as Emendas nos 1 e 2, da 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

SUBSTITUTIVO W 1 
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Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22- .......................................................... . 
§ 1 O - Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 11 e 11-A deste artigo, o 

imposto corretamente recolhido por substituição tributária é definitivo, não 
ficando, qualquer que seja o valor das saídas das mercadorias: 

1 - o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento da diferença do 
tributo; 

2 - o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda que sob a forma 
de aproveitamento de crédito para compensação com débito por saída de 
outra mercadoria. 

§ 11 - É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 
valor pago por força da substituição tributária, nas seguintes hipóteses: 

I -caso não se efetive o fato gerador presumido; 
11 - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço 

ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida. 
§ 11-A - A restituição de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior é 

aplicável somente às operações com veículos automotores novos sujeitos ao 
regime de substituição tributária e será efetivada mediante creditamento na 
conta gráfica do contribuinte substituído no mês imediatamente subseqüente 
àquele em que ocorreu o recolhimento a maior do valor do ICMS pago por 
força da substituição tributária, em montante equivalente à diferença entre o 
valor recolhido sobre o preço de venda sugerido pelo substituto e o 
efetivamente praticado na venda ao consumidor final, devendo ser este igual 
ou superior ao valor de custo do bem constante da nota fiscal de emissão do 
substituto, operando-se por meio da emissão de nota fiscal pelo contribuinte 
em seu próprio nome, a ser lançada no Livro de Registro de Apuração do 
ICMS, no quadro 'Crédito do Imposto - Outros Créditos', mencionando-se a 
expressão 'Ressarcimento- Substituição Tributária'. 

Art. 29- .......................................................... . 
§ 5°- Para o efeito de aplicação deste artigo, será observado o seguinte: 
1 - o débito e o crédito devem ser apurados em cada estabelecimento do 

contribuinte; 
2 - é vedada a apuração conjunta, ressalvada, conforme dispuser o 

Regulamento, a hipótese de inscrição única; 
3 - na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 

situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceções previstas na 
legislação, será feita de forma individualizada, por estabelecimento, e, após o 
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encerramento do período de apuração do imposto, os saldos devedor e 
credor poderão ser compensados entre si, conforme dispuser o 
Regulamento; 

4 - darão direito a crédito: 
a) a entrada de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento, 

hipótese em que: 
a. 1) a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, 

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada 
do bem no estabelecimento; 

a.2) a fração de um quarenta e oito avos será proporcionalmente 
aumentada ou diminuída, 'pro rata die', caso o período de apuração seja 
superior ou inferior a um mês civil; 

a.3) na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo 
oitavo período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a 
sua entrada no estabelecimento, não será admitido, a partir do período em 
que ocorrer a alienação, o creditamento de que trata esta alínea em relação à 
fração que corresponderia ao restante do quadriênio; 

a.4) além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no momento 
da apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada 
de bem destinado ao ativo permanente e o crédito correspondente serão 
escriturados em livro próprio; 

b) a utilização de serviço de comunicação: 
b.1) no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
b. 1.1) por estabelecimento prestador de serviço de comunicação, na 

execução de serviço dessa natureza; 
b. 1 .2) por estabelecimento que promova operação que destine ao exterior 

mercadoria ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção 
destas em relação às operações e prestações totais; 

b.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, por qualquer estabelecimento; 
c) a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
c. 1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
c. 1.1) que for objeto de operação subseqüente de saída de energia elétrica; 
c. 1 .2) que for consumida no processo de industrialização; 
c. 1 .3) cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de operação 

ou prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e 
prestações totais; 

c.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, em qualquer hipótese; 
d) a entrada, a partir de 1 o de janeiro de 2003, de bem destinado a uso ou 

consumo do estabelecimento. 
Art. 32 - ............................................................................ . 
§ 4° - Devem ser também estornados os créditos referentes a bens do ativo 
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permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 e 
alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contado da data da sua 
aquisição, hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por ano 
ou fração que faltar para completar o qüinqüênio. 

§ 6° - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do ativo 
permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 forem 
utilizados na comercialização, industrialização, produção, geração ou 
extração de mercadorias cujas saídas resultem de operações isentas, não 
tributadas ou com base de cálculo reduzida, ou na prestação de serviços 
isentos, não tributados ou com base de cálculo reduzida, haverá estorno 
proporcional dos créditos escriturados, conforme dispuser o Regulamento. 

§ ao - Para efeito de aplicação do disposto nos §§ 6° e 7°, equiparam-se às 
tributadas as operações e prestações com destino ao exterior, bem como as 
isentas e com base de cálculo reduzida em que haja previsão de manutenção 
integral do crédito. 

§ 12 - Para aplicação do disposto nos §§ 4 o a 11 , além do lançamento em 
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista no 
art. 29, os créditos resultantes de operações de que decorra entrada até 31 
de julho de 2000 de bens destinados ao ativo permanente serão objeto de 
lançamento em livro próprio ou em outro documento previsto na legislação 
tributária, na forma em que dispuser o Regulamento. 

Art. 33- ....................................................................... . 
§ 10- ············································································· 
1 - ················································································· 
e) o do estabelecimento ou domicílio do destinatário, quando o serviço for 

prestado por meio de satélite; 
Art. 213 -Após a decisão irrecorrível na instância administrativa, será feita 

compensação imediata entre o valor depositado pelo contribuinte, na forma 
do art. 212, e o valor do crédito tributário devido. 

§ 1 o - É facultado ao contribuinte optar pela restituição do valor depositado, 
se indevido, ou a diferença, se excessiva, aplicando-se, em ambas as 
hipóteses, a correção pela T JLP. 

§ 2° - Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados com base 
nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos fiscais 
estaduais. 

Art. 215 - O depósito judicial poderá ser imediatamente levantado pelo 
Estado quando superior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), observadas as 
normas contidas nesta seção e ainda o seguinte: 

I - no caso de pagamento indevido ou a maior do tributo reconhecido em 
sentença condenatória transitada em julgado desfavorável à Fazenda Pública 
Estadual, o contribuinte efetuará imediatamente a compensação desse valor 
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do crédito tributário devido, podendo, inclusive, transferir para terceiro; 

11 - a compensação referida no inciso anterior só poderá ser efetuada entre 
tributos da mesma espécie; 

111- é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição; 
IV - no caso de fechamento da empresa, fica o Estado obrigado a fazer a 

restituição no prazo máximo de cento e vinte dias; 
V - a compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo 

corrigido monetariamente com base na variação da Taxa de Juros a Longo 
Prazo- T JLP -; 

VI - a compensação se dará após liquidada a sentença judicial.". 
Art. 2° - Os arts. 31 e 33 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos: 
"Art. 31 - .............................................................. .. 
§ 3° - Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 

abatimento de que trata a alínea 'a' do item 4 do § 5° do art. 29, na proporção 
das operações e prestações isentas, não tributadas ou com base de cálculo 
reduzida em relação ao total das operações e prestações, conforme dispuser 
o Regulamento. 

§ 4° - Após o quadragésimo oitavo período de apuração do imposto, 
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bem destinado 
ao ativo permanente, também não será admitido o abatimento, a titulo de 
crédito, da eventual diferença entre o valor total do imposto incidente na 
operação relativa à entrada do bem e o somatório dos valores efetivamente 
lançados como crédito nos respectivos períodos de apuração. 

Art. 33- .......................................................................... . 
§ 10- ............................................................................... . 
3- .................................................................................... . 
f) aquele onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;". 
Art. 3°- O§ 3° do art. 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

restabelecido com a seguinte redação: 
"Art. 33- ......................................................................... . 
§ 3° - Para efeito do disposto no item 3 do § 1°, na hipótese de prestação 

de serviços de telecomunicações não medidos, envolvendo localidades 
situadas nesta e em outra unidade da Federação, cujo preço seja cobrado 
por períodos definidos, o imposto devido será recolhido, em partes iguais, 
para esta e a outra unidade da Federação envolvida na prestação.". 

Art. 4°- O art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 12- ........................................................................ . 
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga 
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tributária nas operações internas com produtos classificados nos 
seguintes códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM: tijolos 
cerâmicos, código 6904.1 0.00; tijoleiras (peças ocas para tetos e 
pavimentos), tapa-vistas (complementos de tijoleira) de cerâmica, código 
6904.90.00; telhas cerâmicas, código 6905.1 0.00; manilhas e conexões 
cerâmicas, código 6906.00.00, promovidas por estabelecimento industrial. 

§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 
previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga 
tributária nas operações internas promovidas por estabelecimento industrial 
com móveis classificados na posição 9403 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH -, com assentos classificados 
nas subposições 9401.30, 9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401.69, 9401.71, 
9401.79, 9401.80 e 9401.90 da NBM-SH. com painéis de madeira 
industrializada classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 
4411.19.00, 4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-SH e com colchões, 
estofados, espumas e mercadorias correlatas classificados nas posições 
9404.21.00, 9404.29.00, 9404.90.00, 3909.50.29 e 3291.13.00.". 

Art. 5° - O art. 7° da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e alterações 
posteriores passam a vigorar acrescidos do inciso XXIV, com a seguinte 
redação: 

"Art. 7°- ....................................................................... . 
XXIV - à saída de concreto cimento ou asfáltico para emprego em obra de 

construção civil, quando preparado por construtor no trajeto até a obra.". 
Art. 6° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza vencido 

até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida 
ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de uma só vez até 
trinta dias contados da publicação desta lei, com redução de 95% (noventa e 
cinco por cento) no valor dos juros moratórios e multa. 

Art. 7° - O crédito tributário a que se refere o artigo anterior poderá também 
ser pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que o contribuinte 
o requeira e recolha o valor da primeira parcela até trinta dias contados da 
publicação desta lei. 

§ 1 o_ Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas serão 
devidos com redução de: 

I - 85% (oitenta e cinco por cento) para pagamento em até seis parcelas; 
li - 80% (oitenta por cento) para pagamento em até oito parcelas; 
111- 70% (setenta por cento) para pagamento em até doze parcelas; 
IV - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito parcelas; 
V - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro 

parcelas; 
VI - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis 
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parcelas; 

VIl- 30% (trinta por cento) para pagamento em até cem parcelas; 
VIII- 20% (vinte por cento) para pagamento em até cento e vinte parcelas. 
§ 2° - Na hipótese dos arts. 6° e 7°, os juros aplicáveis ao crédito tributário 

serão calculados com base na variação mensal da Taxa de Juros a Longo 
Prazo - T JLP -, instituída pela Lei Federal no 9.365, de 16 de dezembro de 
1996, em substituição à taxa SELIC, ou outra que vier a substituí-la. 

§ 3° - Relativamente às multas isoladas, de qualquer origem, o seu valor 
será reduzido em 9a% (noventa e oito por cento) para pagamento à vista, na 
forma do "caput" do art. 6°, e, quando parcelado, com observância dos 
incisos I a VIII do § 1° deste artigo, mesmo quando o crédito tributário for 
constituído somente desta. 

§ 4° - As empresas em processo de concordata preventiva ou suspensiva 
decretada até 31 de agosto de 2001 poderão também se habilitar ao 
beneffcio desta lei, pagando integralmente ou parcelando escalonadamente 
seus débitos. 

§ 5° - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, o parcelamento será 
pago em parcelas iguais, mensais e consecutivas, tendo como data de 
vencimento o último dia dos meses subseqüentes ao do vencimento da 
primeira parcela. 

§ 6°- O valor da parcela não será inferior a R$100,00 (cem reais). 
§ 7° - O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito, a 

expressa renúncia a qualquer recurso administrativo ou a desistência dos já 
interpostos. 

§ ao - o não-pagamento de três parcelas importará o cancelamento do 
parcelamento e o restabelecimento do crédito tributário sem os benefícios de 
que trata esta lei. 

§ 9° - Os benefícios previstos nesta lei não alcançam a importância já 
recolhida. 

§ 1 O - O disposto nesta lei estende-se ao crédito constituído somente de 
multa isolada. 

Art. ao - Ficam assegurados os benefícios desta lei aos créditos tributários 
relativos ao ITBI devidos até 12 de março de 19a9, bem como aos créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - constituídos até 31 de agosto de 
2001. 

Art. go - Fica concedido aos contribuintes que pagam em dia suas 
obrigações fiscais, mensalmente, durante o ano de 2002, desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, 
quando de seu pagamento. 

Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
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contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais aqueles que: 

I - permanecerem em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 
2002; 

11 - nos três últimos exercícios fiscais, não se tenham beneficiado de anistia 
fiscal; 

111 - até 31 de agosto de 2001, estavam em dia com suas obrigações 
fiscais. 

Art. 1 O - Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao débito 
reconhecido pelo contribuinte. 

§ 1 o - Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo contribuinte, os 
benefícios desta lei se restringem à exigência fiscal efetivamente 
reconhecida. 

§ 2° - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1°, deverá o interessado 
apresentar demonstrativo detalhado do crédito tributário a ser recolhido. 

Art. 11 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão optar 
pelos benefícios desta lei, observando-se o seguinte: 

I - o parcelamento em curso deverá ser cancelado, e imediatamente 
promovida a apuração do saldo remanescente, com todos os ônus legais e a 
restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas; 

11 - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo remanescente 
do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso anterior, não se 
aplicando às parcelas já quitadas; 

111- o parcelamento de que trata este artigo não configura reparcelamento. 
Art. 12 - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa do 

processo tributário. 
§ 1°- Os honorários advocatícios, arbitrados judicialmente, incidirão sobre 

os créditos tributários inscritos na dívida ativa cuja execução tiver sido 
efetivamente ajuizada. 

§ 2° - Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa: 
I - a concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao 

pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados 
judicialmente sobre o valor do crédito tributário efetivamente recolhido; 

li- os honorários advocatícios serão recolhidos em número de parcelas não 
inferior ao concedido para o crédito tributário. 

Art. 13 - Na hipótese de ação JUdicial ajuizada pelo contribuinte, a 
concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada à desistência 
da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, 
se for o caso. 

Art. 14 - A utilização do benefício de que trata esta lei ou do pedido de 
parcelamento não homologa o pagamento efetuado, podendo ser revogados 
os benefícios caso não sejam cumpridos os requisitos legais. 
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Art. 15 - Ficam remitidos os créditos tributários relacionados ao ICMS e 

à Taxa Florestal do mesmo contribuinte cujos processos tributários 
administrativos tenham valor igual ou inferior a R$2.000,00 (dois mil reais), os 
quais tenham sido constituídos até 31 de agosto de 2001. 

Parágrafo único - Havendo ação judicial sobre créditos tributários remitidos 
na forma do "caput" deste artigo, fica o contribuinte dispensado do 
recolhimento das custas judiciais devidas, ficando condicionado o benefício à 
desistência de eventuais embargos à execução. 

Art.16 - A ação de execução fiscal só será ajuizada quando o crédito 
tributário do mesmo contribuinte for superior a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 17 - Será promovido o arquivamento definitivo das execuções fiscais 
que vierem a permanecer paralisadas por mais de cinco anos, desde que 
certificada a inexistência de bens para garantia de recebimento do crédito 
tributário. 

Art. 18 - Não será promovida a execução fiscal contra sócio meramente 
cotista que não tenha participado da administração da empresa devedora, 
salvo se tiver concorrido para a prática da infração. 

Art. 19 - Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o Secretário da 
Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da Fazenda Estadual, fará retornar à 
fase inicial o processo que se encontrar em execução fiscal, ou não, para 
reexame da ação fiscal, observado o prazo de noventa dias contados da data 
da publicação desta lei. 

Art. 20 - O produtor rural e as cooperativas que possuírem crédito 
acumulado do ICMS em razão de qualquer operação sob o regime de 
diferimento, bem como em razão de operação com ovos beneficiados pela 
isenção, poderá utilizá-lo, integralmente, sem nenhuma vedação, bem como 
transferir, integralmente, o crédito acumulado para contribuinte deste Estado 
ou para fornecedor situado fora do Estado, desde que mantenha livros fiscais 
ou obtenha certificado de crédito do ICMS para controle de suas operações. 

Art. 21 - Em relação ao crédito tributário, constituído ou não, oriundo da 
apropriação do crédito do ICMS nas entradas ocorridas até 11 de julho de 
2001, decorrentes de operações interestaduais de bens e mercadorias cujos 
remetentes estejam beneficiados com incentivos fiscais concedidos em 
desacordo com a legislação de regência do ICMS, o Poder Executivo: 

I - suspenderá temporariamente a exigibilidade do crédito tributário; 
11 - extinguirá o referido crédito tributário ou seu valor remanescente, na 

comprovação do cumprimento dos termos da moratória. 
§ 1 o - O disposto neste artigo aplica-se ao crédito tributário que tenha sido 

formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, e 
ao originário de denúncia espontânea. 

§ 2° - A concessão da moratória, prevista no inciso I do "caput" do artigo 
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I - requerimento, até a data de 31 de janeiro de 2002, junto à Administração 
Fazendária, para o gozo da moratória, acompanhado de compromisso formal 
de apropriação de créditos de ICMS em conformidade com a legislação 
tributária; 

11 - apresentação de demonstrativo, em meio magnético, das aquisições 
realizadas em operações interestaduais nos últimos cinco anos cuja 
apropriação de crédito do ICMS tenha sido efetivada em desconformidade 
com a legislação de regência do ICMS; 

111 - reconhecimento pelo interessado do crédito tributário e desistência 
formal de sua discussão administrativa ou judiciaL 

§ 3° - A omissão das informações solicitadas no inciso 11 do parágrafo 
anterior e relacionadas com o período abrangido pela moratória não 
descaracterizao beneficio, desde que cumpridas as obrigações assumidas. 

§ 4° - O descumprimento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos 
para fins de concessão da moratória de que trata este artigo implicará, a 
partir da data de sua caracterização, a cessação imediata da moratória e da 
garantia de extinção dos créditos, determinado o inicio do prazo para a 
aplicação das respectivas sanções administrativas e fiscais, com a 
reconstituição integral do crédito tributário, observado o disposto no § 5° 
deste artigo. 

§ 5° - Após três anos de vigência formal da moratória, e verificado o 
cumprimento integral de seus termos, o Estado concederá, mediante 
requerimento do interessado, a extinção do crédito tributário. 

Art. 22 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em divida ativa, em cujos 
lançamentos o Fisco tenha adotado como base de cálculo para fins de 
substituição do imposto o preço máximo de venda ao consumidor sugerido 
por tabelas divulgadas por entidades representativas do comércio varejista de 
medicamentos. 

§ 1°- O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação 
de importâncias já recolhidas. 

§ 2° - A base de cálculo para fins de substituição tributária com 
medicamentos é o valor correspondente ao preço máximo de venda ao 
consumidor final estabelecido no § 1 o do art. 2° da Portaria no 37, de 11 de 
maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
que será calculado a partir do valor da operação consignado na nota fiscal de 
venda emitida pelo fabricante ou distribuidor, sendo vedada a utilização dos 
preços constantes de quaisquer tabelas publicadas por entidades do 
comércio de medicamentos. 
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Art. 23 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 

ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em divida ativa, com 
relação à falta de recolhimento do imposto quando do desembaraço 
aduaneiro de máquinas, equipamentos, peças e acessórios importados do 
exterior, destinados a integrar o ativo permanente da empresa industrial 
adquirente, até a data de 31 de agosto de 2001 e que não tenham sido ainda 
utilizados, desde que: 

I - não exista similar do produto de fabricação nacional, quando da 
importação; 

11 - seja feita a avaliação e a comprovação da não-utilização de máquina, 
equipamento, peça ou acessório, com a devida justificativa da situação 
relacionada à não-utilização do produto, mediante laudo ou parecer técnico; 

111 - o beneficio seja requerido no prazo de até sessenta dias após a 
regulamentação desta lei. 

§ 1 o - Cumpridas as exigências do "caput" deste artigo, poderá a 
mercadoria ou o bem ser transferido para outro contribuinte tomando-se 
como base de cálculo do imposto as hipóteses previstas no item 9 do Anexo 
IV a que se refere o art. 44 do Regulamento do ICMS, para fins de 
recolhimento do ICMS. 

§ 2° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de 
importâncias já recolhidas. 

Art. 24 - O Poder Executivo encaminhará, no prazo de trinta dias, contado 
da data de publicação desta lei, proposta de alteração da Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2002 definindo a aplicação dos recursos 
arrecadados na forma dos arts. 6° e 7° desta lei. 

Art. 25 - Fica dispensada a exigência contida no artigo anterior para o 
pagamento, em primeiro lugar, do décimo terceiro salário do funcionalismo 
público estadual; em segundo lugar, da importância mínima de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para ampliação do Programa 
Unidades de Atendimento Especializado- UAE -, mantido pela SETASCAD 
para atendimento de crianças e adolescentes com necessidades especiais; 
em terceiro, do pagamento de verbas retidas do funcionalismo público 
estadual, e em quarto, do remanescente, 20% (vinte por cento) do montante 
arrecadado para pagamento de dividas vencidas do Departamento de 
Estradas e Rodagem- DER-MG. 

Art. 26 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
inclusive os inscritos em divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, relativos 
às operações com cana-de-açúcar, desde que as saídas sejam promovidas 
de um estabelecimento para o outro, do mesmo contribuinte. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a 
compensação de importâncias já recolhidas. 
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Art. 27 - Será considerado adimplente o produtor rural que tenha 

contratado empréstimo em Banco estadual com cobertura securitária do 
PROAGRO, independentemente da fase atual de cobrança, e que tenha 
comprovado a quitação total do débito relacionado ao seguro agrícola. 

Art. 28 - Nos casos em que o pagamento do crédito tributário ensejar a 
apropriação do imposto fica dispensado o pagamento deste, desde que 
recolhidas as multas e os juros respectivos nos termos e na forma desta lei. 

Art. 29 - Os benefícios de que trata esta lei não se aplicarão aos créditos 
tributários de contribuinte cujo sócio-gerente, administrador, preposto, 
representante ou diretor tenham sido condenados por sentença judicial 
transitada em julgado por crime contra a ordem tributária. 

Art. 30 - O contribuinte que possuir crédito acumulado do ICMS em razão 
de operações com equipamentos e componentes para aproveitamento de 
energia solar e eólica classificados nas posições ou códigos da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NMB/SH) 3412.30.00, 
3413.31.00, 33419.19.10, 3501.31.20, 3501.32.20, 3501.33.20, 3501.34.20, 
3502.31.00, 3541.40.16 e 3541.40.32, acobertados por isenções ou 
decorrentes de operações com regime de diferimento, poderá utilizá-lo sem 
qualquer vedação ou limitação, bem como transferir o crédito acumulado, 
parcial ou integralmente, para outros contribuintes deste Estado ou para 
fabricante ou fornecedor situado fora do Estado, desde que mantenha livros 
fiscais ou obtenha certificado de crédito do ICMS para controle de suas 
operações. 

Art. 31 - Fica remitido setenta e cinco por cento do crédito tributário, 
constituído ou não, inclusive aquele inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não 
a sua cobrança, relativo às operações de exportação dos produtos 
considerados semi-elaborados, desde que o contribuinte renuncie a qualquer 
procedimento administrativo ou judicial que visa a contestar a exigência do 
crédito tributário e promova, à vista, a quitação do saldo remanescente. 

§ 1 o - O contribuinte responsabilizar-se-á pelo pagamento das custas 
processuais, no caso de ação judicial, bem como pelos honorários 
advocatícios, se devidos, observado o arbitramento judicial. 

§ 2° - Na hipótese do "caput" deste artigo, fica dispensada a cobrança de 
multas e juros moratórios incidentes sobre o montante do débito, desde que o 
contribuinte faça a opção no prazo de trinta dias a contar da data de 
publicação desta lei. 

Art. 32 - O § 3° do art. 1 o da Lei no 12.228, de 4 de julho de 1996, com a 
redação dada pela Lei no 13.431, de 28 de dezembro de 1999, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

UArt. 1 o- .............................................................. . 

§ 3°- Os requisitos para a concessão de financiamento do Programa criado 
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no § 2° deste artigo, assim como os critérios e as normas de 
financiamento, serão definidas em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe 
as disposições dos arts. 2°, 5° e 6° desta lei, ficando assegurada a 
participação de todos os municípios mineiros no Programa FUNDIEST-Pró-
Eietrõnica.". 

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto com 
relação aos arts. 29, 31, 32 e 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, com a redação dada pelos arts. 1°, 2° e 3° desta lei, cujos eleitos serão 
produzidos a partir de 1 o de agosto de 2000, e em relação à norma prevista 
na alínea "d" do item 4 do§ 5° do art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, que produz efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2000. 

Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 6° do 
art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia - Luiz 

Fernando Faria - lvair Nogueira- Antõnio Andrade - Dilzon Melo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 1.279/2000 

Altera a Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- .............................................................. .. 
§ 1 O - Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 11 e 11-A deste artigo, o 

imposto corretamente recolhido por substituição tributária é definitivo, não 
ficando, qualquer que seja o valor das saídas das mercadorias: 

1 - o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento da diferença do 
tributo; 

2 - o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda que sob a forma 
de aproveitamento de crédito para compensação com débito por saída de 
outra mercadoria. 

§ 11 - É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 
valor pago por força da substituição tributária, nas seguintes hipóteses: 

I - caso não se efetive o fato gerador presumido; 
11 - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço 

ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida. 
§ 11-A - A restituição de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior é 

aplicável somente às operações com veículos automotores novos sujeitos ao 
regime de substituição tributária e será efetivada mediante creditamento na 
conta gráfica do contribuinte substituído no mês imediatamente subseqüente 
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àquele em que ocorreu o recolhimento a maior do valor do ICMS pago por 
força da substituição tributária, em montante equivalente à diferença entre o 
valor recolhido sobre o preço de venda sugerido pelo substituto e o 
efetivamente praticado na venda ao consumidor final, devendo ser este igual 
ou superior ao valor de custo do bem constante da nota fiscal de emissão do 
substituto, operando-se por meio da emissão de nota fiscal pelo contribuinte 
em seu próprio nome, a ser lançada no Livro de Registro de Apuração do 
ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", mencionando-se a 
expressão "Ressarcimento- Substituição tributária". 

Art. 29- .......................................................................... . 
§ 5° - Para o efeito de aplicação deste artigo, será observado o seguinte: 
1 - o débito e o crédito devem ser apurados em cada estabelecimento do 

contribuinte; 
2 - é vedada a apuração conjunta, ressalvada, conforme dispuser o 

Regulamento, a hipótese de inscrição única; 
3 - na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 

situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceções previstas na 
legislação, será feita de forma individualizada, por estabelecimento, e, após o 
encerramento do período de apuração do imposto, os saldos devedor e 
credor poderão ser compensados entre si, conforme dispuser o 
Regulamento; 

4 - darão direito a crédito: 
a) a entrada de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento, 

hipótese em que: 
a.1) a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por 

mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a 
entrada do bem no estabelecimento; 

a.2) a fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) será proporcionalmente 
aumentada ou diminuída, "pro rata die", caso o período de apuração seja 
superior ou inferior a um mês civil; 

a.3) na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo 
oitavo período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a 
sua entrada no estabelecimento, não será admitido, a partir do período em 
que ocorrer a alienação, o creditamento de que trata esta alínea em relação à 
fração que corresponderia ao restante do quadriênio; 

a.4) além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no momento 
da apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada 
de bem destinado ao ativo permanente e o crédito correspondente serão 
escriturados em livro próprio; 

b) a utilização de serviço de comunicação: 
b.1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
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b.1.2) por estabelecimento que promova operação que destine ao exterior 
mercadoria ou que realize prestação de serviço para o eX1erior, na proporção 
destas em relação às operações e prestações totais; 

b.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, por qualquer estabelecimento; 
c) a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
c.1) no período entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002; 
c.1.1) que for objeto de operação subseqüente de saída de energia elétrica; 
c.1.2) que for consumida no processo de industrialização; 
c.1.3) cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de operação 

ou prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e 
prestações totais; 

c.2) a partir de 1 o de janeiro de 2003, em qualquer hipótese; 
d) a entrada, a partir de 1 o de janeiro de 2003, de bem destinado a uso ou 

consumo do estabelecimento. 
Art. 32 - .................................................................. . 
§ 4° - Devem ser também estornados os créditos referentes a bens do ativo 

permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 e alienados 
antes de decorrido o prazo de cinco anos contados da data da sua aquisição, 
hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por ano ou tração 
que faltar para completar o qüinqüênio. 

§ 6° - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do ativo 
permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de 2000 forem 
utilizados na comercialização, na industrialização, na produção, na geração 
ou na extração de mercadorias cujas saídas resultem de operações isentas, 
não tributadas ou com base de cálculo reduzida, ou na prestação de serviços 
isentos, não tributados ou com base de cálculo reduzida, haverá estorno 
proporcional dos créditos escriturados, conforme dispuser o regulamento. 

§ 8° - Para efeito de aplicação do disposto nos §§ 6°e 7°, equiparam-se às 
tributadas as operações e prestações com destino ao exterior, bem como as 
isentas e com base de cálculo reduzida em que haja previsão de manutenção 
integral do crédito. 

§ 12 - Para aplicação do disposto nos §§ 4° a 11, além do lançamento em 
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista no 
art. 29, os créditos resultantes de operações de que decorra entrada até 31 
de julho de 2000 de bens destinados ao ativo permanente serão objeto de 
lançamento em livro próprio ou em outro documento previsto na legislação 
tributária, na forma em que dispuser o regulamento. 

Art. 33- .............................................................. .. 
§ 10- ................................................................... . 
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Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na instãncia administrativa, será feita 
compensação imediata entre o valor depositado pelo contribuinte, na forma 
do art. 212, e o valor do crédito tributário devido. 

§ 1 o - É facultado ao contribuinte optar pela restituição do valor depositado, 
se indevido, ou a diferença, se excessiva, aplicando-se em ambas as 
hipóteses a correção pela T JLP. 

§ 2° - Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados com base 
nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos fiscais 
estaduais. 

Art. 215 - O depósito judicial poderá ser imediatamente levantado pelo 
Estado quando superior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), observadas as 
normas contidas nesta seção e ainda o seguinte: 

I - no caso de pagamento indevido ou a maior do tributo reconhecido em 
sentença condenatória transitada em julgado desfavorável à Fazenda Pública 
Estadual, o contribuinte efetuará imediatamente a compensação desse valor 
do crédito tributário devido, podendo mesmo transferir para terceiro; 

li - a compensação referida no inciso anterior só poderá ser efetuada entre 
tributos da mesma espécie; 

111- é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição; 
IV - no caso de fechamento da empresa fica o Estado obrigado a fazer a 

restituição no prazo máximo de cento e vinte dias; 
V - a compensação ou a restituição será efetuada pelo valor do tributo 

corrigido monetariamente com base na variação da Taxa de Juros a Longo 
Prazo - T JLP -; 

VI - a compensação se dará após liquidada a sentença judicial.". 
Art. 2° - Os arts. 31 e 33 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos: 
"Art. 31 - ................................................................................... . 
§ 3° - Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 

abatimento de que trata a alínea "a" do item 4 do § 5° do art. 29, na 
proporção das operações e das prestações isentas, não tributadas ou com 
base de cálculo reduzida em relação ao total das operações e das 
prestações, conforme dispuser o regulamento. 

§ 4 o - Após o quadragésimo oitavo período de apuração do imposto, 
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bem destinado 
ao ativo permanente, também não será admitido o abatimento, a título de 
crédito, da eventual diferença entre o valor total do imposto incidente na 
operação relativa à entrada do bem e o somatório dos valores efetivamente 
lançados como crédito nos respectivos períodos de apuração. 
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Art. 33- .................................................................. . 
§ 10- ....................................................................... . 
3- ........................................................................... . 
f) aquele onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;". 
Art. 3° - O § 3° do art. 33 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

restabelecido com a seguinte redação: 
"Art. 33- ................................................................... . 
§ 3° - Para efeito do disposto no item 3 do § 1°, na hipótese de prestação 

de serviços de telecomunicações não medidos, envolvendo localidades 
situadas nesta e em outra unidade da Federação, cujo preço seja cobrado 
por períodos definidos, o imposto devido será recolhido, em partes iguais, 
para esta e outra unidade da Federação envolvida na prestação.". 

Art. 4° - O art. 12 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 12- ..................................................................... . 
§ . . . . - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por cento) a carga 
tributária nas operações internas com produtos classificados nos seguintes 
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: tijolos cerâmicos, 
código 6904.1 0.00; tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos), tapa-
vistas (complementos de tijoleira) de cerâmica, código 6904.90.00; telhas 
cerâmicas, código 6905.1 0.00; manilhas e conexões cerâmicas, código 
6906.00.00, promovidas por estabelecimento industrial.". 

Art. 5° - O art. 7° da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e alterações 
posteriores, passa a vigorar acrescido do inciso XXIV com a seguinte 
redação: 

"Art. 7°- ................................................................ . 
XXIV - à saída de concreto cimento ou asfáltico para emprego em obra de 

construção civil, quando preparado por construtor no trajeto até a obra.". 
Art. 6° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza vencido 

até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida 
ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de uma só vez até 
trinta dias da publicação desta lei, com redução de 95% (noventa e cinco por 
cento) no valor dos juros moratórios e multa. 

Art. 7° - O crédito tributário a que se refere o artigo anterior poderá também 
ser pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que o contribuinte 
o requeira e recolha o valor da primeira parcela até trinta dias contados da 
publicação desta lei. 

§ 1 o - Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas serão 
devidos com redução de: 

I - 90% (noventa por cento) para pagamento em até seis parcelas; 
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111- 70% (setenta por cento) para pagamento em até doze parcelas; 
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V - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro 
parcelas; 

VI - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis 
parcelas; 

VIl- 30% (trinta por cento) para pagamento em até cem parcelas; 
VIII- 20% (vinte por cento) para pagamento em até cento e vinte parcelas. 
§ 2° - Nas hipóteses dos artigos anteriores, os juros aplicáveis ao crédito 

tributário serão calculados com base na variação mensal da Taxa de Juros a 
Longo Prazo - T JLP -, instituída pela Lei Federal no 9.365, de 16 de 
dezembro de 1996, em substituição à taxa SELIC, ou outra que vier a 
substituí-la. 

§ 3° - Relativamente às multas isoladas, de qualquer origem, o seu valor 
será reduzido em 98% (noventa e oito por cento) para pagamento à vista, na 
forma do "caput" do art. 6°, e, quando parcelado, com observância dos 
incisos I a VIII do § 1° deste artigo, mesmo quando o crédito tributário for 
constituído somente desta. 

§ 4° - As empresas em processo de concordata preventiva ou suspensiva 
decretada até 31 de agosto de 2001 poderão também se habilitar ao 
benefício desta lei, pagando integralmente ou parcelando escalonadamente 
seus débitos. 

§ 5° - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, o parcelamento será 
pago em parcelas iguais, mensais e consecutivas, tendo como data de 
vencimento o último dia dos meses subseqüentes ao do vencimento da 
primeira parcela. 

§ 6°- O valor da parcela não será inferior a R$100,00 (cem reais). 
§ 7° - O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito, a 

expressa renúncia a qualquer recurso administrativo ou a desistência dos já 
interpostos. 

§ ao - o não-pagamento de três parcelas consecutivas importará o 
cancelamento do parcelamento e o restabelecimento do crédito tributário sem 
os benefícios de que trata esta lei. 

§ 9° - Os benefícios previstos nesta lei não alcançam a importância já 
recolhida. 

§ 1 O - O disposto nesta lei estende-se ao crédito constituído somente de 
multa isolada.". 

Art. ao - Ficam assegurados os benefícios desta lei aos créditos tributários 
relativos ao ITBI devidos até 12 de março de 19a9, bem como aos créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação 
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de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, constituídos até 31 de agosto de 
2001. 

Art. go - Os créditos tributários relativos ao Instituto Estadual de Florestas 
decorrentes de aplicação de multas por infração à legislação cometida até 31 
de agosto de 2001 poderão ser pagos com as reduções de que tratam os 
arts. 6° e 7° , observadas as normas contidas nesta lei. 

Art. 1 O - Fica concedido aos contribuintes que pagam em dia suas 
obrigações fiscais, mensalmente, durante o ano de 2002, desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, 
quando de seu pagamento. 

Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais aqueles que: 

I - permanecerem em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 
2002; 

li - nos três últimos exercícios fiscais, não se tenham beneficiado de anistia 
fiscal; 

111 - até 31 de agosto de 2001, estavam em dia com suas obrigações 
fiscais. 

Art. 11 - Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao débito 
reconhecido pelo contribuinte. 

§ 1 o - Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo contribuinte, os 
benefícios desta lei se restringem à exigência fiscal efetivamente 
reconhecida. 

§ 2° - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1°, deverá o interessado 
apresentar demonstrativo detalhado do crédito tributário a ser recolhido. 

Art. 12 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão optar 
pelos benefícios desta lei, observando-se o seguinte: 

I - o parcelamento em curso deverá ser cancelado, e imediatamente 
promovida a apuração do saldo remanescente, com todos os ônus legais e a 
restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas; 

11 - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo remanescente 
do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso anterior, não se 
aplicando às parcelas já quitadas; 

111- o parcelamento de que trata este artigo não configura reparcelamento. 
Art. 13 - Não incidirão honorários advocatfcios na fase administrativa do 

processo tributário. 
§ 1" - Os honorários advocatícios, arbitrados judicialmente, incidirão sobre 

os créditos tributários inscritos na dívida ativa cuja execução tiver sido 
efetivamente ajuizada. 

§ 2° - Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa: 
I - a concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao 
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li - os honorários advocatícios serão recolhidos em número de parcelas não 
inferior ao concedido para o crédito tributário. 

Art. 14 - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a 
concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada à desistência 
da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocaticios, 
se for o caso. 

Art. 15 - A utilização do benefício de que trata esta lei ou do pedido de 
parcelamento não homologa o pagamento efetuado, podendo ser revogados 
os benefícios, caso não sejam cumpridos os requisitos legais. 

Art. 16 - Ficam remitidos os créditos tributários do mesmo contribuinte em 
que o valor total de todos os processos tributários administrativos seja inferior 
a R$2.000,00 (dois mil reais) e que tenham sido constituídos até 31 de 
dezembro de 2000. 

Parágrafo único - Havendo ação judicial sobre créditos tributários remitidos 
na forma do "caput" deste artigo, fica o contribuinte dispensado do 
recolhimento das custas judiciais devidas. 

Art. 17 - A ação de execução fiscal só será ajuizada quando o crédito 
tributário do mesmo contribuinte for superior a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 18 - Será promovido o arquivamento definitivo das execuções fiscais 
que vierem a permanecer paralisadas por mais de cinco anos, desde que 
certificada a inexistência de bens para garantia de recebimento do crédito 
tributário. 

Art. 19 - Não será promovida a execução fiscal contra sócio meramente 
cotista que não tenha participado da administração da empresa devedora, 
salvo se tiver concorrido para a prática da infração. 

Art. 20 - Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o Secretário da 
Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da Fazenda Estadual, fará retornar à 
fase inicial o processo que se encontrar em execução fiscal, ou não, para 
reexame da Ação Fiscal. 

Art. 21 - O produtor rural e as cooperativas que possuírem crédito 
acumulado do ICMS em razão de qualquer operação sob o regime de 
diferimento, bem como em razão de operação com ovos beneficiados pela 
isenção, poderá utilizá-lo, integralmente, sem qualquer vedação, bem como 
transferir, integralmente, o crédito acumulado para contribuinte deste Estado 
ou para fornecedor situado fora do Estado, desde que mantenha livros fiscais 
ou obtenha certificado de crédito do ICMS para controle de suas operações. 

Art. 22 - Fica permitido ao contribuinte do ICMS o aproveitamento integral 
de quaisquer créditos relativos a operações com libra de algodão de qualquer 
espécie, realizadas até 31 de dezembro de 2001, ainda que tais operações 
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sejam beneficiadas com incentivos fiscais decorrentes de convênios 
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - ou sejam beneficiadas com incentivos e benefícios concedidos 
unilateralmente por atos normativos dos Estados e do Distrito Federal. 

Parágrafo único - Para fins deste artigo, será considerada a entrada de 
mercadoria remetida a estabelecimento localizado em território mineiro, a 
qualquer título, por estabelecimento que venha recolher o imposto à unidade 
da Federação de origem e se beneficie dos incentivos e benefícios fiscais 
previstos neste artigo. 

Art. 23 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive inscritos em dívida ativa, em cujos 
lançamentos o Fisco adotou como base de cálculo para fins de substituição 
do imposto o preço máximo de venda a consumidor sugerido por tabelas 
divulgadas por entidades representativas do comércio varejista de 
medicamentos. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação 
de importâncias já recolhidas. 

§ 2° - A base de cálculo para fins de substituição tributária com 
medicamentos é o valor correspondente ao preço máximo de venda ao 
consumidor final estabelecido no § 1 o do art. 2° da Portaria no 37, de 11 de 
maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
que será calculado a partir do valor da operação consignado na nota fiscal de 
venda emitida pelo fabricante ou distribuidor, sendo vedada a utilização dos 
preços constantes de quaisquer tabelas publicadas por entidades do 
comércio de medicamentos. 

Art. 24 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, com 
relação à falta de recolhimento do imposto quando do desembaraço 
aduaneiro de máquinas, equipamentos, peças e acessórios importados do 
exterior destinados a integrar o ativo permanente da empresa industrial 
adquirente até a data de 31 de agosto de 2001 e que não tenham sido ainda 
utilizados, desde que: 

I) não exista similar do produto de fabricação nacional, quando da 
importação. 

11) seja feita a avaliação e a comprovação da não-utilização de máquina, 
equipamento, peça ou acessório, com a devida justificativa da situação 
relacionada à não-utilização do produto, mediante laudo ou parecer técnico; 

111) o benefício seja requerido no prazo de até sessenta dias após a 
regulamentação desta lei. 

§ 1 o - Cumpridas as exigências do "caput" deste artigo, poderá a 
mercadoria ou bem ser transferido para outro contribuinte tomando-se como 
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base de cálculo do imposto as hipóteses previstas no item 9 do Anexo IV 
a que se refere o art. 44 do Regulamento do ICMS, para fins de recolhimento 
do ICMS. 

§ 2° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de 
importãncias já recolhidas. 

Art. 25 - O montante arrecadado com as operações previstas nos arts. 6° e 
7° desta lei será, em primeiro lugar, destinado ao pagamento do décimo 
terceiro salário do funcionalismo público estadual. 

Art. 26 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, relativos 
as operações com cana-de-açúcar, desde que as saídas sejam promovidas 
de um estabelecimento para o outro, do mesmo contribuinte. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a 
compensação de importâncias já recolhidas. 

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto com 
relação aos arts. 29, 31, 32 e 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, com a redação dada pelo art. 1 o desta lei, cujos efeitos serão 
produzidos a partir de 1 o de agosto de 2000, e em relação a norma prevista 
na alínea "d" do item 4 do§ 5° do art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, que produz efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2000. 

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 6° do 
art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.482/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe visa a 

autorizar a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a comprar 
ações das Centrais Elétricas de Furnas por ocasião da sua privatização. 

Aprovado em 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda no 1, 
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 184, § 2°, do Regimento Interno. 

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

O Projeto de Lei no 1.482/2001 tem como objetivo autorizar a CEMIG a 
participar de eventual leilão de privatização da empresa federal Centrais 
Elétricas de Furnas, por meio da organização de um consórcio do qual 
detenha, no máximo, 49% das ações e da constituição da sociedade de 
propósito específico responsável pela gestão da empresa adquirida, nos 
termos do art. 14, § 4°, 111, da Constituição do Estado. 

Conforme salientado no parecer para o 1 o turno, a legislação 
infraconstitucional que versa sobre a matéria não veda a entrada de 
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empresas públicas e de sociedades de economia mista em consórcios de 
privatização de empresas federais, respeitada a legislação federal pertinente. 
Nesse sentido, merece destaque o disposto na Lei no 9.491, de 9/9/97, que 
estabelece restrições a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES - para entidades da administração direta e 
indireta, para os fins previstos no Programa Nacional de Desestatização, e na 
Resolução no 278, de 19/7/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL -,que dispõe sobre os limites e as condições para a obtenção e para 
a transferência de concessões com vistas a impedir a concentração 
econômica nas atividades de geração, de distribuição e de comercialização 
final e intermediária de energia elétrica. 

A aquisição de títulos representativos do capital de empresas de qualquer 
espécie já constituídas integra, nos termos do art. 12, §5°, da Lei no 4.320, 
de 1964, o grupo de despesa "Inversões financeiras" da categoria econômica 
"Despesas de capital", e não o grupo "Investimentos". Considerando que, por 
dispositivo constitucional, o orçamento do Estado é constituído pelo 
orçamento fiscal e pelo orçamento de investimento das empresas controladas 
pelo Estado, não há que se falar na abertura de crédito especial para a 
aquisição de ações de Furnas pela CEMIG, seja com recursos diretamente 
arrecadados, seja com recursos provenientes de empréstimos. 

Em conclusão, as modificações aprovadas no 1 o turno, além de 
aprimorarem a redação do texto legal, suprimiram também a autorização para 
a contratação, pela CEMIG, de operações de crédito junto ao BNDES. Com 
efeito, a CEMIG, sociedade de economia mista regida pelo direito privado, 
não depende de autorização legislativa para a celebração de contratos de 
financiamento com instituições financeiras. 

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

1.482/2001 no 2° turno, na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.482/2001 

Autoriza a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a participar 
de consórcio para aquisição da empresa Centrais Elétricas de Furnas e dá 
outras providências. 

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

autorizada a participar de consórcio para aquisição da empresa Centrais 
Elétricas de Furnas, do qual detenha até 49% (quarenta e nove por cento) 
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das ações, e da constituição da sociedade de propósito específico 
responsável pela gestão da empresa adquirida, observada a legislação 
federal pertinente. 

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

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.279/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.279/2000, de autoria do Governador do Estado, que 
altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado 
no 2° turno, na forma do Substitutivo 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 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 1.279/2000 
Altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- ... 
§ 1 o - Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 11 e 11-A deste artigo, o 

imposto corretamente recolhido por substituição tributária é definitivo, não 
ficando, qualquer que seja o valor das saídas das mercadorias: 

1) o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento da diferença do 
tributo; 

2) o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda que sob a forma 
de aproveitamento de crédito para compensação com débito por saída de 
outra mercadoria. 

§ 11 - É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 
valor pago por força da substituição tributária, nas seguintes hipóteses: 

1) caso não se efetive o fato gerador presumido; 
2) caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço 

ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida. 
§ 11-A - A restituição de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior é 
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aplicável somente às operações com veículos automotores novos sujeitos 
ao regime de substituição tributária e será efetivada mediante creditamento 
na conta gráfica do contribuinte substituído no mês imediatamente 
subseqüente àquele em que ocorreu o recolhimento a maior do valor do 
ICMS pago por força da substituição tributária, em montante equivalente à 
diferença entre o valor recolhido sobre o preço de venda sugerido pelo 
substituto e o efetivamente praticado na venda ao consumidor final, devendo 
ser este igual ou superior ao valor de custo do bem constante na nota fiscal 
de emissão do substituto, operando-se através da emissão de nota fiscal pelo 
contribuinte em seu próprio nome, a ser lançada no Livro de Registro de 
Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", 
mencionando-se a expressão "Ressarcimento- Substituição Tributária". 

Art. 29 - .... 
§ 5°- Para o efeito de aplicação deste artigo, será observado o seguinte: 
1) o débito e o crédito serão apurados em cada estabelecimento do 

contribuinte; 
2) é vedada a apuração conjunta, ressalvada, conforme dispuser o 

regulamento, a hipótese de inscrição única; 
3) na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 

situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceções previstas na 
legislação, será feita de forma individualizada, por estabelecimento, e, após o 
encerramento do período de apuração do imposto, os saldos devedor e 
credor poderão ser compensados entre si, conforme dispuser o regulamento; 

4) darão direito a crédito: 
a - a entrada de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento, 

hipótese em que: 
a.1 -a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por 

mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a 
entrada do bem no estabelecimento; 

a.2 - a fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) será proporcionalmente 
aumentada ou diminuída, "pro rata die", caso o período de apuração seja 
superior ou inferior a um mês civil; 

a.3 - na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo 
oitavo período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a 
sua entrada no estabelecimento, não será admitido, a partir do período em 
que ocorrer a alienação, o creditamento de que trata esta ai ínea em relação à 
fração que corresponderia ao restante do quadriênio; 

a.4 - além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no 
momento da apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas 
à entrada de bem destinado ao ativo permanente e o crédito correspondente 
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serão escriturados em livro próprio; 

b -a utilização de serviço de comunicação: 
b.1 - no periodo entre 1 o de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002: 
b.1.1 - por estabelecimento prestador de serviço de comunicação, na 

execução de serviço dessa natureza; 
b.1.2 - por estabelecimento que promova operação que destine mercadoria 

ao exterior ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção 
destas em relação às operações e prestações totais; 

b.2- a partir de 1 o de janeiro de 2003, por qualquer estabelecimento; 
c- a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
c.1- no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de 2002: 
c.1.1 - que for objeto de operação subseqüente de saída de energia 

elétrica; 
c.1.2 -que for consumida no processo de industrialização; 
c.1.3 -cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de operação 

ou de prestação para o exterior, na proporção destas em relação às 
operações e prestações totais; 

c.2 -a partir de 1 o de janeiro de 2003, em qualquer hipótese; 
d - a entrada, a partir de 1 o de janeiro de 2003, de bem destinado a uso ou 

consumo do estabelecimento. 

Art. 32- .... 
§ 4° - Serão também estornados os créditos referentes a bens do ativo 

permanente que tenham entrado no estabelecimento até 31 de julho de 2000 
e tenham sido alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contado 
da data da sua aquisição, hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por 
cento) por ano ou fração que faltar para completar o qüinqüênio. 

§ 6° - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do ativo 
permanente que tenham entrado no estabelecimento até 31 de julho de 2000 
forem utilizados na comercialização, industrialização, produção, geração ou 
extração de mercadorias cujas saídas resultem de operações isentas, não 
tributadas ou com base de cálculo reduzida, ou na prestação de serviços 
isentos, não tributados ou com base de cálculo reduzida, haverá estorno 
proporcional dos créditos escriturados, conforme dispuser o regulamento. 

§ 8°- Para efeito da aplicação do disposto nos §§ 6° e 7°, equiparam-se às 
tributadas as operações e prestações com destino ao exterior, bem como as 
isentas e com base de cálculo reduzida em que haja previsão de manutenção 
integral do crédito. 
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§ 12 - Para aplicação do disposto nos §§ 4° a 11, além do lançamento em 
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista no 
art. 29, os créditos resultantes de operações de que decorra entrada, até 31 
de julho de 2000, de bens destinados ao ativo permanente serão objeto de 
lançamento em livro próprio ou em outro documento previsto na legislação 
tributária, na forma disposta no regulamento. 

Art. 33- .... 
§10- .... 
1) .... 
e - o do estabelecimento ou domicílio do destinatário, quando o serviço for 

prestado por meio de satélite; 

Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na instância administrativa, será feita 
compensação imediata entre o valor depositado pelo contribuinte, na forma 
do art. 212, e o valor do crédito tributário devido. 

§ 1 o - É facultado ao contribuinte optar pela restituição do valor depositado, 
se indevido, ou pela diferença, se excessiva, aplicando-se em ambas as 
hipóteses a correção pela T JLP. 

§ 2° - Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados com base 
nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos fiscais 
estaduais. 

Art. 215 - O depósito judicial poderá ser imediatamente levantado pelo 
Estado quando superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), observadas as 
normas contidas nesta seção e, ainda, o seguinte: 

I - no caso de pagamento indevido ou a maior do tributo reconhecido em 
sentença condenatória transitada em julgado desfavorável à Fazenda Pública 
Estadual, o contribuinte efetuará imediatamente a compensação desse valor 
do crédito tributário devido, podendo transferir o crédito para terceiro; 

11 - a compensação referida no inciso anterior só poderá ser efetuada entre 
tributos da mesma espécie; 

111- é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição; 
IV - no caso de fechamento da empresa, fica o Estado obrigado a fazer a 

restituição no prazo máximo de cento e vinte dias; 
V - a compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo 

corrigido monetariamente com base na variação da T JLP; 
VI- a compensação se dará após liquidada a sentença judicial.". 
Art. 2° - Ficam acrescidos aos arts. 31 e 33 da Lei no 6. 763, de 26 de 
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dezembro de 1975, os seguintes dispositivos: 

"Art. 31 - .... 
§ 3° - Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 

abatimento de que trata a alínea "a" do item 4 do § 5° do art. 29, na 
proporção das operações e prestações isentas, não tributadas ou com base 
de cálculo reduzida em relação ao total das operações e prestações, 
conforme dispuser o regulamento. 

§ 4° - Após o quadragésimo oitavo período de apuração do imposto, 
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bem destinado 
ao ativo permanente, também não será admitido o abatimento, a título de 
crédito, da eventual diferença entre o valor total do imposto incidente na 
operação relativa à entrada do bem e o somatório dos valores efetivamente 
lançados como crédito nos respectivos períodos de apuração. 

Art. 33- .... 
§ 10- .... 
3) .... 
f- aquele onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;". 
Art. 3o- O§ 3° do art. 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

revigorado com a seguinte redação: 
"Art. 33- .... 
§ 3° - Para efeito do disposto no item 3 do § 1°, na hipótese de prestação 

de serviços de telecomunicações não medidos, envolvendo localidades 
situadas nesta e em outra unidade da Federação, cujo preço seja cobrado 
por períodos definidos, o imposto devido será recolhido, em partes iguais, 
para esta e a outra unidade da Federação envolvida na prestação.". 

Art. 4°- Ficam acrescidos ao art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, os seguintes §§ 20 e 21: 

"Art. 12- .... 
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga 
tributária nas operações internas promovidas por estabelecimento industrial 
com produtos classificados nos seguintes códigos da Nomenclatura Cornum 
do Mercosul - NCM -: tijolos cerâmicos, código 6904.1 0.00; tijoleiras (peças 
ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vistas (complementos de tijoleira) de 
cerâmica, código 6904.90.00; telhas cerâmicas, código 6905.1 0.00; manilhas 
e conexões cerâmicas, código 6906.00.00. 

§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 
previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga 
tributária nas operações internas promovidas por estabelecimento industrial 
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com móveis classificados na posição 9403 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH -, com assentos 
classificados nas subposições 9401.30, 9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401.69, 
9401.71, 9401.79, 9401.80 e 9401.90 da NBM-SH, com painéis de madeira 
industrializada classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 
4411.19.00, 4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-SH e com colchões, 
estofados, espumas e mercadorias correlatas classificados nas posições 
9404.21.00, 9404.29.00, 9404.90.00, 3909.50.29 e 3291.13.00. ". 

Art. 5°- Fica acrescido ao art. 7. 0 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, o seguinte inciso XXIV: 

"Art. 7°- ... 
XXIV - a saída de concreto cimento ou asfáltico para emprego em obra de 

construção civil, quando preparado por construtor no trajeto até a obra.". 
Art. 6° - O crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, de qualquer 
natureza, vencido até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o 
inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de 
uma só vez, no prazo de até trinta dias contados da publicação desta lei, com 
redução de 95% (noventa e cinco por cento) no valor dos juros moratórios e 
da multa. 

Art. 7" - O crédito tributário a que se refere o art. 6° poderá também ser 
pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que o contribuinte o 
requeira e recolha o valor da primeira parcela no prazo de até trinta dias 
contados da publicação desta lei. 

§ 1 o - Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas serão 
devidas com redução de: 
I- 85% (oitenta e cinco por cento) para pagamento em até seis parcelas; 
li- 80% (oitenta por cento) para pagamento em até oito parcelas; 
111-70% (setenta por cento) para pagamento em até doze parcelas; 
IV - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito parcelas; 
V - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro 

parcelas; 
VI - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis 

parcelas; 
Vil- 30% (trinta por cento) para pagamento em até cem parcelas; 
VIII- 20% (vinte por cento) para pagamento em até cento e vinte parcelas. 
§ 2°- Na hipótese dos arts. 6° e 7°, os juros aplicáveis ao crédito tributário 

serão calculados com base na variação mensal da T JLP, instituída pela Lei 
Federal no 9.365, de 16 de dezembro de 1996, em substituição à taxa SELIC, 
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ou outra que vier a substituí-la. 

§ 3° - O valor da multa isolada de qualquer origem será reduzido em 98% 
(noventa e oito por cento) para pagamento à vista, na forma do "caput" do art. 
6°, e, para pagamento parcelado, conforme estabelecido nos incisos I a VIII 
do § 1 o deste artigo, mesmo quando o crédito tributário for constituído 
somente da multa isolada. 

§ 4°- As empresas em processo de concordata preventiva ou suspensiva 
decretada até 31 de agosto de 2001 poderão também habilitar-se ao 
benefício desta lei, pagando integralmente ou parcelando escalonadamente 
seus débitos. 

§ 5° - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, o parcelamento será 
pago em parcelas iguais, mensais e consecutivas, tendo como data de 
vencimento o último dia dos meses subseqüentes ao do vencimento da 
primeira parcela. 

§ 6°- O valor da parcela não será inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
§ 7° - O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito, 

a expressa renúncia a qualquer recurso administrativo ou a desistência dos já 
interpostos. 

§ 8° - O não pagamento de três parcelas importará o cancelamento do 
parcelamento e o restabelecimento do crédito tributário sem os benefícios de 
que trata esta lei. 

§ 9° - Os benefícios previstos nesta lei não alcançam a importância já 
recolhida. 

§ 1 O - O disposto nesta lei estende-se ao crédito constituído somente de 
multa isolada. 

Art. 8° - Ficam assegurados os benefícios desta lei aos créditos tributários 
relativos ao ITBI devidos até 12 de março de 1989, bem como aos créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos- ITCD -,constituídos até 31 de agosto de 2001. 

Art. 9° - Fica concedido aos contribuintes que pagam em dia suas 
obrigações fiscais, mensalmente, durante o ano de 2002, desconto de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, 
quando de seu pagamento. 

Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais aqueles que: 

1) permanecerem em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 
2002; 

2) não se tenham beneficiado de anistia fiscal nos três últimos exercícios 
fiscais; 

3) estavam em dia com suas obrigações fiscais até 31 de agosto de 2001. 

~-----------~------------~ 



Art. 1 O -Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao débito 
reconhecido pelo contribuinte. 

724 

§ 1 o - Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo contribuinte, 
os benefícios desta lei restringem-se à exigência fiscal efetivamente 
reconhecida. 

§ 2° - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1 o deste artigo, o interessado 
apresentará demonstrativo detalhado do crédito tributário a ser recolhido. 

Art. 11 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão optar 
pelos benefícios desta lei, observado o seguinte: 

I - o parcelamento em curso será cancelado, e será promovida a apuração 
imediata do saldo remanescente, com todos os ônus legais e a restauração 
das multas que eventualmente tenham sido reduzidas; 

11 - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo remanescente 
do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso anterior, não se 
aplicando às parcelas já quitadas; 

111- o parcelamento de que trata este artigo não configura reparcelamento. 
Art. 12 - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa do 

processo tributário. 
§ 1 o - Os honorários advocatícios, arbitrados judicialmente, incidirão sobre 

os créditos tributários inscritos na divida ativa cuja execução tiver sido 
efetivamente ajuizada. 

§ 2°- Na hipótese de débito inscrito em divida ativa: 
1) a concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao 

pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados 
judicialmente sobre o valor do crédito tributário efetivamente recolhido; 

2) os honorários advocatícios serão recolhidos em número de parcelas não 
inferior ao concedido para o crédito tributário. 

Art.13 - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a 
concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada à desistência 
da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, 
se for o caso. 

Art.14 - A utilização do benefício de que trata esta lei ou do pedido de 
parcelamento não homologa o pagamento efetuado, podendo ser revogados 
os benefícios caso não sejam cumpridos os requisitos legais. 

Art.15 - Ficam remitidos os créditos tributários relacionados com o ICMS e 
com a Taxa Florestal do mesmo contribuinte, quando o valor total de todos os 
seus processos tributários administrativos constituídos até 31 de agosto de 
2001 for igual ou inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Parágrafo único - Havendo ação judicial sobre créditos tributários remitidos 
na forma do "caput" deste artigo, fica o contribuinte dispensado do 
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Art.16 - A ação de execução fiscal só será ajuizada quando o crédito 
tributário do mesmo contribuinte for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 17 - Será promovido o arquivamento definitivo das execuções fiscais 
que vierem a permanecer paralisadas por mais de cinco anos, desde que 
certificada a inexistência de bens para garantia de recebimento do crédito 
tributário. 

Art.18 - Não será promovida a execução fiscal contra sócio meramente 
cotista que não tenha participado da administração da empresa devedora, 
salvo se tiver concorrido para a prática da infração. 

Art. 19 - Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o Secretário de 
Estado da Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da Fazenda Estadual, fará 
retornar à fase inicial o processo quer se encontre em execução fiscal, ou 
não, para reexame da Ação Fiscal, observado o prazo de noventa dias 
contados da data de publicação desta lei. 

Art. 20 - O produtor rural e as cooperativas que possuírem crédito 
acumulado do ICMS em razão de qualquer operação sob o regime de 
diferimento ou de operação com ovos beneficiados pela isenção poderão 
utilizá-lo, integralmente, sem qualquer vedação, bem como transferir, 
integralmente, o crédito acumulado para contribuinte deste Estado ou para 
fornecedor situado fora do Estado, desde que mantenham livros fiscais ou 
obtenha certificado de crédito do ICMS para controle de suas operações. 

Art. 21 - Em relação ao crédito tributário, constituído ou não, oriundo da 
apropriação do crédito do ICMS nas entradas ocorridas até 11 de julho de 
2001, decorrentes de operações interestaduais de bens e mercadorias, cujos 
remetentes estejam sendo beneficiados com incentivos fiscais concedidos 
em desacordo com a legislação de regência do ICMS, o Poder Executivo: 

I -suspenderá temporariamente a exigibilidade do crédito tributário; 
11 - extinguirá o crédito tributário, ou seu valor remanescente, na 

comprovação do cumprimento dos termos da moratória. 
§ 1 o - O disposto neste artigo aplica-se ao crédito tributário que tenha sido 

formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, e 
ao originário de denúncia espontânea. 

§ 2° - A concessão da moratória, prevista no inciso I do "caput" do art. 21, 
fica condicionada ao atendimento, pelo interessado, de requisitos que 
asseguram a eficácia dos objetivos desta norma, em especial: 

1) requerimento, até a data de 31 de janeiro de 2002, à Administração 
Fazendária, para o gozo da moratória, acompanhado de compromisso formal 
de apropriação de créditos de ICMS em conformidade com a legislação 
tributária; 
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2) apresentação de demonstrativo, em meio magnético, das aquisições 

realizadas em operações interestaduais nos últimos cinco anos, nas quais a 
apropriação de crédito do ICMS tenha sido efetivada em desconformidade 
com a legislação de regência do ICMS; 

3) reconhecimento pelo interessado do crédito tributário e desistência 
formal de sua discussão administrativa ou judicial. 

§ 3° - A omissão das informações solicitadas no item 2 do parágrafo 
anterior e relacionadas com o período abrangido pela moratória não 
descaracterizao benefício, desde que cumpridas as obrigações assumidas. 

§ 4° - O descumprimento, a qualquer tempo, dos termos estabelecidos 
para fins de concessão da moratória de que trata este artigo implicará, a 
partir da data de sua caracterização, a cessação imediata da moratória e da 
garantia de extinção dos créditos, e determinará o início do prazo para a 
aplicação das respectivas sanções administrativas e fiscais, com a 
reconstituição integral do crédito tributário, observado o disposto no § 5° 
deste artigo. 

§ 5° - Após três anos de vigência formal da moratória, e verificado o 
cumprimento integral de seus termos, o Estado concederá, mediante 
requerimento do interessado, a extinção do crédito tributário. 

Art. 22 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, em cujos 
lançamentos o Fisco tiver adotado como base de cálculo para fins de 
substituição do imposto o preço máximo de venda a consumidor sugerido por 
tabelas divulgadas por entidades representativas do comércio varejista de 
medicamentos. 

§ 1 o - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação 
de importâncias já recolhidas. 

§ 2° - A base de cálculo para fins de substituição tributária com 
medicamentos é o valor correspondente ao preço máximo de venda ao 
consumidor final estabelecido no § 1° do art. 2° da Portaria no 37, de 11 de 
maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
que será calculado a partir do valor da operação consignado na nota fiscal de 
venda emitida pelo fabricante ou distribuidor, sendo vedada a utilização dos 
preços constantes de quaisquer tabelas publicadas por entidades do 
comércio de medicamentos. 

Art. 23 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida ativa, relativos 
à falta de recolhimento do imposto quando do desembaraço aduaneiro de 
máquinas, equipamentos, peças e acessórios importados do exterior 
destinados a integrar o ativo permanente da empresa industrial adquirente 
até a data de 31 de agosto de 2001 e que ainda não tenham sido utilizados, 
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desde que: 

I - não exista similar do produto de fabricação nacional, quando da 
importação; 

11 - sejam feitas a avaliação e a comprovação da não utilização de 
máquina, equipamento, peça ou acessório, com a devida justificativa da 
situação relacionada à não utilização do produto, mediante laudo ou parecer 
técnico; 

111 - o beneficio seja requerido no prazo de até sessenta dias após a 
regulamentação desta lei. 

§ 1 o - Cumpridas as exigências do "caput" deste artigo, poderá a 
mercadoria ou bem ser transferido para outro contribuinte, tomando-se como 
base de cálculo do imposto as hipóteses previstas no item 9 do Anexo IV a 
que se refere o art. 44 do Regulamento do ICMS, para fins de recolhimento 
do ICMS. 

§ 2° - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação 
de importâncias já recolhidas. 

Art. 24 - O Poder Executivo encaminhará, no prazo de trinta dias contados 
da data de publicação desta lei, proposta de alteração da Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2002, definindo a aplicação dos recursos 
arrecadados na forma dos arts. 6° e 7° desta lei. 

Art. 25 - Fica dispensada a exigência contida no art. 24 para o pagamento, 
em primeiro lugar, do décimo terceiro salário do funcionalismo público 
estadual; em segundo lugar, da importância mínima de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), para ampliação do programa Unidades de Atendimento 
Especializado - UAE -, mantido pela Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Ação Social, da Criança e do Adolescente- SETASCAD- para atendimento 
de crianças e adolescentes com necessidades especiais; em terceiro, o 
pagamento de verbas retidas do funcionalismo público estadual e, em quarto, 
do remanescente, 20% (vinte por cento) do montante arrecadado para 
pagamento de dividas vencidas do Departamento de Estradas e Rodagem -
DER-MG. 

Art. 26 - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou não, 
inclusive os inscritos em divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, relativos 
às operações com cana-de-açúcar, desde que as saídas sejam promovidas 
de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a 
compensação de importâncias já recolhidas. 

Art. 27 - Será considerado adimplente o produtor rural que tenha 
contratado empréstimo em banco estadual com cobertura securitária do 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO 
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Art. 28 - Nos casos em que o pagamento do crédito tributário ensejar a 
apropriação do imposto, fica dispensado o pagamento deste, desde que 
recolhidas as multas e os juros respectivos, nos termos e na forma desta lei. 

Art. 29 - Os benefícios de que trata esta lei não se aplicam aos créditos 
tributários de contribuinte cujo sócio-gerente, administrador, preposto. 
representante ou diretor tenham sido condenados por sentença judicial 
transitada em julgado por crime contra a ordem tributária. 

Art. 30 - O contribuinte que possuir crédito acumulado do ICMS em razão 
de operações com equipamentos e componentes para aproveitamento de 
energia solar e eólica, classificados nas posições ou códigos da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias-Sistema Harmonizado - NMB-SH -
3412.30.00, 3413.31.00, 3419.19.1 O, 3501.31.20, 3501.32.20, 3501.33.20, 
3501.34.20, 3502.31.00, 3541.40.16 e 3541.40.32, acobertados por isenções 
ou decorrentes de operações com regime de diferimento, poderá utilizá-lo 
sem qualquer vedação ou limitação, bem como transferir o crédito 
acumulado, parcial ou integralmente, para outros contribuintes deste Estado 
ou para fabricante ou fornecedor situado fora do Estado, desde que 
mantenha livros fiscais ou obtenha certificado de crédito do ICMS para 
controle de suas operações. 

Art. 31 - Ficam remitidos 75% (setenta e cinco por cento) do crédito 
tributário, constituído ou não, inclusive aquele inscrito em dívida ativa, 
ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às operações de exportação dos 
produtos considerados semi-elaborados, desde que o contribuinte renuncie a 
qualquer procedimento administrativo ou judicial que vise a contestar a 
exigência do crédito tributário e promova, à vista, a quitação do saldo 
remanescente. 

§ 1 o - O contribuinte se responsabilizará pelo pagamento das custas 
processuais, no caso de ação judicial, bem como pelos honorários 
advocatícios, se devidos, observado o arbitramento judicial. 

§ 2° - Na hipótese do "caput" deste artigo, fica dispensada a cobrança de 
multas e juros moratórios incidentes sobre o montante do débito, desde que o 
contribuinte faça a opção no prazo de trinta dias contados da data de 
publicação desta lei. 

Art. 32 - O § 3° do art. 1 o da Lei no 12.228, de 4 de julho de 1996, 
modificado pela Lei no 13.431, de 28 de dezembro de 1999, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art.1°- .... 
§ 3° - Os requisitos para a concessão de financiamento do Programa 
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criado no § 2° deste artigo, assim como os critérios e as normas de 
financiamento, serão definidos em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe 
as disposições dos arts. 2°, 5° e 6° desta lei, ficando assegurada a 
participação de todos os municípios mineiros no Programa 
FUNDIEST -PRÓ-ELETRÔNICA.". 

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto as 
alterações dos arts. 29, 31, 32 e 33 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, efetuadas pelos arts. 1 o , 2° e 3° desta lei, as quais produzirão efeitos a 
partir de 1 o de agosto de 2000, e a norma prevista na alínea "d" do item 4 do 
§ 5° do art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que produzirá 
efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2000. 

Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 6° do 
art. 29 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- José Henrique, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.619/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .619/2001 , de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que declara de utilidade pública a entidade Serviços de Obras Sociais 
- SOS -, com sede no Município de Cabo Verde, 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" 1.619/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Serviços de Obras Sociais - SOS -, 

com sede no Município de Cabo Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Serviços de Obras 

Sociais- SOS -,com sede no Município de Cabo Verde. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.660/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.660/2001, de autoria do Deputado Mau ri Torres, que 

declara de utilidade pública o Recanto do Idoso Abdias da Veiga Molinari, 
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com sede no Município de Piedade de Ponte Nova, 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 1.660/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Recanto do Idoso Abdias da Veiga 

Molinari, com sede no Município de Piedade de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Recanto do Idoso 

Abdias da Veiga Molinari, com sede no Município de Piedade de Ponte Nova. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Marcelo 

Gonçalves. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.691/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.691/2001, de autoria do Deputado Amilcar Martins, 

que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Natal Justino da 
Costa, com sede no Município de Unaí, 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 W 1.691/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Natal Justino da 

Costa, com sede no Município de Unaí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Natal 

Justino da Costa, com sede no Município de Unaí. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.697/2001 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.697/2001, de autoria do Deputado Fábio A velar, que 
declara de utilidade pública a Associação Lar Teresa de Jesus, com sede no 
Município de Belo Horizonte, 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 No 1.697/2001 
Declara de utilidade pública o Lar Teresa de Jesus, 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 Lar Teresa de Jesus, 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, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.705/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.705/2001, de autoria do Deputado Arlen Santiago, 

que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário da Placa do Queijo, com sede no Município de Várzea da Palma, 
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. 705/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

da Placa do Queijo, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário da Placa do Queijo, 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. 
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora - Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.715/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.715/2001, de autoria do Deputado Cristiano Canêdo, 
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Nanuque, 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° 1.715/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Nanuque, 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 Nanuque, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.719/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.719/2001, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, 

que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Pirapora, 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 No 1.719/2001 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo, com 

sede no Município de Pirapora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos de São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Pirapora. 
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Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001 . 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 
Martins. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.722/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1. 722/2001, de autoria do Deputado Ivo José, que 
declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã - NAC -, 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. 722/2001 
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã - NAC -, com 

sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial do Canaã 

- NAC -, 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, 7 de novembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.725/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.725/2001, de autoria do Deputado Arlen Santiago, 

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Francisco Sá, 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" 1.725/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Francisco Sá, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Francisco Sá, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.731/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.731/2001, de autoria do Deputado Arlen Santiago, 

que declara de utilidade pública o Conselho Central de Campo Belo da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Campo Belo, 
foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI No 1.731/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Campo Belo da 

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

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

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Di mas Rodrigues, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.732/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1. 732/2001, de autoria do Deputado Arlen Santiago, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho Doce -
ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma, 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. 
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PROJETO DE LEI W 1. 732/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho Doce -
ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma. 

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

Riacho Doce - ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.735/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.735/2001, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que 
declara de utilidade pública a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, com sede no Município de Bom Sucesso, 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. 735/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Bom Sucesso, 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 Bom Sucesso, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Di mas Rodrigues, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.736/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.736/2001, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que 
declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Voluntários de 
Vianópolis, com sede no Município de Betim, 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 proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 1.736/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Voluntários de 
Vianópolis, com sede no Município de Betim. 

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

Voluntários de Vianópolis, com sede no Município de Betim. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Dimas Rodrigues, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.745/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1. 745/2001, de autoria do Deputado José Henrique, que 
declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à 
Infância de Ataléia - APROMIA -, com sede nesse município, 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 W 1.745/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Ataléia, com sede no Município de Ataléia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Ataléia, com sede no Município de Ataléia. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de nóvembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Di mas Rodrigues, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.747/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.747/2001, de autoria do Deputado Bené Guedes, que 
declara de utilidade pública o Clube Jovens da Terceira Idade Alegria de 
Viver, com sede no Município de Rio Novo, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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 1.747/2001 
Declara de utilidade pública o Clube Jovens da Terceira Idade Alegria de 

Viver, com sede no Município de Rio Novo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Clube Jovens da Terceira 

Idade Alegria de Viver, com sede no Município de Rio Novo. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Di mas Rodrigues, relator- Maria 0/ívia. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 1.344/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.344/2001, do Deputado Alberto Pinto Coelho, visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que 
menciona. 

Tendo recebido parecer pela aprovação no 1° turno, na forma do 
Substitutivo no 1 , a matéria foi objeto da Emenda no 1, apresentada em 
Plenário na fase de discussão no 1 o turno. 

Conforme determinações regimentais, cabe a esta Comissão apreciar a 
emenda. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Barbacena, imóvel esse incorporado ao 
patrimônio do Estado, no ano de 1955, por meio de doação efetivada pelo 
próprio município, com a finalidade de nele se instalar escola, obra 
concretizada e mantida pela administração estadual. 

Como o município já tem assegurados recursos para a construção de um 
ginásio po/iesportivo junto ao Ministério do Esporte e Turismo, deseja o atual 
mandatário a doação de parte do imóvel onde está situada a escola a que 
aludimos. 

A Emenda no 1, apresentada em Plenário, objetiva inserir os anseios da 
comunidade escolar na decisão do Poder Executivo e garantir que o negócio 
jurídico só será realizado após a liberação de recursos por parte da União. 

O "caput" do artigo que integra a referida emenda - temos de ponderar -
não altera a proposição original. Assim, atendo-nos a princípios do direito e 
de técnica legislativa, somos contrário a sucedâneo de dispositivo que nada 
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altera o original. 

Com relação ao§ 1°, cujo escopo é garantir que o contrato de doação só 
será realizado após a comprovação, pelo município, da liberação da verba 
que possibilitará a execução do projeto, cumpre-nos mencionar que foi 
realizado, na Caixa Econômica Federal, o depósito no 001418335 - 8, na 
conta específica no 6.000151 O, da Agência 0099, de Barbacena, no valor de 
R$60.000,00, em favor daquele município, dinheiro suficiente para o início da 
obra pretendida. Dessa forma, temos de nos posicionar contrários a esse 
dispositivo. 

Em relação ao seu § 2°, que condiciona a doação de parte do imóvel à 
aprovação formal do Colegiado da referida escola, consta de ata manuscrita 
e lavrada na reunião do Colegiado do dia 4/6/2001, que contou com a 
presença da Profa. Gleides Atademo, da Diretora Miriam Pedalti, de 
professores, pais e alunos, a aludida autorização. Tornando-se prescrito, 
somos contrários a tal comando. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda no 1 , apresentada em 

Plenário, ao Projeto de Lei no 1.344/2001. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 307• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/11/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente}: Ata-
Correspondência: Mensagens nos 238, 239 e 240/2001 (encaminham 
Proposta de Emenda à Constituição no 75/2001 , Projeto de Lei 
Complementar no 48/2001 e Projeto de Lei n° 1.871/2001, respectivamente}, 
do Governador do Estado; Ofícios e Cartão - 2" Fase (Grande Expediente}: 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.872 e 1.873/2001 -
Requerimentos nos 2.819 a 2.831/2001 - Requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e lrani Barbosa e outros - Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Transporte e de Turismo e dos Deputados Sávio Souza 
Cruz, Dalmo Ribeiro Silva (2} e Bilac Pinto - Interrupção e reabertura do 
trabalhos ordinários - 2• Parte (Ordem do Dia}: 1 • Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de 
Lei no 14.916 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado lrani Barbosa e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - 2• Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Votação de Proposições: Inexistência de quórum 
para votação de projeto de lei complementar - Requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso da Deputada Elbe Brandão -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto- Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 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 -
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Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - 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 Wanderley Ávila) - Às 14h01 min, 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• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-Secretário, 

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

- O Deputado José Henrique, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 238/2001* 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, a proposta de emenda constitucional que adapta a 
Constituição do Estado às disposições da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998. 

A adaptação constitucional ora proposta, além de disciplinar as relações do 
Estado com seus seiVidores, dará ao Poder Executivo o instrumento jurídico 
necessário à implantação, através de lei específica, do novo sistema de 
previdência e assistência social dos seiVidores públicos estaduais, previsto 
na Constituição Federal. 

A iniciativa da proposta de emenda constitucional tem suporte no inciso 11 
do artigo 64 da Constituição do Estado. 

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

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 75/2001 

Adapta a Constituição do Estado às disposições da Emenda à Constituição 
da República no 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Art. 1 o - O art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 36 - Aos se!Vidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas 
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suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência 
social de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 1 o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma do § 2°: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; 

11 - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111- voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em 
que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se 
homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, 
se mulher; 

b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos 
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

§ 2°- Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria e, na forma de lei complementar, corresponderão à 
totalidade da remuneração. 

§ 3° - Lei complementar disporá sobre a concessão do benefício da pensão 
por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao 
valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu 
falecimento, observado o disposto no§ 2°. 

§ 4 o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, definidos 
em lei complementar. 

§ 5° - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em 5 (cinco) anos, em relação ao disposto no§ 1°, 111, "a", para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

§ 6° - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social previsto neste 
artigo. 

§ 7° - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do 
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requerimento de aposentadoria, na forma de lei complementar, e sua não-
concessão importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo 
de contribuição que, àquela data, faltava para aquisição do direito. 

§ 8° - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural 
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se 
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

§ go- Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição da República, os 
proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para concessão da pensão, na forma da lei. 

§ 1 o - O tempo de contribuição federal, municipal ou de outros Estados 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade, vedado o cômputo desse 
tempo para efeito de adicionais por tempo de serviço. 

§ 11 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo 
de contribuição fictício. 

§ 12 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes deste artigo e do art. 39 com remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 

§ 13- Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição da República, 
à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da 
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades 
sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração 
de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 

§ 14 - Além do disposto neste artigo, o regime próprio de previdência social 
do Estado observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
regime geral de previdência social. 

§ 15 - Os servidores não abrangidos pelo "caput" terão seu regime 
previdenciário regulamentado em lei complementar. 

§ 16 - O Estado, desde que institua regime de previdência complementar 
para os seus servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar, para o valor 
das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata 
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este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da 
República. 

§ 17 - Somente mediante prévia e expressa opção do servidor que tiver 
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição 
do correspondente regime de previdência complementar, poder-se-á aplicar o 
disposto no§ 16.". 

Art. 2° - O § 11 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 39- ..................................................................... . 
§ 11 -Aplica-se ao militar o disposto nos incisos I, 11, 111, IV e V e no§ 1 o do 

art. 31, nos§§ 3°, 7°, 9°, 10 do art. 36 desta Constituição e no art. 7°, VIII, XII, 
XVII, XVIII, XIX e XXV, no art. 37, XI, XIII, XIV e XV, da Constituição da 
República. 

Art. 3° - O inciso V do art. 98 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 98- ........................................................................ . 
V - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes 

observarão o disposto no art. 36; 

Art. 4°- O art. 163 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte§ 
30: 

"Art. 163 - .................................................. .. 
§ 3° - O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 
como de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado.". 

Art. 5° - As Disposições Gerais da Constituição do Estado ficam acrescidas 
dos seguintes arts. 300 e 301: 

"Art. 300 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelos gestores do regime 
próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo do 
Estado, ainda que à conta do Tesouro Estadual, e os não sujeitos ao limite 
máximo de valor fixado para os benefícios concedidos pelo regime geral de 
previdência social observarão os limites fixados no art. 37, XI, da Constituição 
da República. 

Art. 301 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos do Tesouro, o 
Estado poderá constituir fundo integrado pelos recursos provenientes de 
contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei 
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Art. 6° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 11 O a 116: 

"Art. 11 O - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a 
qualquer tempo, aos servidores públicos e aos seus dependentes que, até a 
data da publicação da Emenda a Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes 
beneficios, com base nos critérios da legislação então vigente. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as 
exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 
atividades fará jus a isenção da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria contidas no art. 36, § 1°, 111, "a", da 
Constituição do Estado. 

§ 2° - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores 
públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo 
de serviço já exercido até a data de publicação da Emenda a Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, bem como as pensões de seus 
dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor a época 
em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão 
destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

§ 3° - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas 
disposições constitucionais vigentes a data de publicação da Emenda a 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, aos servidores 
e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, 
assim como aqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para 
usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição 
da República. 

Art. 111 - Observado o disposto no art. 36, § 11, da Constituição do Estado, 
o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de 
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado 
como tempo de contribuição. 

Art. 112 - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 
complementar privada pelo Estado, suas autarquias e fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo 
na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua 
contribuição normal poderá exceder a do segurado. 

Art. 113 - Lei complementar disciplinará a relação entre o Estado, inclusive 
suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista e empresas 
controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinador de entidades 
fechadas de previdência complementar privada, e suas respectivas entidades 
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fechadas de previdência complementar privada. 

Art. 114 - Observado o disposto no art. 111 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e ressalvado o direito de opção à aposentadoria 
pelas normas estabelecidas por esta Emenda, é assegurado o direito à 
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 36, 
§ 2°, da Constituição do Estado, àquele que tenha ingressado regularmente 
em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, 
até a data de publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 
15 de dezembro de 1998, quando o servidor, cumulativamente: 

I - tiver 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e 
oito) anos de idade, se mulher; 

11 - tiver 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

111- contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da Emenda à Constituição da República 
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo 
constante da alínea anterior. 

§ 1 o - O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em 
seus incisos I e 11, e observado o disposto no art. 111 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, pode aposentar-se com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por 

cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea anterior; 

11 - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalente a 70% 
(setenta por cento) do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo 
com o "caput", acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição que 
supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 100% (cem 
por cento). 

§ 2° - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

§ 3° - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o 
membro do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se homem, terá o 
tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com o acréscimo de 
17% (dezessete por cento). 
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§ 4° - O professor, servidor do Estado, incluídas suas autarquias e 

fundações, que, até a data da publicação da Emenda à Constituição da 
República n° 20, de 15 de dezembro de 1ggs, tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a 
publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de 17% (dezessete 
por cento), se homem, e 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se 
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério. 

§ 5° - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as 
exigências para aposentadoria estabelecida no "caput", permanecer em 
atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria contidas no art. 36, § 1°, 111, "a", da 
Constituição do Estado. 

Art. 115 - A vedação prevista no art. 36, § 12, da Constituição do Estado, 
não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, 
que até a publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1g9s, tenham ingressado novamente no serviço público por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas 
previstas na Constituição da República, sendo-lhes proibida a percepção de 
mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que se fere o art. 
36 da Constituição do Estado, aplicando-lhes, em qualquer hipótese, o limite 
de que trata o § 13 deste mesmo artigo. 

Art. 116 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-
reclusão para os servidores titulares de cargo efetivo e seus dependentes, 
esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta 
mensal igual ou inferior ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998.". 

Art. 7° - Revogam-se o § 7° do art. 24, o art. 282, o inciso li do art. 285 e o 
art. 287 da Constituição do Estado. 

Art. 8° - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação." 

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

*- Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N" 239/2001 * 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando 

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
complementar incluso, que dispõe sobre o sistema estadual de previdência 
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A reforma do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de 
Minas Gerais justifica-se na medida em que os sistemas de previdência em 
todo o mundo têm passado por amplo processo de discussão e reformulação. 
Os modelos que vinham sendo adotados durante as últimas décadas 
começaram a dar sinais de falência, e as regras então vigentes se mostraram 
insustentáveis por uma série de razões, entre elas, o aumento acentuado da 
população idosa. No Brasil, não é diferente. Estima-se que o percentual de 
idosos na população passará de 5,1% em 2000 para 8,9% em 2020. 

Uma profunda reforma no sistema previdenciário brasileiro, tanto no regime 
de previdência geral, quanto no regime de previdência dos servidores 
públicos, tornou-se imprescindível para, primeiramente, assegurar a sua 
razão de ser como pilar social, isto é, o pagamento dos benefícios 
previdenciários em vigor e para as futuras gerações, a partir de uma 
sustentação financeira e atuarial, de modo que o sistema possa arcar com 
suas despesas sem a necessidade de recorrer constantemente às receitas 
públicas. Em segundo lugar, resguardar a economia do país. 

No caso de Minas Gerais, o Tesouro do Estado é responsável pela quase 
integralidade do pagamento das aposentadorias, e no caso das pensões, 
contribui com 2,4% da folha de pagamento dos servidores civis para o 
IPSEMG e, ainda, participa com percentuais variados para a 
complementação de aposentadorias e pensões em empresas públicas, 
autarquias e fundações. Essa conta representa atualmente cerca de 42% da 
folha de pagamentos. 

Além disso, vale dizer que o número de servidores inativos tem aumentado 
consideravelmente ao longo do tempo, em detrimento dos servidores ativos. 
A folha de inativos no ano de 1999 consumiu 21% da Receita Corrente 
Líquida- RCL -; já no ano de 2000, 23%. 

A forma de financiamento do pagamento das aposentadorias no Estado de 
Minas Gerais, que deveria ser de repartição simples, quando a atual geração 
paga os benefícios da geração passada, funciona em regime de caixa, uma 
vez que a aposentadoria da maioria dos servidores públicos é paga pelo 
Tesouro Estadual, financiada, em parte, por rneio do desconto de 3,5% da 
remuneração do servidor civil. Vale lembrar que essa contribuição para a 
aposentadoria é recente, sendo cobrada apenas a partir de 1997, por força 
da Lei n° 12.278, de 29 de julho de 1996. Além disso, a contribuição dos 
servidores inativos foi cancelada por meio da Lei no 13.455, de 12 de janeiro 
de 2000. 

No âmbito federal, foram aprovadas a Lei no 9. 717, de 27 de novembro de 
1998, e a Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, 
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impondo diversas alterações nos regimes de previdência federal, 
estaduais e municipais. No caso do regime próprio, exclusivo dos servidores 
públicos, essas mudanças foram ainda maiores. Reforma essa, há de se 
dizer, muito mais voltada para o aspecto econômico e menos para o aspecto 
social. 

Já em Minas Gerais, optou-se por realizar uma reforma previdenciária que, 
apesar de não desconsiderar a necessária eficiência econômica da 
previdência, pautou-se, sobremaneira, em seu importante caráter social. 
Prova disso foi a preocupação sempre presente com relação aos servidores 
públicos estaduais não titulares de cargo efetivo (cerca de 100 mil), de modo 
que esses tivessem seus direitos previdenciários garantidos dentro do regime 
de previdência estadual. Na elaboração do projeto anexo, foram, ainda, 
observadas as seguintes premissas: 

- respeito ao direito adquirido dos atuais servidores efetivos ativos, inativos 
e pensionistas (pressuposto lógico); 

- o sistema previdenciário estadual deve ser sustentado financeira e 
atuarialmente (conforme determinado pela Emenda Constitucional no 20, de 
1998, e pela Lei Complementar Federal no 101, de 2000); 

- inviabilidade de capitalização imediata e integral de fundo previdenciário 
(seria necessário o aporte de R$27.000.000.000,00 para arcar com o 
pagamento dos benefícios previdenciários da atual massa de servidores 
inativos- conforme cálculo atuarial); 

- inviabilidade de repassar a aposentadoria dos atuais servidores para o 
IPSEMG, conforme a intenção inicial, uma vez que o repasse da contribuição 
patronal e do servidor para o Instituto implicaria um alto desembolso 
financeiro para o Tesouro do Estado; 

- conveniência de se iniciar, para futuros servidores efetivos (inclusive os 
provenientes do concurso da Secretaria de Estado da Educação - SEE - e da 
FHEMIG, em fase de realização), um regime previdenciário de capitalização 
progressiva, com vistas a desonerar o Tesouro, em médio prazo, do 
pagamento dos benefícios previdenciários; 

- gestão da previdência dos futuros servidores civis efetivos, por meio de 
fundo previdenciário, a cargo exclusivo do IPSEMG; 

- capitalização progressiva do fundo, com sustentação financeira e atuarial, 
uma vez que a situação atual do Tesouro não permite que seja repassada, 
imediata e integralmente, a contribuição patronal e do servidor; 

- necessidade de assegurar direitos previdenciários a todos os servidores 
não titulares de cargo efetivo. Para tanto, esses servidores permanecerão no 
regime previdenciário estadual, segundo o que dispõe a ação judicial 
impetrada pelo Estado, uma vez que vincular esses servidores ao INSS 
implicaria assumir uma dívida junto àquele Instituto. Além disso, o Estado 
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teria de contribuir, como entidade patronal, com 21% da folha dos 
servidores não-efetivos, além de repassar a contribuição previdenciária 
desses. 

O destaque principal do projeto de lei complementar é a separação dos 
servidores estaduais em três grupos, a saber: 

1 - servidores efetivos que ingressarem no Estado até 31 de dezembro de 
2001; 

2 - servidores efetivos que ingressarem no Estado após 31 de dezembro de 
2001; 

3 - servidores não-efetivos. 
A divisão temporal entre os grupos 1 e 2 deve-se à premissa de que os 

futuros servidores que ingressarem no Estado (principalmente aqueles 
provenientes dos concursos da SEE e da FHEMIG} deverão ter um novo 
sistema previdenciário, em novas bases e com a devida sustentação 
financeira e atuarial. 

Os servidores não-efetivos foram alocados em grupo distinto, uma vez que 
a eles não podem ser aplicadas as mesmas regras previdenciárias dos 
servidores efetivos. A decisão favorável que o Estado obteve na Justiça 
Federal, a partir de mandado de segurança impetrado, é clara no sentido de 
que os servidores não efetivos poderão permanecer no regime previdenciário 
estadual, desde que observadas as regras do regime geral de previdência 
social. 

Com essa decisão, aplicar aos não-efetivos as mesmas regras 
previdenciárias dos efetivos implicaria construir um novo sistema de 
previdência estadual, altamente frágil do ponto de vista jurídico. 

O servidor efetivo atual continuará contribuindo com as mesmas alíquotas 
para aposentadoria, pensão e saúde hoje cobradas. Da mesma forma, as 
alíquotas do Tesouro não foram modificadas. 

O servidor continua a ter direito, além dos benefícios previdenciários 
(aposentadoria, pensão, auxilio à gestante, abono-família, licença para 
tratamento de saúde e auxílio-reclusão), ao duplo auxílio funeral (pago pelo 
Tesouro e pelo IPSEMG) e ao auxílio-doença (um mês adicional de 
remuneração após 1 O meses de licença para tratamento de saúde). 

O servidor efetivo futuro contribuirá com alíquota previdenciária de 11% 
(definida atuarialmente) e uma alíquota de 3,2% para assistência à saúde. O 
Tesouro contribuirá com 22% para previdência e 1 ,6% para assistência à 
saúde. 

Para esse servidor, é proposto regime de capitalização progressiva, 
integralmente gerido pelo IPSEMG. Assim, será criado fundo, vinculado ao 
Instituto, para o qual serão revertidas, gradativamente, as contribuições. No 
primeiro ano, o Tesouro repassará 3% da folha desses servidores (1% 
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servidor e 2% patronal), sendo que o repasse integral dar-se-á a partir do 
11° ano. 

O futuro servidor terá direito aos mesmos benefícios previdenciários do 
servidor atual, sendo-lhe, ainda, garantido o pagamento de um auxilio-
funeral. 

O servidor não efetivo contribuirá com a alíquota previdenciária de 11% 
(definida atuarialmente). 

Para assistência à saúde, o servidor não-efetivo contribuirá com 3,2%, e o 
Tesouro, com 1 ,6%. 

Os benefícios previdenciários do não-efetivo são aqueles do RGPS, a 
saber: aposentadoria, pensão, auxilio-doença (equivalente à licença para 
tratamento de saúde), salário-família, salário-maternidade, pensão e auxilio-
reclusão. 

O projeto prevê que o Estado poderá limitar o valor do provento do servidor 
efetivo futuro ao teto do RGPS, desde que crie regime de previdência 
complementar, de caráter facultativo. A criação desse regime fica 
condicionada à regulamentação da matéria no Congresso Nacional, conforme 
determinado pelo art. 1 O da Emenda à Constituição da República no 20, de 
1998. 

Outros destaques da proposta: 
- é mantida a atual situação da assistência médica a cargo do IPSEMG; 

O Tesouro continua responsável pelo pagamento das atuais 
aposentadorias, bem como das futuras, originadas dos atuais servidores 
ativos; 

- O Tesouro ficará, também, responsável pelo pagamento dos proventos 
dos servidores que ingressarem no Estado após 31 de dezembro e se 
aposentarem até 8 anos após essa data; 

-o IPSEMG passará a assumir o pagamento dos benefícios previdenciários 
dos servidores admitidos depois de 31 de dezembro de 2001 que se 
aposentarem a partir de 31 de dezembro de 2009, com recursos do fundo 
previdenciário; 

- as contribuições para pensão do servidor atual ativo e inativo, bem como 
a patronal, serão revertidas ao Tesouro do Estado, que passa a ficar 
responsável por assegurar os recursos necessários ao pagamento desse 
beneficio até a extinção da atual massa de servidores ativos e inativos. Com 
isso, fica compensada a divida do Tesouro para com o IPSEMG. 

- O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG o valor equivalente a 1% do 
total da folha de pagamento dos atuais servidores civis efetivos e não-
efetivos, a titulo de despesa administrativa. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto de lei ora encaminhado procura 
conciliar os diversos interesses envolvidos, quais sejam dos servidores, que 
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passam a ter a garantia de, no futuro, usufruir dos benefícios 
previdenciários; do Tesouro do Estado, que reduz despesas, tanto no curto 
quanto no longo prazo; do IPSEMG, que, tão logo se capitalize o fundo, 
passa a ser o único gestor da previdência do servidor público, e, 
principalmente, da sociedade, na qual repercutirá maior capacidade de 
investimento do Estado, a partir de uma previdência financeira e 
atuarialmente sustentada. 

Renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de apreço e 
consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 48/2001 

Dispõe sobre o sistema estadual de previdência social e da assistência dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Titulo I 
Do Sistema Estadual de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Estado de Minas Gerais 
Capitulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Fica instituído o sistema estadual de previdência social dos 

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, nos termos desta lei 
complementar, observadas as normas gerais de contabilidade e atuária, com 
vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Art. 2' - Compõem o sistema de previdência social dos servidores públicos 
do Estado de Minas Gerais: 

I - o regime próprio de previdência social, de caráter obrigatório e 
contributivo; 

11 - o regime de previdência complementar, de caráter facultativo e 
contributivo; 

Parágrafo único - O regime de previdência complementar de que trata o 
inciso li será disciplinado após a edição de lei especifica. 

Capitulo li 
Do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

Art. 3° - O regime próprio de previdência social tem por objetivo assegurar 
os beneficios previdenciários previstos nesta lei complementar aos 
segurados e dependentes, cujos valores devem observar o limite previsto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 

Art. 4° - São gestores do regime de que trata este capitulo o Estado, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração -
SERHA -, e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais - IPSEMG. 

Art. 5° - Nenhum beneficio previdenciário poderá ser criado, majorado ou 
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estendido sem a indicação da correspondente fonte de custeio total. 

Seção I - Dos Beneficiários 
Art. 6° - Integram, na qualidade de beneficiários, o regime próprio de 

previdência social: 
I - o servidor titular de cargo efetivo que ingressou no serviço público até 31 

de dezembro de 2001; 
11 - o servidor titular de cargo efetivo que ingressar no serviço público após 

31 de dezembro de 2001; 
111 - os aposentados; 
IV - os dependentes dos beneficiários referidos nos incisos anteriores. 
Parágrafo único - O servidor perde a condição de beneficiário no caso de 

sua desvinculação do serviço público estadual. 
Subseção I - Dos Segurados 

Art. 7° - São obrigatoriamente vinculados ao regime próprio de previdência 
social, na qualidade de segurados, sujeitos às disposições desta lei 
complementar: 

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo da administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público; 

11 - os membros da magistratura e do Ministério Público, bem como os 
Conselheiros do Tribunal de Contas; 

111- os servidores em disponibilidade; 
IV - os aposentados. 
Parágrafo único - Todo servidor que exercer, concomitantemente, mais de 

um cargo remunerado sujeito ao regime próprio de previdência social será 
necessariamente inscrito em relação a cada um deles. 

Subseção li- Dos Dependentes 
Art. 8° - Consideram-se dependentes do segurado: 
I - o cônjuge ou a companheira ou o companheiro e o filho não 

emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido: 
li- os pais; 
111- o irmão não emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 
§ 1 o - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de 

condições. 
§ 2° - A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 

exclui do direito às prestações os das classes seguintes, observado o 
disposto nos arts. 24, 25 e 26 desta lei complementar. 

§ 3° - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante 
declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua 
bens suficientes para o próprio sustento e educação. 
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§ 5° - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha 
união estável com o segurado ou segurada, na forma da lei civil. 

§ 6° - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é 
presumida e a das demais deve ser comprovada. 

Art. 9° - A perda da qualidade de dependente ocorre: 
I - para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for 

assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo 
óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; 

11 - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável 
com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de 
alimentos, pelo óbito ou por sentença transitada em julgado; 

111 - para o filho e o irmão, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade 
ou pela emancipação, salvo se inválidos, ou pelo óbito; e 

IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez; ou 
b) pelo óbito. 

Seção li - Dos Benefícios 
Art. 1 O - O regime próprio de previdência social de que trata esta lei 

complementar assegura os seguintes benefícios: 
I - quanto ao assegurado: 
a) aposentadoria; 
b) licença para tratamento de saúde; 
c) licença à gestante; 
d) abono-família. 
11 - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão; 
c) gratificação natalina. 

Subseção I - Da Aposentadoria 
Art. 11 - Os proventos da aposentadoria corresponderão, alternativamente: 
I- à soma: 
a) do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
b) dos adicionais por tempo de serviço; 
c) das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na forma da lei, 

percebidas pelo servidor, na data de sua aposentadoria, pelo período mínimo 
de 3.650 (três mil seiscentos e cinqüenta) dias, desprezado qualquer tempo 
inferior a 730 (setecentos e trinta) dias de interrupção. 

11 - ao subsídio definido pelo art. 39, §§ 4° e 8°, da Constituição da 
República; 
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111 - à remuneração a que faça jus o servidor titular de cargo efetivo em 

função do direito de continuidade de percepção remuneratória, nos termos da 
lei e incluídos os adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Se o período de percepção de gratificação for inferior a 
3.650 (três mil seiscentos e cinqüenta) dias e igual ou superior a 2.190 (dois 
mil cento e noventa) dias, o servidor fará jus à incorporação em seu 
benefício, por ano de exercício, de 1/1 O (um décimo) do valor da gratificação 
legalmente recebida. 

Art. 12 - A aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do regime 
próprio de previdência social se dará da seguinte forma: 

I - voluntária, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: 

a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 
se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher; 

b) 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, 
se homem, e 50 (cinqüenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuição, se mulher, para o professor que comprove tempo de efetivo 
exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio; 

c) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

11 - compulsória, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

111 - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, não podendo ser 
inferior ao salário mínimo vigente. 

Parágrafo único - Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, 
para fins do disposto no inciso 111, tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, 
cardiopatia descompensada, hanseníase, leucemia, penfigo foleáceo, 
paralisia, síndrome de ímunodefíciência adquirida - AIDS -, nefropatia grave, 
esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal 
de Paget, hepatopatia grave e outras definidas em lei com base na medicina 
especializada. 

Art. 13 - O servidor poderá afastar-se da atividade a partir da data do 
requerimento da aposentadoria, nos termos da Constituição do Estado, 
observado no disposto no § 2° do art. 36 desta lei complementar. 

L--------0--------' 



755 
§ 1 o - A concessão do afastamento preliminar dependerá de análise 

prévia da unidade administrativa competente do órgão ou entidade a que o 
servidor esteja vinculado, nos termos do regulamento. 

§ 2° - O servidor em afastamento preliminar, cujo benefício de 
aposentadoria não for concedido, retornará ao serviço para o cumprimento do 
tempo de contribuição que, àquela data, faltava para a aquisição do direito, 
hipótese em que voltará a contribuir com alíquota prevista no inciso I do art. 
36 desta lei complementar. 

Art. 14 - O tempo de contribuição para outros regimes de previdência 
federal, municipal ou de outros Estado, bem como para o regime geral da 
previdência social - RGPS -, será contado para efeito de aposentadoria, 
vedado o cômputo desse tempo para efeito de adicionais por tempo de 
serviço. 

Art. 15 - Não será contado para fins de aposentadoria no regime próprio de 
previdência social o tempo de contribuição que tiver servido de base para 
aposentadoria concedida pelo regime geral da previdência social, bem como 
pelo regime próprio de outro ente. 

Art. 16 - O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria voluntária, 
deverá ser comprovado mediante a certidão expedida pelo órgão 
competente, na forma prevista na legislação vigente. 

Art. 17 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo único - Expirado o período máximo de licença para tratamento de 
saúde referido no "caput", o segurado será submetido à junta médica do 
órgão pericial competente e, constatando-se não estar esse em condições de 
reassumir o cargo ou ser readaptado, será aposentado por invalidez. 

Art. 18 - É vedada a concessão de aposentadoria especial aos abrangidos 
pelo regime de que trata este capítulo, até que lei complementar disponha 
sobre a matéria. 

Subseção li - Da Licença para Tratamento de Saúde 
Art. 19 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde quando 

incapacitado temporariamente para exercício de suas atividades laborais nos 
termos do regulamento. 

Subseção 111 - Da Licença à Gestante 
Art. 20 - À segurada gestante, será concedida licença-gestação, mediante a 

apresentação de atestado médico oficial, por 120 (cento e vinte) dias, com 
remuneração integral. 

Subseção IV - Do Abono-Família 
Art. 21 - O abono-família será devido a segurado de baixa renda nos 

termos do regulamento. 
Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será concedido 
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apenas aos dependentes do segurado que tenha renda bruta mensal 
igual ou inferior ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei 
discipline a matéria. 

Subseção V - Da Pensão por Morte 
Art. 22 - A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor 

falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade 
na data do seu falecimento, observado o disposto no art. 11 desta lei 
complementar. 

Art. 23 - Os dependentes farão jus à pensão a partir da data do falecimento 
do segurado. 

§ 1 o - Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 
judiciária competente, será concedida pensão por morte, a partir dessa data, 
aos dependentes, na forma estabelecida nesta lei complementar. 

§ 2° - Mediante prova inequívoca do desaparecimento do segurado, em 
virtude de acidente ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão por 
morte, sendo dispensada a declaração exigida no § 1 o deste artigo. 

§ 3° - Ocorrendo o reaparecimento do segurado, cessará imediatamente o 
pagamento da pensão por morte, ficando os dependentes desobrigados de 
reembolso de quaisquer quantias já recebidas, salvo em hipótese de 
comprovada má-fé. 

Art. 24 - Por morte do segurado, adquirem direito à pensão, pela metade, o 
cônjuge, a companheira ou o companheiro sobrevivente, e, pela outra 
metade, em partes iguais, os filhos. 

§ 1 o - Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida, por 
inteiro, ao cônjuge, à companheira ou ao companheiro sobrevivente. 

§ 2° - Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo benefício 
reverterá, em partes iguais, aos demais filhos, se houver; caso contrário, 
aplica-se o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 3° - Não havendo cônjuge, companheira ou companheiro com direito à 
pensão, será o benefício pago integralmente, em partes iguais, aos filhos. 

§ 4° - Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge, da 
companheira ou do companheiro que perder a condição de dependente, nos 
termos dos incisos I e 11 do art. 9° desta lei complementar. 

Art. 25 - Inexistindo dependentes na classe referida no inciso I do art. 8° 
desta lei complementar, o benefício de pensão por morte será revertido, em 
partes iguais, para os dependentes da classe seguinte, adotando-se o 
mesmo critério para as demais classes. 

Art. 26 - Todas as vezes que se extinguir o benefício de pensão por morte 
para um dependente, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta lei 
complementar, cessando-se o benefício com a extinção do último 
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dependente. 

Subseção VI - Do Auxílio-Reclusão 
Art. 27 - O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado de 

baixa renda recolhido à prisão, nos termos do regulamento. 
Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será concedido 

apenas aos dependentes do segurado que tenha renda bruta mensal igual ou 
inferior ao montante estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a 
matéria. 

Subseção VIl- Da Gratificação Natalina 
Art. 28 - A gratificação natalina será paga aos beneficiários de pensão e de 

auxílio-reclusão. 
Parágrafo único - A gratificação natalina consiste em um único pagamento, 

a ser efetuado no mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos 12 
(doze) avos quantos forem os meses de vigência do benefício no ano, 
calculado sobre aquele em vigor no mês de dezembro. 

Seção 111 - Dos Gestores 
Art. 29 - A gestão do regime próprio de previdência social de que trata esta 

lei complementar caberá ao Estado, por intermédio da SERHA, e ao 
IPSEMG, nos termos estabelecidos nesta seção. 

Art. 30 - Com vistas à compensação da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, nos termos do art. 73 desta lei complementar, o Tesouro 
assumirá a responsabililidade pelo custo dos benefícios referidos no inciso li 
do art. 10: 

I - dos beneficiários a que se referem os incisos I e 111 do art. 6° desta lei 
complementar, incluindo seus dependentes; 

11 - dos beneficiários a que se refere o inciso 11 do art. 6° desta lei 
complementar que forem aposentados por invalidez permanente ou 
compulsoriamente, nos termos da Constituição do Estado, no período de 8 
(oito) anos contados a partir de 31 de dezembro de 2001, incluindo seus 
dependentes. 

§ 1 o - É de responsabilidade do Tesouro do Estado o pagamento dos 
precatórios judiciários relativos a benefícios concedidos até a data de 
vigência da Lei no 13.455, de 12 de janeiro de 2000, para os quais não existia 
contribuição de custeio devida ao IPSEMG. 

§ 2° - O custo dos benefícios de que trata o "caput" será repassado, 
mensalmente, pelo Tesouro do Estado ao IPSEMG, acrescido de 1% (um por 
cento) do total da folha de pagamento dos servidores ativos titulares de cargo 
efetivo, cujo ingresso no serviço público estadual tenha ocorrido até 31 de 
dezembro de 2001, a título de gestão administrativa. 

Art. 31 - Compete, ainda, ao Estado, por intermédio da SERHA, a gestão 
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administrativa e o pagamento dos benefícios referidos no inciso I do art. 
1 o aos beneficiários referidos nos incisos I e 11 do art. 30 desta lei 
complementar. 

Art. 32 -Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do fundo previdenciário 
de que trata o art. 50, aos beneficiários a que se refere o inciso li do art. 6° 
desta lei complementar, bem como a seus dependentes, os benefícios 
previstos no art. 1 O desta lei complementar, cujo início de vigência seja 
posterior a 31 de dezembro de 2009. 

Seção IV - Do Custeio 
Art. 33 - O custeio dos benefícios previdenciários de que trata o art. 1 O 

desta lei complementar será constituído pelas seguintes fontes de receita: 
I - contribuição mensal dos beneficiários referidos nos incisos I, 11 e 111 do 

art. 6° desta lei complementar; 
11 - contribuição patronal, que não poderá exceder o dobro da contribuição 

dos beneficiários referidos no inciso anterior; 
111- doações, subvenções, legados e bens ou direitos de qualquer natureza; 
IV - receitas decorrentes dos investimentos dos recursos garantidores das 

reservas constituídas; 
V - outros recursos consignados em orçamento do Estado; 
VI - contribuições anuais provenientes do desconto sobre a gratificação 

natalina. 
Subseção I - Da Retribuição-Base 

Art. 34 - A retribuição-base é o valor constituído por subsídios, 
vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza e outras 
vantagens pecuniárias, de caráter permanente, que o segurado perceba em 
folha de pagamento, na condição de servidor público. 

§ 1 o - Não integram a retribuição-base o abono-família, a diária, a ajuda de 
custo e o ressarcimento das despesas de transporte, bem como as demais 
verbas de natureza meramente indenizatória. 

§ 2° - O valor percebido pelo segurado em atividade a título de 
remuneração de trabalho extraordinário será computado para efeito de 
retribuição-base. 

§ 3° - A retribuição-base do segurado inativo será constituída do provento 
total percebido que lhe for assegurado como beneficio por força desta lei 
complementar. 

§ 4° - No caso de afastamento não remunerado, sem desvinculação do 
serviço público estadual, para efeito de contribuição, será considerada a 
retribuição-base do mês de afastamento, atribuída ao cargo efetivo, bem 
como as parcelas que seriam incorporadas à aposentadoria, se inativo fosse, 
incluindo as oriundas de título declaratório, reajustadas nas mesmas épocas 
e de acordo com os mesmos índices aplicados aos vencimentos do mesmo 
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cargo em que se deu o afastamento. 

Art. 35 - Quando o segurado ativo ocupar mais de um cargo no serviço 
público estadual, a retribuição-base abrangerá sua remuneração total, 
devendo a contribuição incidir sobre esta, especificada para cada cargo. 

Subseção 11 - Das Alíquotas 
Art. 36 - As alíquotas das contribuições mensais são as seguintes: 
I - 11% (onze por cento) incidentes sobre a retribuição-base do segurado 

ativo; 
11 - 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre o provento do 

segurado inativo, observado o disposto no art. 39 desta lei complementar. 
§ 1° - A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro da 

alíquota de contribuição prevista no inciso I e à metade da alíquota de 
contribuição prevista no inciso 11 deste artigo. 

§ 2° - A alíquota de contribuição prevista no inciso 11 aplicar-se-á ao 
servidor em afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos da 
Constituição do Estado. 

§ 3° - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão objeto de 
reavaliação atuarial anual obrigatória. 

Subseção 111 - Da Contribuição 
Art. 37 - A contribuição do segurado será calculada mediante a aplicação 

das correspondentes alíquotas definidas no art. 36 desta lei complementar, 
sobre a sua retribuição-base ou sobre o seu provento. 

Parágrafo único - A contribuição referida no "caput" será cobrada 
mensalmente do segurado, inclusive sobre a gratificação natalina, mediante o 
desconto em folha de pagamento. 

Art. 38 - A contribuição patronal será calculada mediante a aplicação das 
alíquotas definidas no§ 1° do art. 36 desta lei complementar. 

Art. 39 - A contribuição do beneficiário de que trata o inciso 111 do art. 6° 
desta lei complementar destina-se, exclusivamente, ao pagamento dos 
benefícios referidos no inciso 11 do art. 1 O desta lei complementar. 

Art. 40 - O segurado ativo que, por qualquer motivo, deixar de perceber 
vencimento temporariamente deverá recolher as contribuições mensais 
previstas nos arts. 37 e 38 desta lei complementar, durante o tempo de 
duração do respectivo afastamento. 

Parágrafo único - A inobservância, por três meses consecutivos, do 
disposto no "caput" acarretará a suspensão da condição de segurado e a 
Conseqüente perda dos benefícios assegurados por esta lei complementar, 
durante o período de inadimplência, garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

Art. 41 - Não haverá restituição de contribuições vertidas para o regime 
próprio de previdência social, salvo na hipótese de recolhimento indevido. 
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Art. 42 - As contribuições dos segurados não poderão, em hipótese 
alguma, ter utilização diversa da prevista nesta lei complementar e nas 
demais normas legais que regem a matéria. 

Subseção IV - Da Destinação das Contribuições 
Art. 43 - As contribuições a que se referem os arts. 37 e 38 desta lei 

complementar serão vertidas para o Tesouro do Estado, observado o 
disposto nesta subseção. 

Art. 44 - As contribuições do servidor titular de cargo efetivo que ingressar 
no serviço público depois de 31 de dezembro de 2001, bem como a 
respectiva contribuição patronal, serão repassadas, gradativamente, ao 
Fundo Previdenciário a que se refere o art. 50, a partir de 90 (noventa) dias 
após a publicação desta lei complementar, atingindo sua integralidade dentro 
de 11 anos, conforme estabelecido no Anexo. 

Seção V - Da Concessão e do Pagamento de Benefícios 
Art. 45 - Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir: 
I - da data do afastamento preliminar ou da publicação do ato caso o 

servidor aguarde em exercício, se voluntária; 
11 - do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por invalidez; 
111 - do dia seguinte àquele em que o segurado completar 70 (setenta) anos 

de idade, se compulsória. 
Art. 46 - Podem ser descontados dos benefícios pagos pelo regime próprio 

de previdência social: 
I - contribuições devidas pelos beneficiários; 
11 -valores pagos a título de benefício, superiores aos devidos; 
111 -imposto de renda retido na fonte, observadas as disposições legais; 
IV - pensão alimentar decretada por sentença judicial; e 
V - outros montantes autorizados pelo servidor, observados os limites 

estabelecidos em regulamento. 
Parágrafo único - Salvo o disposto neste artigo, o benefício não poderá ser 

objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito sua 
venda, alienação, cessão ou a constituição de qualquer õnus de que seja 
objeto, sendo defesa a outorga de poderes irrevogáveis para seu 
recebimento. 

Art. 47 - Não prescreve o direito aos benefícios previstos nesta lei 
complementar, mas prescreverão em 5 (cinco) anos os pagamentos mensais 
ou de prestação única, não reclamados ao respectivo gestor do regime 
próprio de previdência social, contados da data em que forem devidos. 

Art. 48 - O recebimento indevido de benefícios em razão de dolo, fraude, ou 
má-fé, implicará devolução do total auferido, corrigido monetariamente, na 
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forma do regulamento, sem prejuízo da ação judicial cabível. 

Art. 49 - Durante o período em que estiver em gozo de beneficio decorrente 
de aposentadoria por invalidez permanente, o segurado estará obrigado, 
sempre que solicitado pelo órgão competente, pela perícia médica, a 
submeter-se a exames periódicos e tratamentos indicados, sob pena de 
suspensão do benefício. 

Parágrafo único - Os beneficiários do regime próprio de previdência social 
ficam obrigados a se submeter a recadastramento, nos termos estabelecidos 
pelos gestores do regime. 

Capítulo 111 
Do Fundo Previdenciário 

Art. 50 - Fica instituído, no âmbito do IPSEMG, o Fundo Previdenciário -
FUNPEMG -, integrado de bens, direitos e ativos, para operar, administrar e 
pagar benefícios previdenciários, nos termos do art. 31, observados os 
critérios e limites estabelecidos nesta lei complementar. 

Art. 51 -O FUNPEMG obedecerá aos seguintes preceitos: 
I- existência de conta distinta das contas do IPSEMG; 
11 - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 

Nacional; 
111 -vedação de uso dos recursos do Fundo para empréstimos de qualquer 

natureza; 
IV - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao 

Fundo, em conformidade com a Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964, e as alterações subseqüentes. 

Art. 52- O FUNPEMG será constituído pelas seguintes fontes de receita: 
I - contribuições dos beneficiários e a respectiva contribuição patronal, nos 

termos dos arts. 43 e 44 desta lei complementar; 
li -bens e recursos eventuais que lhe forem destinados e incorporados; 
111 -créditos devidos à conta da compensação financeira prevista no§ 9° do 

art. 201 da Constituição da República; 
IV - aluguéis e outros rendimentos derivados de seus bens; 
V - produto das aplicações e dos investimentos realizados com os recursos 

e da alienação de bens integrantes do Fundo. 
Art. 53 - Caberá à fonte responsável pelo pagamento da remuneração e 

dos proventos dos beneficiários do regime próprio de previdência social de 
que trata esta lei complementar o recolhimento das contribuições referidas 
nos arts. 37 e 38 e o respectivo repasse ao FUNPEMG, nos termos do art. 44 
desta lei complementar. 

Parágrafo único - O repasse a que se refere o "caput" será efetivado até o 
último dia correspondente ao do pagamento da folha dos servidores públicos 
do Estado. 
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Art. 54 - O encarregado de ordenar ou de supervisionar o recolhimento 

das contribuições referidas nos arts. 37 e 38 desta lei complementar que 
deixar de as recolher ao FUNPEMG no prazo legal será pessoalmente 
responsável pelo pagamento dessas contribuições, sem prejuízo da sua 
responsabilidade administrativa, civil e penal, correspondente ao ilícito 
praticado. 

Art. 55 - No caso de ausência de recursos do FUNPEMG, o IPSEMG 
responderá solidariamente, e o Tesouro do Estado, subsidiariamente, pelo 
pagamento dos benefícios a cargo do Fundo. 

Capítulo IV 
Dos Cálculos Atuariais 

Art. 56 - Todos os Planos de Benefícios dos servidores públicos titulares de 
cargo efetivo deverão ser avaliados atuarialmente por profissionais 
habilitados. 

Parágrafo único - Nas avaliações de que trata este artigo, deverão ser 
observadas as condições fixadas na legislação pertinente a respeito de: 

I - métodos atuariais de custeio; 
11 - regimes financeiros; 
111 - tábuas biométricas; 
IV - taxa de juros; 
V - taxas de carregamento; 
VI - outras bases e parâmetros técnico-atuariais. 

Título li 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 57 - Aos servidores não titulares de cargo efetivo, são assegurados 
pelo Estado, por intermédio da SERHA, aposentadoria e pensão aos seus 
respectivos dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, 
observadas as regras do regime geral de previdência social, conforme o 
disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República. 

§ 1 o - Consideram-se servidores não titulares de cargo efetivo, para efeito 
deste artigo: 

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

11 - o servidor a que se refere o art. 4° da Lei no 10.254, de 20 de julho de 
1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição do Estado no 
49, de 13 de junho de 2001; 

111- os designados para o exercício da função pública, nos termos do art. 10 
da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990. 

§ 2°- Os servidores a que se refere o "caput" contribuirão para o custeio de 
sua previdência com uma alíquota de 11%, incidente sobre sua retribuição-
base, respeitado o limite fixado pelo regime geral de previdência social e 
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observado, no que couber, o disposto no art. 34 desta lei complementar. 

Art. 58 - Com vistas à compensação da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, nos termos do art. 73 desta lei complementar, o Tesouro 
assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de pensão por morte 
e auxílio-reclusão dos servidores públicos estaduais não titulares de cargo 
efetivo, incluindo seus dependentes, nos termos da legislação própria do 
RGPS. 

Parágrafo único - O custo dos benefícios de que trata o "caput" será 
repassado, mensalmente, pelo Tesouro do Estado ao IPSEMG, acrescido de 
1% (um por cento) do total da folha de pagamento dos servidores ativos não 
titulares de cargo efetivo, a titulo de gestão administrativa. 

Art. 59 - Compete, ainda, ao Estado, por intermédio da SERHA, a gestão 
administrativa e o pagamento dos demais benefícios previdenciários 
previstos na legislação própria do RGPS aos servidores não titulares de 
cargo efetivo. 

Art. 60 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e o 
IPSEMG baixarão instruções, no ámbito de sua competência, com vistas a 
estabelecer os procedimentos operacionais necessários à aplicação das 
regras do RGPS. 

Art. 61 - É vedada a utilização de recursos do regime próprio de 
previdência social para fins de assistência médica e financeira de qualquer 
espécie. 

Parágrafo único - Os recursos a que se refere o "caput" deverão ser 
contabilizados separadamente em relação aos recursos garantidores de 
outros benefícios de natureza diversa. 

Art. 62 - Ao servidor que ingressar no serviço público estadual após a 
publicação desta lei complementar, não se aplicam os arts. 204 e 286 da Lei 
no 869, de 5 de julho de 1952. 

Art. 63 - Fica assegurada, a qualquer tempo, a concessão de 
aposentadoria e pensão por morte, nas condições previstas na legislação 
vigente à data da publicação da Emenda à Constituição no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, aos que, até essa data, tenham cumprido os requisitos 
para obtê-las. 

§ 1 o - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados nos 
dispositivos constitucionais vigentes à data da publicação da Emenda à 
Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, aos servidores 
aposentados. dependentes, anistiados e ex-combatentes, bem como aos 
servidores que já cumpriram, até àquela data, os requisitos para usufruir tais 
direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição da República. 

§ 2° - Os servidores e seus dependentes que, na data de publicação da 
Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, 
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tenham cumprido os requisitos para a obtenção de aposentadoria e 
pensão terão seus benefícios calculados de acordo com a legislação em 
vigor à época em que forem atendidos os requisitos nela estabelecidos para 
a concessão desses benefícios. 

Art. 64 - Observado o disposto na Constituição do Estado, o tempo de 
serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 
cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 
contribuição. 

Art. 65 - É assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos 
calculados de acordo com o disposto na Constituição do Estado àquele que 
tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, até a data de 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, desde que, cumulativamente, o servidor: 

I -tenha completado 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 
(quarenta e oito) anos de idade, se mulher; 

11 - possua 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

111- conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da Emenda à Constituição da República 
no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo 
constante da alínea anterior. 

Art. 66 - Atendido o disposto nos incisos I e 11 do art. 65 desta lei 
complementar, o servidor pode aposentar-se com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, desde que conte tempo de contribuição igual, no 
mínimo, à soma de: 

I- 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; e 
11 - um período adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por 

cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à Constituição da 
República no 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de 
tempo constante no inciso anterior. 

§ 1 o - Os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 
70% (setenta por cento) do valor máximo que o servidor poderia vir a obter 
de acordo com o "caput", acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de 
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite 
de 100% (cem por cento). 

§ 2° - Aplica-se ao membro do Tribunal de Contas o disposto neste artigo, 
no que couber. 
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§ 3° - Na aplicação do disposto no § 2°, o membro do Ministério Público 

ou do Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a 
publicação da Emenda à Constituição da República no 20, de 15 de 
dezembro de 1998, contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento). 

§ 4°- O professor que, até a data da publicação da Emenda à Constituição 
da República no 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no "caput" do art. ao da citada emenda terá o tempo de 
serviço exercido até a data da publicação da emenda contado com o 
acréscimo de 17% (dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por 
cento), se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com o tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério. 

§ 5° - O servidor que, após completar as exigências para a aposentadoria 
estabelecidas no "caput" do art. ao da Emenda à Constituição da República no 
20, de 15 de dezembro de 199a, permanecer em atividade fará jus à isenção 
da contribuição previdenciária até completar as exigências para a 
aposentadoria voluntária e integral, nos termos da Constituição do Estado. 

Art. 67 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar, odontológica, 
social, farmacêutica e complementar aos servidores referidos nos arts. 7° e 
57 desta lei complementar, extensiva aos seus dependentes. 

§ 1 o - O benefício referido no "caput" será custeado por meio do pagamento 
de contribuição, cuja alíquota será de 3,2% (três vírgula dois por cento), 
descontada da retribuição-base ou dos proventos, até o limite de 20 (vinte) 
vezes o valor do vencimento mínimo estadual. 

§ 2° - A contribuição referida no § 1 o será de 1 ,6% (um vírgula seis por 
cento) da retribuição-base ou dos proventos, no valor que exceder o limite de 
20 (vinte) vezes o valor do vencimento mínimo estadual. 

§ 3° - O Tesouro do Estado contribuirá com valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) daquele referido no § 1 o deste artigo. 

§ 4° - A contribuição será descontada compulsoriamente e recolhida 
diretamente ao IPSEMG, até o último dia correspondente ao do pagamento 
da folha dos servidores públicos do Estado. 

§ 5°- Os que perderem a condição de dependente do segurado, bem como 
os pais deste, poderão continuar com o direito à assistência referida no 
"capuf', mediante o pagamento de contribuição de 2,a% (dois vírgula oito por 
cento) da retribuição-base do servidor ativo, ou dos proventos do inativo ou 
da pensão que recebiam, observada a carência de 6 (seis) meses para 
atendimento ambulatorial e de exames de laboratório e de 12 (doze) meses 
para parto ou internação hospitalar. 

§ 6°- A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo IPSEMG 
exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes, mediante a 
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comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou do 
seu pagamento diretamente ao IPSEMG até o último dia útil do respectivo 
mês, nos termos do regulamento. 

§ 7" - O disposto neste artigo, à exceção do § 3", aplica-se às pensões 
concedidas após a publicação desta lei complementar. 

§ 8"- Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistência médica 
com municípios e entidades públicas estaduais e municipais, observadas as 
condições e o pagamento da contribuição previstos neste artigo, nos termos 
do regulamento. 

Art. 68 - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados na 
legislação vigente ao servidor público titular de cargo efetivo, ao inativo e ao 
pensionista, cuja vinculação ao serviço público estadual se dê até 31 de 
dezembro de 2001, observado o disposto na Emenda à Constituição da 
República n" 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Parágrafo único - As alíquotas das contribuições incidentes sobre a 
retribuição-base dos segurados referidos neste artigo ficam mantidas. 

Art. 69 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma da Constituição do Estado, é vedada a percepção de 
mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social 
de que trata esta lei complementar. 

Art. 70 - No caso em que o servidor se aposentar no regime próprio de 
previdência social de que trata esta lei complementar e tiver computado 
tempo de contribuição para outro regime de previdência, haverá 
compensação financeira entre esses, segundo os critérios definidos em lei. 

Art. 71 - O segurado inativo que retornar ao serviço público estadual, 
provido em cargo em comissão, deverá contribuir sobre a integralidade de 
sua remuneração, sendo especificada a contribuição devida para cada um 
dos cargos. 

Parágrafo único - O servidor a que se refere este artigo não fasrá jus a 
nova aposentadoria por conta do regime próprio de previdência social, à 
exceção daquele que for titular de cargo acumulável, na forma da 
Constituição do Estado. 

Art. 72 - A fiscalização da arrecadação e da utilização de qualquer 
importância recolhida com fins de pagamento de benefícios previdenciários 
será feita nos termos de regulamento. 

Art. 73 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para com o 
IPSEMG, decorrente do atraso ocorrido no recolhimento das contribuições 
previdenciárias e das consignações facultativas, será compensada 
mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a receita das 
contribuições estabelecidas até a data de publicação desta lei complementar, 
destinada ao custeio dos benefícios a que se refere o inciso li do art. 1 O, 
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cobrada dos servidores que ingressarem no Estado até 31 de dezembro 
de 2001, e o pagamento dos benefícios previstos nesse inciso, para esses 
mesmos servidores. 

Parágrafo único- Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívida a que se 
refere o "caput" poderão ser pagos até 360 (trezentos e sessenta) vezes, na 
forma do regulamento. 

Art. 74 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 75 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 76 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as relativas 

à renegociação da dívida do Estado para com o IPSEMG previstas na Lei no 
12.992, de 30 de julho de 1998, e as alterações decorrentes da Lei no 13.342, 
de 28 de outubro de 1999. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 44 da Lei Complementar no , de de de 2001) 

*-O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.11.01. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 240/2001 * 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel 
que especifica. 

O imóvel de que trata o projeto, incorporado ao patrimônio do Estado por 
doação do Município de Conquista, abriga atualmente, em parte de sua área, 
o Centro Municipal de Saúde. 

E propósito da administração municipal utilizar a área remanescente na 
edificação da sede do Programa de Saúde da Família - PSF. 

A Secretaria de Estado da Saúde, à qual se vincula o imóvel, ouvida a 
respeito do pleito da municipalidade, manifestou-se favoravelmente à sua 
devolução, uma vez que a medida é parte da municipalização das ações de 
saúde de que trata a Lei no 8.080/90. No mesmo sentido é o pronunciamento 
da Pasta de Recursos Humanos e Administração. 

Assim, a acolhida do projeto por essa augusta Assembléia Legislativa virá 
contribuir para a substancial melhoria dos serviços de saúde prestados à 
laboriosa comunidade de Conquista. 
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Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N" 1.871/2001 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que 
especifica. 

Art. 1' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Conquista o imóvel urbano constituído de terreno com 824,90m2 (oitocentos e 
vinte e quatro metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e 
respectiva benfeitoria (Centro de Saúde), havido por doação, conforme 
escritura transcrita na matrícula n' 5. 786, Livro 3-H, fls. 93v e 94, do Cartório 
do Registro de Imóveis da Comarca de Conquista. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se aos serviços de 
saúde do município, a saber: 

I -funcionamento do Centro Municipal de Saúde; 
11 - construção da sede e instalação do Programa de Saúde da Família -

PSF. 
Art. 2'- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 

lindo o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de lavratura da escritura 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." 
- 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. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
informando os nomes dos servidores desse órgão que participariam de 
reunião da Comissão de Assuntos Municipais, em 13/11/2001. (-À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento, 
encaminhando , em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, 
informações para subsidiar a tramitação do Projeto de Lei n' 1.453/2001; e 
comunicando que o assunto foi encaminhado ao exame da Secretaria de 
Administração. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.453/2001.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos Municipais 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n' 1.887/2001, do Deputado 
Arlen Santiago, manifestação do DER-MG a respeito da estadualização da 
estrada Mato Verde-Rio Pardo de Minas. 

Do Sr. Darci Bertholdo, Secretário Adjunto dos Direitos Humanos, do 
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Ministério da Justiça, comunicando que esse órgão firmou convênio com o 
Movimento Gay de Minas Gerais com vistas à execução do projeto Banco de 
Dados sobre Violência contra Homossexuais no Estado de Minas Gerais. (-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, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, informando que foram liberados os recursos do convênio 
firmado com o Sindicato dos Produtores Rurais de Januária. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Luiz Couto, Deputado à Assembléia do Estado da Paraíba, 
agradecendo o envio da cópia do Relatório Final da CPI do Narcotráfico. (-
Arquive-se.) 

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral Fundiário do 
ITER-MG, encaminhando relação dos processos de legitimação de terras 
devolutas urbanas a serem legitimados pela Superintendência de que é 
titular. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral Fundiário do 
ITER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento no 2.709/2001, 
da Comissão de Assuntos Municipais. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes, 
enviando cópias de convênios celebrados entre a Secretaria de Tranportes e 
os Municípios de Ribeirão das Neves e lbirité. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, 
inciso XVI do Regimento Interno.) 

Da Sra. lvone M. Carvalho, assessora do Diretor-Geral do IEF, 
encaminhando expediente em resposta ao Requerimento no 2.606/2001, do 
Deputado Miguel Martini, referente à pesca do peixe tucumaré no Município 
de Tupaciguara. 

Do Sr. Jorge Giovani do Rosário Santana, Delegado de Polícia, informando 
que foi instaurado o Inquérito Policial no 164/2001, para esclarecer as 
circunstâncias da morte do Sr. Jorge Bispo Meira. (-À CPI das Carvoarias.) 

CARTÃO 
Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, acusando o recebimento de 

ofício que encaminhou o Requerimento no 2.698/2001, do Deputado Carlos 
Pimenta. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.872/2001 
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Cria a Medalha Dona Joaquina do Pompéu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Medalha Dona Joaquina do Pompéu, destinada a 

premiar as mulheres que se destacaram nos planos político, social, 
educacional e econômico no Estado de Minas Gerais, contribuindo para 
dignificar o nome do Estado de Minas Gerais em níveis nacional e 
internacional . 

Parágrafo único - Os critérios para a concessão da medalha de que trata o 
"caput" deste artigo serão estabelecidos pela Mesa da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - A Medalha Dona Joaquina do Pompéu será concedida no dia 8 de 
março de cada ano, data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2001. 
Márcio Cunha 
Justificação: É de notório conhecimento que Minas Gerais é o Estado 

brasileiro que mais revelou personalidades femininas no cenário nacional e, 
por que não dizer?, internacional, como Dona Beija, Chica da Silva, Bárbara 
Heliodora, Marília de Dirceu, entre tantas outras que marcaram a história em 
um passado longínquo, e Clara Nunes, Sandra Starling, Leila Diniz, entre 
outras não menos importantes que se destacaram em tempos mais recentes; 
porém, Minas, revelando mulheres altaneiras, não poderia deixar de 
relembrar Dona Joaquina do Pompéu. 

Dona Joaquina do Pompéu era uma mulher que se destacou politicamente 
ern uma época difícil, completamente dominada pelo machismo, na qual os 
homens trabalhavam e comandavam, enquanto as mulheres somente 
exerciam o papel de fiéis esposas e donas de casa; tanto é assim, que os 
historiadores a consideram como exemplo de "maior matriarcado da história 
do Brasil". 

Viveu na região de Pitangui, entre 1752 e 1823, onde hoje está localizada a 
cidade de Pompéu. Como disse o romancista e historiador Agrípa de 
Vasconcelos, a sua fazenda foi o primeiro núcleo organizado de fixação do 
homem nas terras de Minas Gerais, como podemos verificar no livro "Sinhá 
Braba", escrito por ele. 

Poderíamos destacar, de Dona Joaquina do Pompéu, vários e vários atos 
de bravura e de determinação, que mudaram a história e os costumes em 
nosso País. Entre eles, a oportunidade que era dada aos escravos de se 
alfabetizarem e de participarem da administração e das decisões em sua 
fazenda. Mas, antes de cometermos uma enorme injustiça com essa 
brilhante mineira, não poderíamos deixar de destacar aqui, o importante 
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papel que teve na Independência do Brasil. 

Nada mais justo que elegermos Dona Joaquina do Pompêu a mulher que 
irá condecorar outras tantas mulheres que se vem destacando nos cenários 
nacional e internacional, levantando o nome de Minas Gerais. 

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI W 1.873/2001 
Dá a denominação de Gilberto Peres ao prédio da Escola Estadual do 

Lajão, com sede no Município de São Pedro dos Ferros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Gilberto Peres o prédio da Escola Estadual do 

Lajão, com sede no Município de São Pedro dos Ferros. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2001. 
Fábio A velar 
Justificação: O projeto de lei em análise visa prestar uma justa homenagem 

ao saudoso Sr. Gilberto Peres, ex-proprietário da Fazenda do Lajão, que, 
num ato de extrema generosidade, doou parte de sua propriedade para a 
edificação de uma escola, com o objetivo de suprir as deficiências de ensino 
até então verificadas na localidade. 

Gilberto Resende Peres nasceu em Leopoldina, em 5/4/35. Foi casado com 
Gilda Maria lennaco Peres e teve dois filhos, Gisela Peres de Oliveira e 
Gilmar lennaco Peres. 

Chegou ao Município de São Pedro dos Ferros em 1951 e trabalhou com 
seu irmão Jother Peres na Fazenda do Alegre por vários anos, se associando 
ao Sr. Wilmon Triani a partir de 1956, oportunidade em que desempenharam 
várias atividades em diferentes ramos da economia, constituindo a empresa 
FRANBOM, que, entre outros benefícios prestados ao município, gerou 
inúmeros empregos para dezenas de famílias que residiam na Fazenda do 
Lajão. 

Com o seu falecimento, a comunidade local, liderada pela Vereadora 
Rosilene de Oliveira Pereira, solicita ao parlamento mineiro seja-lhe prestada 
esta homenagem, por ter sido o Sr. Gilberto Peres pessoa íntegra, honesta, 
trabalhadora e que muito contribuiu para o surgimento da escola do Lajão. 
Não se justifica seja atribuído à escola o mesmo nome da fazenda cujas 
terras foram-lhe doadas. Para tanto, contamos com o apoio dos nobres 
colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.819/2001, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a nova diretoria do Clube dos 
Oficiais. (- À Comissão de Educação.) 

No 2.820/2001, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a TV Bandeirantes e com o 
Programa Minas Esportes por sua permanência no ar por 21 anos 
ininterruptos. (-À Comissão de Transporte.) 

N" 2.821/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar com 
vistas a que envie a esta Casa relação de projetos aprovados de prevenção e 
combate a incêndio em edificações de uso coletivo, durante a vigência de 
Instrução no 36/97, da referida corporação. 

N" 2.822/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar com 
vistas a que envie a esta Casa cópia da sindicância regular reservada 
determinada pela Portaria n° 7.008 e a solução dada pelo Comandante-
Geral. (- Distribu idos à Mesa da Assembléia.) 

No 2.823/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelos ao Presidente da COPASA-MG com vistas à perfuração de 
poços artesianos no Município de Bonito de Minas e ao Presidente da CEMIG 
com vistas à complementação do programa de eletrificação das zonas rural e 
urbana do referido município. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

W 2.824/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à construção de 
barragens no Município de Campo Azul. 

N° 2.825/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Superintendente da CODEVASF com vistas à construção 
da barragem do rio Sítio Novo, no Município de Porteirinha. (- Distribuídos à 
Comissão de Meio Ambiente.) 

No 2.826/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo aos Superintendentes do Banco do Brasil e do Banco do 
Nordeste do Brasil em Minas Gerais com vistas à reavaliação dos débitos dos 
produtores rurais do Município de Nova Porteirinha. 

No 2.827/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais 
com vistas à reavaliação dos débitos dos produtores rurais do Município de 
Capitão Enéias. 

W 2.828/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
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formulado apelo aos Superintendentes do Banco do Brasil e do Banco do 
Nordeste do Brasil em Minas Gerais com vistas à anistia das dívidas dos 
produtores rurais, médios, pequenos e microempresários do Município de 
Manga. 

No 2.829/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública a disponibilização de uma 
viatura policial nova para a Comarca de Grão-Mogol. 

W 2.830/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Comandante-Geral da PMMG a disponibilização de uma viatura 
policial nova para a Comarca de Grão-Mogol. 

No 2.831/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitado ao Governador do Estado o atendimento de pedido do Cap. PM 
reformado Marcos Flávio de Castro Vale. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e lrani Barbosa e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Transporte e de Turismo e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro 
Silva (2) e Bilac Pinto. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para comemorar o Dia 
Nacional da Consciência Negra. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

- O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários. 
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. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.826 a 
2.828/2001, da Comissão de Política Agropecuária, e 2.829 a 2.831/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

Designação de Comissões 

~-----------~------------~ 



774 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para Emitir parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 
14.916. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente -
Deputado Geraldo Rezende; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo 
Gonçalves; suplente - Deputado João Batista de Oliveira; pelo PPB: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Pinduca Ferreira; pelo PT: efetivo 
- Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo 
PSB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado Miguel Martini. 
Designo à Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 
83' Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.516/2001, do Deputado 
Paulo Pettersen, e dos Requerimentos n°S 2.732 a 2.784/2001, do Deputado 
Bené Guedes; 2.737/2001, da Deputada Maria Olívia; 2.782/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 2.796/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos; e de Turismo - aprovação, na 65' Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 2.744/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 2.785 e 
2.793/2001, da Deputada Maria Olívia.( Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado lrani Barbosa e outros, em 

que solicitam a constituição de uma CPI para, no prazo de 120 dias, apurar o 
funcionamento do sistema prisional do Município de Ribeirão das Neves e 
outros, verificando a participação do poder público com grupos de criminosos 
organizados no esquema de facilitação de fuga, tráfico de droga e liberdade e 
soltura extralegal. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a inclusão 
em ordem do dia do Projeto de Lei no 1.689/2001. A Presidência defere o 
requerimento em conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno. 

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

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

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

reunião o Projeto de Lei no 1.269/2000, em virtude de sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 
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para a votação, mas que o há para a continuação dos trabalhos. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que 
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos terrnos de seu § 
1°, transferi-la à Deputada Elbe Brandão. A Presidência defere o 
requerimento e fixa à oradora o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, a 
Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço ao Sr. Presidente, ao Líder do meu 
Partido, Deputado Antônio Carlos Andrada, ao Deputado Ermano Batista, 
Líder da Minoria, aos Deputados do PSDB e demais líderes de partidos nesta 
Casa, que, hoje, pela manhã, estiveram comigo para tentarmos buscar um 
caminho para a Proposta de Emenda à Constituição no 63, que trata da vida 
de servidores públicos que trabalham para o Estado há 5, 1 O, 15, 20 e até 
mais anos. Esses cidadãos merecem que sua vida de trabalho seja 
reconhecida pelo Poder Legislativo, que tem como princípio primeiro a defesa 
da sociedade e do bem comum. 

A propósito, antes de colocar para o povo a decisão tomada pelo Colégio 
de Líderes e pelo Presidente Antônio Júlio, gostaria de fazer a leitura de carta 
do Revmo. D. Geraldo Majela de Castro, Arcebispo Metropolitando de 
Montes Claros, ser humano que, como Arcebispo da região, presta grande 
serviço à comunidade e cuja história se confunde com a das lutas travadas 
pelo sertanejo para o reconhecimento da cidadania. Peço, D. Geraldo, sua 
bênção. Essa carta data de 14/11/2001. (-Lê:)" Exmo. Sr. Antônio Júlio, DD. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: É do nosso 
conhecimento que o Estado está realizando um dos maiores concursos 
públicos da educação. Sabemos que concurso é a forma democrática e legal 
de ingresso no serviço público, mas esse concurso, Sr. Presidente, que 
deveria ter como primeira finalidade a de regularizar a situação de 
designados que contam com 1 O, 20 ou até mesmo 30 anos de serviços 
prestados à educação, está sendo a causa de desemprego para a maioria. 

O concurso, com suas provas eliminatórias, e não, classificatórias, está 
excluindo do sistema profissionais competentes, qualificados e capacitados 
pela própria Secretaria da Educação, vencidos que são pelo fator emocional 
de estarem ali a concorrer com outras pessoas pelo seu emprego. 

Esse concurso é causa de desespero de milhares de famílias mineiras, de 
depressão e de lágrimas de pais e mães, frente à perspectiva do desemprego 
para o próximo ano e de suas conseqüências. 

É do nosso e do seu conhecimento, Deputado, a crise econômica, social e 
financeira de nosso País. Onde, como e quando esses pais e mães 
conseguirão novo emprego? 

Todos somos responsáveis por esse quadro social e suas conseqüências. 
Não podemos ficar omissos neste momento. Nós, pessoas públicas, temos o 
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Como poderemos ficar com a consciência tranqüila sabendo do desespero 
dos filhos ao verem seus pais desempregados? Conhecemos crianças e 
adolescentes que apresentam quadros depressivos, sintomas de febre, de 
desinteresse pelos estudos e pela vida, ao vislumbrarem em suas vidas o 
resultado da eliminação de seus pais no concurso público da educação. 

Uma das políticas públicas implantadas pelos governantes mineiros é o 
combate ao desemprego, ao preconceito e à exclusão, causadores principais 
dos problemas sociais. Esse concurso contradiz tudo isso. O que poderemos 
fazer para inverter essa situação? 

Esse concurso está desestruturando as famílias mineiras. 
Diante do exposto, há uma solução paralela para resolver a situação. Trata-

se da Proposta de Emenda à Constituição no 63, relativa à efetivação dos 
servidores designados da educação. Coloque-a na pauta para votação em 1 o 
turno, no próximo dia 21/11/2001. Pedimos-lhe, ainda, o seu voto favorável 
para a sua aprovação. Deixe que a justiça julgue a sua legalidade. 

Essa sua atitude será um ato democrático e, com certeza, bem visto por 
todos os designados da educação e, acima de tudo, valoroso aos olhos de 
Deus, nosso Pai e Justiça Maior. 

'O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas 
para o caminho da justiça, da virtude e do amor.' 

Que o Divino Espírito Santo ilumine V. Exa.!" 
Creio, Geraldo, que sua carta, que chegou às mãos do Presidente da 

Assembléia Legislativa, foi um dos pontos que suscitaram a convocação, 
para esta manhã, por parte do Presidente, do Colégio de Lideres, para que a 
situação da Proposta de Emenda á Constituição no 63 pudesse ser 
compartilhada, e houvesse co-responsabilidade de todo o parlamento. Em 
que pese a minha luta para que estivesse em pauta no dia de amanhã, houve 
um entendimento e a decisão do Colégio de Lideres. O Presidente Antônio 
Júlio deve, de hoje para amanhã, nomear uma comissão especial para tratar, 
discutir e encaminhar as soluções, para que os designados possam ter a sua 
rede de proteção e a co-responsabilidade deste Legislativo. Se, por um lado, 
vem-me a tristeza de não ver a emenda colocada no dia de amanhã para 
votação, por outro, tranqüiliza-me ver a Assembléia Legislativa assumindo 
institucionalmente uma causa que sequer teve por parte do Estado a devida 
atenção. O Secretário Murílio Hingel negou-se a vir a esta Casa discutir. Em 
um primeiro momento, houve a voz de colegas que tratavam da vida dos 
servidores e dos caminhos possíveis, de imoralidade e de 
inconstitucionalidade. Houve momentos em que a legalidade construída pelas 
mãos dos parlamentares foi superior à justiça. Nesse momento, vimos o 
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sentimento da justiça permeando a discussão, para melhorar a intenção 
dessa proposta, a fim de se buscarem caminhos para a co-responsabilidade. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte r- Prezada Deputada Elbe 
Brandão, as suas considerações são bastante pertinentes. A Proposta de 
Emenda à Constituição no 63 teve, em primeiro lugar, o mérito de trazer à 
tona uma questão grave, que envolve cerca de 120 mil servidores do Estado, 
que estavam sendo simplesmente ignorados pelo Governo, cujo problema 
estava sendo jogado debaixo do tapete e que estavam passando 
despercebidos. A proposta de emenda à Constituição fez aflorar a questão e 
deu vazão a uma discussão séria que, a despeito de exposições imediatistas, 
relativas a questões de ilegalidade e de inconstitucionalidade, superou, pela 
sua força de justiça, todos esses obstáculos e inseriu-se na pauta desta 
Casa. A posição do Colégio de Lideres com relação à matéria não era 
consensual, em um primeiro momento, principalmente com relação à posição 
do Governo, mas conseguimos inserir a questão dos designados como 
discussão institucional da Casa. 

No momento em que a Assembléia toma a decisão de não colocar em 
pauta a Proposta de Emenda à Constituição no 63, assume por outro lado a 
responsabilidade de abrir as suas portas para esse contingente de servidores 
designados do Estado. E eles saberão que, a partir de agora, haverá uma 
Comissão Especial nesta Casa, tratando da sua situação, dando espaço e 
abertura para que todos possam fazer observações. E, ao final desses 
trabalhos, apresentará uma proposta consensual que será, com certeza, 
votada pelo Plenário. 

Agradecemos ao Presidente da Casa pela abertura que deu, nesta reunião 
de Lideres, para essa saída, que dá vazão a esse anseio e, ao mesmo 
tempo, ao Colégio de Lideres, que se sentiu sensibilizado com a questão e 
não quis apenas matar o assunto de uma vez por todas. Conseguimos, 
então, resgatar essa discussão para o Plenário, através da Comissão. 
Parabenizo, ainda, a ilustre parlamentar, que tem sido uma guerreira na 
defesa desses designados. Tenho certeza de que a Comissão irá fazer um 
belo trabalho, inspirada na sua garra, no seu trabalho, na sua luta. Ao final 
dos trabalhos teremos um texto senão consensual, pelo menos bastante 
consensual, que possa tramitar, ser votado e beneficiar efetivamente esses 
120 mil servidores que aguardam não apenas uma discussão, mas um 
encaminhamento sério a respeito de quem prestou serviços ao Estado e não 
pode simplesmente ficar abandonado. 

A Deputada Elbe Brandão• - Deputado Wanderley Ávila, sinto-me também, 
neste momento, tranqüila por dividir a responsabilidade da vida de tantas 
pessoas. Aqueles que, de forma maldosa, colocaram a situação dos 
designados e da Proposta de Emenda à Constituição no 63 somente como 

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



778 
eleitoreira enganaram-se, porque agora, de fato, isso é uma conquista. O 
Poder Legislativo está assumindo esse compromisso. Agradeço 
publicamente ao Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, por estar 
buscando. de forma democrática, atender ao anseio não desta parlamentar, 
não dos Deputados que estiveram todo o tempo favoráveis à Proposta de 
Emenda à Constituição no 63, mas pelo respeito que está tendo com esse 
exército de servidores designados, que, há tantos anos, prestam serviços ao 
Estado. 

No momento em que o Presidente designar essa Comissão, que será 
acatada por esta Deputada e, com certeza, pelo meu partido, pelo PFL, e por 
outros partidos, que convoque o parlamento de Minas Gerais em janeiro, 
porque a solução dessa Comissão Especial precisa acontecer antes de 
fevereiro e antes que os novos contratos e a posse possam acontecer, para 
que tenhamos decisões, diria eu, num momento como este, salomônicas. 
Que sejam abençoadas por Deus, equilibradas, consistentes, para que não 
haja a possibilidade de argüição de inconstitucionalidade, ameaçada pelo 
Governo e pelos sindicatos. Que busquemos dar tranqüilidade, porque já está 
chegando nesta Casa o projeto que reestrutura a Previdência, passando a 
contribuição, que hoje é de 13,5%, para 14%. Temos conhecimento de que a 
justiça, quase todos os dias, mandava o Estado aposentar uma ou duas 
pessoas, porque entendia que o Estado, quando contratava em fevereiro e 
demitia em dezembro, estava cometendo uma fraude contratual. E que 
possamos respeitar o ano letivo, e não somente o ano civil. Que possamos 
também absorver como um direito de todos os trabalhadores a possibilidade 
de uma aposentadoria proporcional e, aí, ver como ficará a situação do plano 
de carreira, porque não basta definirmos uma situação hoje e amanhã 
estarmos novamente com problemas com o funcionário público do Estado. 
Devemos absorver todo esse contexto e trabalhar com afinco em dezembro e 
janeiro. 

Que os Deputados que forem designados para essa comissão aceitem a 
missão, sabendo que, em janeiro, enquanto alguns poderão estar em 
recesso, visitando suas bases, descansando, direito de qualquer trabalhador, 
estarão trabalhando incessantemente, para que não passemos do mês de 
fevereiro, ou seja, que estabeleçamos até lá as linhas e diretrizes para a vida 
dos designados. 

Estou utilizando a TV Assembléia, porque quase toda Minas Gerais está 
ligada no nosso canal, aguardando, ansiosamente, para saber se amanhã 
haverá a votação. Não me sentiria tranqüila se não pudesse estar aqui 
prestando esse esclarecimento, comunicando esse encaminhamento e 
agradecendo ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio 
Júlio, aos membros do Colégio de Líderes, porque, se antes carregava em 
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minhas costas o peso dessa jornada, hoje, com certeza, os designados de 
Minas Gerais terão 77 companheiros na luta e na busca de solução para sua 
vidas. Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reumao, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 21, 
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
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 DO EVENTO REALIZADO NA 296" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
18/10/2001 

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Mauro Lobo 
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição 

da Mesa para o 1 o painel - Palavras do Sr. Selênio Rocha Silva - Palavras do 
Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Esclarecimentos sobre os debates - Debates 
- Composição da Mesa para o 2° painel - Palavras da Sra. Elizabeth Marques 
Duarte Pereira - Palavras do Sr. Hamilton Moss de Souza - Palavras do Sr. 
Braz de Jesus Cardoso Filho - Palavras da Sra. Antônia Sônia Alves Cardoso 
Diniz - Palavras do Sr. José Flávio Chagas Machado Coelho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Destina-se esta 

interrupção dos trabalhos ordinários à realização do Fórum Técnico 
Alternativas Energéticas, com os seguintes temas: "Energia Eólica 
Aplicação em Pequena e Grande Escala", no 1° painel; "Energia Solar -
Térmica e Fotovoltaica", no 2° painel. 

Composição da Mesa para o 1 o Painel 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa, para o 

1 o painel, os Ex mos. Srs. Alexandre Heringer Lisboa, Diretor do Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de Minas Gerais - SENGE -, e Selênio Rocha Silva, 
Coordenador do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. 

Palavras do Sr. Selênio Rocha Silva 
Agradeço o convite da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por meio 

de seu Presidente, Deputado Antônio Júlio; ao Coordenador da reunião, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; ao coordenador da palestra, Eng. 
Alexandre Heringer Lisboa, que me convidou a proferir a palestra nesta parte 
inicial, mais tecnológica, sobre energia eólica. 
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Programei uma apresentação com os conceitos básicos da energia 

eólica - sem perder de vista os desafios que o emprego dessa tecnologia 
sólida, madura, apresenta - e com os desafios que estão sendo enfrentados 
para o avanço dessa tecnologia. 

- Procede-se à projeção de "slides". 
Energia eólica é energia cinética contida nas massas de ar em movimento 

no planeta. devido. principalmente, ao efeito térmico solar. Esse é o 
fenômeno fundamental. O efeito solar aquece as camadas da atmosfera e o 
planeta em diversas intensidades, promovendo o movimento de massas de 
ar, que são modificadas pela topografia do terreno, pelos vários obstáculos 
que existem na natureza. 

Em termos de estimativa, pensando que a nossa fonte eólica é o sol - é o 
sol que fornece energia térmica -, partindo da quantidade de energia térmica 
que atinge o planeta, estimamos em cerca de 3x1.018 joules de energia 
eólica recuperável em um ano. Isso significa 2% do consumo energético 
mundial anual de energia. Então, é possível se aproveitar em eólica, energia 
que defendi como recuperável, praticamente recuperável, quer dizer, em 
altitudes e locais onde se podem instalar usinas, turbinas. Isso já é quase a 
energia útil que pode ser aproveitada. 

Tem-se de entender energia eólica não como alternativa para substituir o 
que existe de matriz energética, de alternativa para a geração de eletricidade. 
Nenhuma das alternativas se presta a essa função. As alternativas vêm como 
complementação. Em determinados momentos, em determinadas aplicaçôes, 
em determinados casos, são extremamente competitivas, são a solução mais 
adequada. É dessa forma que se tem de entender energia alternativa. 

Por ser energia cinética de massa de ar, a energia eólica é proporcional ao 
quadrado da velocidade de vento e, como toda energia cinética é 
proporcional ao quadrado da velocidade do corpo - o corpo que agora é uma 
massa de ar-, sofre muita influência dessa velocidade. 

Vamos voltar a explorar esse conceito mais à frente. É uma fonte de cunho 
tecnológico industrial. Isso é muito interessante. Temos, no mundo, um 
parque industrial construindo artefatos em energia eólica. E é uma fonte 
energética ambientalmente limpa. O Alexandre vai detalhar mais esses 
aspectos em sua apresentação. 

O conceito dessa energia, que é proporcional ao quadrado da velocidade, 
como energia cinética, na transparência, está representado por Ee sobre 
volume, quer dizer, energia por volume. 

No caso da potência, vemos que há uma produção de energia em potência, 
proporcional ao cubo da velocidade do vento. Aquele desenho mostra 
exatamente um volume de ar atravessando a turbina. 

O gráfico mostra, em valores numéricos, o que significam essas 
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dependências. Se se sai de uma velocidade de vento de Bm/s para 16m/s, 
quer dizer, dobrou-se a velocidade de vento, a potência é multiplicada por 8 
vezes. Então, depende muito fortemente da velocidade de vento. 

Como é esse vento? É ruído, mesmo em variações instantâneas. Esse 
gráfico mostra a velocidade de vento num período de tempo, que é dado em 
segundos. Temos uma faixa de 1 O segundos, e o vento flutuando. Aquela 
curva azul do gráfico mostra exatamente a flutuação instantânea de vento. É 
uma flutuação muito intensa. E pequenas variações significam grandes 
variações em potência. 

Além da variação instantânea, temos variações sazonais, durante a 
semana, durante o mês, durante o ano, durante as estações do ano, por 
causa das condições climáticas. Te mos variações quanto à topografia do 
terreno. A topografia do terreno começa a funcionar como obstáculo à 
passagem do vento, podendo canalizá-lo ou não. Também pode ser útil para 
acelerar a velocidade em determinado local, ou não, quando atrapalha o 
aproveitamento. O obstáculo é um conceito interessante, quando se pensa 
de forma mais ampla. Em um ambiente urbano, em grandes cidades, temos 
prédios, árvores, vários obstáculos que dificultariam completamente o 
aproveitamento desse tipo de energia. A existência desses obstáculos faz 
com que o aproveitamento eólico seja muito mais efetivo em locais mais 
elevados, onde os obstáculos não atrapalham tanto. 

Então, existe uma curva que mede o aumento da velocidade média do 
vento num determinado local, devido à altura. Quanto mais alto for, menos 
obstáculos existem e menor é a velocidade do vento. Esse é um critério 
básico para dimensionamento de torre e, portanto, para o custo de uma 
instalação eólica, usina eólica, turbina eólica. É claro que, se se aumenta a 
altura da torre, tem-se o custo de uma torre maior. Tem-se uma fundação 
mais cara e mede-se esse custo frente à energia que será gerada com o 
aumento da velocidade de vento, que é o ganho que se tem na energia e na 
potência em razão da altitude do aumento da velocidade do vento. 

A curva de baixo mostra a medição diária durante um mês, 
aproximadamente, na região do Retiro das Pedras. Mostra regimes de vento 
médio diário em diversos dias de um mês típico, setembro e outubro. Mostra 
que, em alguns dias, tem-se média acima de 1Om/s. Há dias em que a média 
é abaixo de 3m/s. A energia eólica tem essa variabilidade. Tem de ser 
entendida como fonte energética que tem variabilidade grande. 

Esse gráfico mostra outro aspecto. Como não é auto-explicativo, tentarei 
esclarecê-lo um pouco mais. São curvas. A primeira, a de cima, pintada de 
preto, representa a quantidade de energia que se consegue obter num 
determinado local. Quando se trata de energia eólica, o local é muito 
importante. Aquela abscissa mostra a velocidade de vento: velocidades de 5, 
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1 O, 15 ou 20m/s. Como disse, a energia eólica é proporcional ao 
quadrado da velocidade do vento. Aquele gráfico não mostra isso. Num 
determinado local, acontecem ventos mais freqüentes e em uma certa 
velocidade. Acontecerão ventos muito altos, numa freqüência muito pequena. 
A energia que se ganha com ventos muito altos é pouca. Conforme a parte 
mais externa do gráfico, à medida que a velocidade do vento vai aumentando 
na abscissa, a curva vai crescendo e atinge um pico de energia, numa 
velocidade em torno de 1 O ou 12m/s. Depois, mesmo que o vento continue 
aumentando, há uma queda na energia, porque esses ventos de grande 
velocidade acontecem em pequenos intervalos de tempo, com uma 
freqüência muito baixa. Logo, contribuem pouco para a quantidade de 
energia que é captada. 

O segundo gráfico, azul, que está embaixo, confundindo-se um pouco com 
o fundo do "slide", mostra a máxima energia eólica que é possível capturar-se 
com uma turbina. A curva exterior, em preto, mostra o que existe no local. A 
azul, mais embaixo, mostra o máximo possível de se obter; o cálculo foi feito 
considerando-se que um artefato eólico operaria a eficiência constante 
durante todo o tempo. Se vocês observarem, poderão afenr que os dois 
gráficos são proporcionais. Apesar de não terem valores quantitativos 
importantes, o gráfico azul cobre uma quantidade de energia de, 
aproximadamente, 42% do gráfico externo, ou seja, a máxima eficiência de 
turbinas comerciais está na faixa de 42, 43 ou 44%. É o máximo que se 
consegue obter. É uma eficiência baixa, mas a fonte é de graça. 

A curva em laranja mostra a quantidade de energia que um artefato eólico 
captaria nesse local. É menos do que o máximo, porque as turbinas não 
operarão o tempo todo, com o máximo. A quantidade de energia é bem 
menor e varia de acordo com o valor da velocidade de vento. A seta que 
apareceu - em torno de Bm/s - indica a velocidade de vento média do local, 
que, como podemos observar, não é a que produz mais energia. Ali, a 
velocidade de vento está em torno de 11 m/s, o que produz mais energia. É 
exatamente a velocidade que não é a mais freqüente. Entre o efeito de ser 
maior do que a média e ser menos freqüente do que a média - como a 
energia depende do quadrado da velocidade do vento, da potência do cubo-, 
produz-se mais energia numa velocidade um pouquinho menos freqüente. 
Talvez essa seja a velocidade adequada para se dimensionarem artefatos 
eólicos para um determinado local. 

Não usarei toda aquela área. Existem velocidades de vento tão baixas que 
não farão funcionar uma turbina. Naquela linha tracejada, do lado direito, são 
ventos insignificantes. Não valeria a pena operar uma turbina com eles. As 
velocidades muito altas ofereceriam riscos para o equipamento. Poderia 
haver danos mecânicos e elétricos na minha turbina, caso operasse com 
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velocidades de vento muito altas. 

Então, há uma faixa de velocidade de ventos em que é possível haver o 
aproveitamento. E esse aproveitamento não depende só da velocidade 
média. Observem que, em vários momentos, essa região tem ventos 
excelentes. Preocupamo-nos com a média, mas não é ela que produz a 
máxima energia. Não é pela média que vamos dimensionar e especificar um 
equipamento para aquele local. São conceitos interessantes que precisam 
ficar claros nesta apresentação. 

Outro ponto que gostaria de registrar rápida e conceitualmente é o 
funcionamento da turbina eólica. São duas forças aerodinâmicas importantes: 
a de arrasto e a de sustentação. O arrasto é produzido quando o vento age 
sobre um corpo e faz com que ele se desloque em sua direção. A de 
sustentação incide sobre um corpo e provoca o deslocamento na direção 
ortogonal à direção do vento incidente. 

Os dois desenhos de baixo ajudam a esclarecer um pouco. Temos a força 
de arrasto e o vento batendo numa folha de papel, fazendo com que ela se 
desloque em sua direção, enquanto a força de sustentação é característica 
de aviões. Então, há uma asa de avião cortada com um perfil aerodinâmico. 
O vento passa por esse perfil e cria regiões de compressão e de subpressão 
que provocam a força que mantém o avião no ar. É um conceito primário. 

Além desses dois conceitos que estão associados à produção de força e 
que interferem completamente na tecnologia, temos turbinas de eixo vertical 
e de eixo horizontal. Mostrei apenas uma turbina de eixo vertical, que se 
parece, na realidade, com um batedor de ovos, um "egg bitter". É uma turbina 
bem estranha. No lado de cá, há duas turbinas: uma de pequena e outra de 
grande potência, instaladas dentro do mar, na Dinamarca. 

Esta transparência mostra a eficiência de várias tecnologias em turbinas 
rápidas. A abcissa mostra a eficiência ordenada à velocidade específica. As 
turbinas mais rápidas são as horizontais, de baixo número de pás; as mais 
lentas e menos eficientes são as de grande número de pás. 

Temos gerador para geração de energia elétrica em turbinas. O gerador de 
corrente continua, o dínamo, está completamente em decadência, em 
abandono. E temos também geradores de corrente alternada. As soluções 
que aparecem hoje são os geradores de imã permanente e os de indução 
para aplicações eólicas. São os mais usados. 

Os imãs permanentes são de aplicação de baixa potência e, agora, em 
turbinas de alta potência; os geradores de indução, normalmente, são 
aplicados em turbinas de alta potência. 

Esta transparência consegue caracterizar o problema da engenharia em 
sistemas eólicos; mostra vento variável. Esta turbina tem uma eficiência que 
também varia. Há o gerador elétrico que está acostumado a alimentar, com 
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determinada característica, cargas elétricas bem comportadas ou que 
exigem uma determinada qualidade de energia. Para eu casar uma fonte que 
varia demais com uma carga que quer ser bem tratada pela fonte elétrica, 
precisaria de uma fonte de armazenamento de energia. 

Entre cada bloco daquele, também é necessária uma forma de adaptação. 
Então, é preciso adaptar o vento à turbina, através de mecanismo de controle 
de proteção. A turbina é um gerador que funciona por meio do 
dimensionamento adequado de uma caixa de transmissão mecânica, quando 
existir, ou do projeto de um gerador em baixa velocidade. E precisaríamos de 
uma eletrônica para controlar carga com gerador. 

As aplicações são as mais diversas. O bombeamento de água é o clássico. 
Esta turbina do canto é de multipás, que encontramos facilmente até dentro 
de Belo Horizonte. É uma turbina específica para bombeamento de água, de 
baixa velocidade; uma turbina que tem conexão mecânica entre o gerador de 
cima e a bomba que está dentro do poço. 

Temos também alternativas de bombeamento de água com conexão 
elétrica, onde há uma turbina gerando eletricidade por meio de um gerador, 
alimentando uma bomba acionada por um motor elétrico. Essa é a tecnologia 
mais atual, da década de 90, que está à venda no mercado e é muito 
interessante pela grande flexibilidade que permite colocar a turbina onde há 
vento e a bomba onde há água. Naquela outra turbina, a situação é muito 
mais complicada, pois é preciso colocar a turbina onde houver um poço de 
água. 

Para geração de eletricidade, temos duas tecnologias distintas: a 
tecnologia de geração isolada e a tecnologia de geração interligada à rede 
elétrica. Geração isolada são pequenos cata-ventos, de até 20kW. Geração 
interligada são grandes cata-ventos, na faixa entre 1 OOkW e 2MW, para uma 
única turbina, geralmente instalada em fazendas de cata-ventos, ou usinas 
eólicas com várias turbinas, chegando à faixa de 1 OOMW, 200MW. 

As características básicas dessas turbinas: são grandes turbinas, entre 100 
e 1.500kW. Turbinas pequenas para aplicações isoladas: 250W a 20kW. 
Teremos oportunidade de discutir um pouco mais algumas questões 
associadas a essas duas tecnologias no debate. Passo a palavra para o 
Alexandre, pois meu tempo está esgotado. 

Palavras do Sr. Alexandre Heringer Lisboa 
Boa tarde. É um prazer estar aqui e mostrar um pouco a tecnologia eólica. 

O Prol. Selênio já introduziu a técnica em si. Resolvemos dividir a palestra 
entre um aspecto mais técnico e outro mais comercial, relativo a outros 
fatores da potencialidade da energia eólica. 

Este "slide" tenta mostrar a pequena participação da energia eólica na 
potência instalada no País. Isso serve até como um desafio para nós porque, 
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quando alguma coisa está baixa, isso significa que tem muito a crescer. É 
um desafio que temos pela frente: o de tentar fazer com que as fatias desta 
"pizza" sejam mais iguais. Temos, predominantemente, a usina hidrelétrica, 
com quase 82%. As desvantagens da hidráulica: ela traz em si a 
autodependência, problemas como o que estamos vivendo hoje. Se há 
períodos de estiagem, aliados com certa falta de investimento no setor, 
ficamos neste apagão em que estamos. 

Mostrarei a evolução da capacidade eólica mundial. A energia eólica é a 
fonte de energia que mais cresce no mundo. Desde 1996, tem experimentado 
um crescimento anual de 28,5%, que constitui a maior aceleração de 
capacidade instalada já vista no mundo, em energia alternativa. 

Até há seis anos, os Estados Unidos dominavam a capacidade instalada. A 
Alemanha vinha em 3° lugar, a Dinamarca, em 2°. A Alemanha fez um grande 
esforço, o Governo ajudou com grandes incentivos, e a sua energia 
deslanchou. Hoje, só a Alemanha, para terem uma idéia, tem 37% de toda a 
capacidade instalada do mundo e está em 1 o lugar, seguida dos Estados 
Unidos. A Espanha assumiu o 3° lugar, passando na frente da Dinamarca, e 
está também com um programa muito grande de instalação eólica. Em 4° 
lugar está a Dinamarca. A Índia, que tem um problema de energia 
gravíssimo, iniciou um programa muito ousado na parte eólica. 

O total do mundo é 16,3GW instalados. Esse dado é do final de 2000. 
Somente a Alemanha está, hoje, com mais de 7.000MW, ou seja, mais de 
20% da capacidade total instalada da CEMIG. 

Queria que prestassem atenção a este quadro. A questão mais comum que 
temos sempre que responder sobre a energia eólica é a do preço. As 
pessoas querem comparar o custo, se é muito caro ou barato. A pesquisa de 
energia eólica é uma ciência altamente complexa, porque varia muito em 
cada parâmetro. A topografia do terreno: em um terreno complexo como o 
que temos em Minas, o vento a 1m de distância de um local é diferente do 
deste local, porque a variação é muito grande, geograficamente. Há também 
variação vertical, que depende muito do terreno. A aferição, a quantificação 
do potencial eólico é altamente complexa. 

A questão do preço obedece a esta curva. O Prol. Selênio já havia dito 
sobre a sua alta dependência com relação à velocidade. Vimos que a curva 
em verde é o custo da energia. No eixo do X, temos a velocidade média do 
vento. Então, vimos como isso cai. Chega um ponto, a partir de 1Om, em que, 
praticamente, se estabiliza. A velocidade pode aumentar, mas o preço não 
cairá tanto. A queda maior é verificada de 5m até 9m, cai dramaticamente. A 
aferição dessa curva foi feita com condicionantes. Por exemplo, foi baseada 
em uma taxa de desconto de 14% ao ano. Se houver a variação dessa taxa, 
o preço também aumentará. 
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Sobre a vida útil, 20 anos, hoje está um pouco mais elevada. A vida útil 

das máquinas que estão sendo colocadas mar adentro - a Dinamarca está 
fazendo um amplo programa desses - é maior. Ao contrário do que as 
pessoas pensam, que, estando perto do mar, haveria corrosão, têm vida útil 
maior e trabalham com ventos maiores e mais constantes. Daí compensar 
muito o custo da instalação - é, realmente, mais caro levar o cabeamento 
para o mar. Mudando a vida útil, mudando o custo do kWh ... Essa curva foi 
baseada em US$1.000,00 por kWh, mas hoje estamos colocando na faixa de 
US$800,00 a US$900,00 por quilowatt instalado. Esse é o custo de 
instalação. Então, com aquelas condições, obtemos aqueles preços de 
energia. A curva em rosa está indicando a energia anual que pode ser obtida 
com o aumento da velocidade do vento. 

Esta é uma vista da Usina do Morro do Camelinho, a primeira usina eólica 
do Brasil ligada ao sistema interligado. A CEMIG foi pioneira nesse tipo de 
tecnologia. 

A partir daí se criou a cultura de que isso não é um bicho-papão e que 
poderia ser feito sem nenhum problema. 

Vou fazer um breve histórico da energia eólica no Brasil. As aplicações 
iniciais foram feitas em pequena escala, ou seja, mais para o meio rural ou 
para estações remotas de telecomunicações. Era muito caro levar energia 
elétrica de outras fontes, por isso, usava-se geração eólica de pequeno porte. 
Geração eólica é aquela que produz eletricidade, e cata-ventos produzem, 
exclusivamente, energia mecânica, que serve para bombear água ou triturar 
alimentos. 

O primeiro gerador eólico de maior porte do Brasil, de 75kW, foi instalado 
em 1992 na ilha de Fernando de Noronha. Ele servia para economizar diesel. 
Esse não era um sistema interligado, era isolado. Tivemos notícia de que foi 
instalado outro de 225kW em maio do ano passado. 

Em 1994 a CEMIG instalou a Usina Eólio Elétrica do Morro do Camelinho, 
que tem 1.000kW e é composta por quatro máquinas, no Município de 
Gouveia, entre Diamantina e Curvelo. Foi a primeira conectada ao setor 
elétrico interligado. 

Do ponto de vista comercial, desde o início de 1990, já fabrica e exporta 
aerogeradores de grande porte para o mundo inteiro. 

Em 1998 a ENERCON, uma das maiores empresas do mundo na venda de 
energia eólica, inaugurou fábrica em Sorocaba, devido àquelas encomendas 
que estavam sendo feitas no Ceará e na COPEL. 

Em 1999 a COPEL e a Wobben Windpower, que é a representante da 
ENERCON no Brasil, instalou a Usina de Palmas 2,5kW, na divisa do Paraná 
e Santa Catarina. 

Em 1996 a COELCE iniciou um amplo programa de instalação de usinas 
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eólicas com a Usina de Mucuripe, em Fortaleza, de 1 ,2kW e, três anos 
depois, as Usinas de Prainha, de 1 OkW e a de Taíba, de 5kW. Hoje o Ceará 
é o Estado que tem a maior capacidade instalada do Brasil, com 16,2MW. 

Hoje a capacidade do Brasil é de 16,2MW no Ceará, 1 MW e 2,5MW em 
Palmas. Até 2003 estão previstas as instalações de mais 60MW no Ceará, 
em Paracuru e Camocim, na faixa litorânea. Estão sendo estudadas a criação 
de duas usinas pela COPEL, que, juntas, irão agregar 84,5MW. Serão, 
respectivamente, Palmas I e Palmas 11, na divisa de Santa Catarina. 

O Rio de Janeiro está estudando a criação de duas usinas com 50MW na 
região de Cabo Frio e outra de 50MW no Pará. 

O mapa do potencial eólico no Brasil, feito para a AN EEL há três anos, 
indica o potencial de vento no Brasil. Essas manchas aqui significam a 
probabilidade de se encontrarem sítios com aquelas velocidades. Isso não 
quer dizer que, em qualquer lugar que chegarmos, encontraremos essa 
velocidade. 

Vemos aqui que a faixa litorânea no Brasil é especialmente adequada para 
esse tipo de usina. O Brasil tem um potencial fantástico. 

Em Minas Gerais, onde tradicionalmente não há muito vento, vimos que no 
Norte de Minas, sob a serra do Espinhaço, o vento de altitude, que vem 
diretamente do Atlântico, atinge essas regiões de maneira laminar. Em 
Minas, vamos encontrar vento apenas no alto dos morros e especialmente no 
Nordeste de Minas. Ou seja, numa área muito carente de energia, 
encontramos potencial muito bom. 

Esse outro quadro mostra a adequação que é a energia eólica no caso 
brasileiro. Isso ocorre porque o vento sopra com mais intensidade - o sistema 
Sul-Sudeste do setor elétrico - nos meses de junho, julho e agosto, no meio 
do ano, no inverno. Vemos que sempre há festival de papagaios, a partir de 
maio, porque até os meninos sabem que essa é a época em que há mais 
vento. Por outro lado, nessa época de seca, o setor elétrico está mais 
vulnerável. Do ponto de vista da adequação, a energia eólica se casa 
perfeitamente com o sistema interligado. 

Apenas para mostrar, em vista de as ordens de grandeza serem diferentes, 
porque ali é unitário - a eólica - e a outra é a invasão da água, que não 
podemos ... No Nordeste há o maior potencial, e o recurso hídrico é o pior. 
Nessa crise de energia que estamos vivendo, a pior situação tem sido no 
Nordeste. Temos usinas sendo projetadas - Taracuru, Mucuripe, Cofeco, no 
Ceará e outros lugares do Nordeste, vimos que se casam bem principalmente 
nessa região que tem um potencial fantástico de vento e recurso hidráulico 
bastante escasso. 

Com relação às aplicações, o Prol. Selênio já introduziu um pouco a 
diferença entre grandes e pequenos sistemas. As aplicações, de pequena 
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escala, da energia eólica têm potencial muito maior na área rural, porque 
geralmente as cargas de fazenda de propriedades rurais são pequenas e não 
requerem um sistema tão grande. Esses sistemas grandes são adequados 
para serem interligados na rede porque contribuem e reforçam o sistema 
elétrico. Os sistemas de pequena escala geralmente requerem velocidades 
menores dos ventos que os grandes. Em certo nível, a velocidade do vento 
precisa ser maior. A partir de máquinas acima de 600 ou 750kW unitário essa 
velocidade não é tão necessária. 

Do ponto de vista comercial, vários empresários nos têm procurado, do 
Ceará, do Rio Grande do Sul. Querem investir na energia eólica. Disse-lhes 
que o grande mercado, que tem uma demanda reprimida muito grande, é o 
da faixa de pequenas potências. No Brasil, não há empresas que geram 
nessa faixa de 1 a 1 OkW. Trata-se de mercado muito promissor e pode 
deslanchar muito, porque fica num preço mais acessível e não requer 
grandes velocidades de vento. Há mais locais adequados para a sua 
instalação. 

Esse é um tipo de sistema que chamamos de catavento multipar, de que o 
Prol. Selênio já mostrou parte, mas é adequada para o bombeamento de 
água. Aqui temos como funciona o sistema. Aquelas pás trabalham com 
baixa velocidade, mas tem um Iorque muito grande. Transmitem o movimento 
para um eixo, que está acoplado a um eixo biela/manivela, que transforma o 
movimento rotatório em alternativo. Com isso, o pistão puxa a água e leva 
para a cisterna. 

O recalque das bombas varia de 1 O a 3.000. Algumas vão até 5.000 litros 
por hora, dependendo da velocidade. O custo atual no mercado para grandes 
sistemas vai até 8, mas pode-se comprar até por 3, dependendo do tamanho, 
do diãmetro e do tamanho da torre. 

Aí alguns nomes de fornecedores no mercado que, para o tamanho do 
potencial que temos, são poucos. Se quiserem posso passar os nomes. 
Parece que na pasta consta esses nomes. 

Amanhã haverá uma palestra em que se aprofundará mais sobre incentivos 
gerais de alternativas energéticas. 

Queria destacar alguns incentivos que estão sendo lançados de modo a 
atrair a aplicação e o investimento em energia eólica. O Projeto de Lei no 
4.798, do Senado, que está tramitando, mas com parecer já aprovado, 
concede às fontes de energia alternativa o beneficio do acesso às linhas, tal 
como é concedido às pequenas centrais hidrelétricas. Permite a 
comercialização direta da energia com consumidores de carga acima de 
500kW. Um cliente livre pode comercializar direto a energia. 

A Resolução no 245, da ANEEL, que regulamentou a Lei no 9.648, fez a 
sub-rogação do rateio da CGC. A CGC é um imposto que o Governo cobra 

~-----------~------------~ 



789 
das concessionanas, o qual dá subsidio às fontes isoladas que usam 
combustíveis fósseis. A resolução regulamenta a lei do ponto de vista de que 
se alguém quiser aplicar em energia eólica, desde que substitua fonte térmica 
e que gaste combustíveis fósseis, terá certo subsidio que vem dessa conta 
de CCC. 

A Resolução no 233, da ANEEL, é o valor normativo, o valor máximo que 
repassa ao consumidor. Em outubro está por volta de R$120,82 por 
mW/hora. A hidrelétrica de grande porte, chamada de competitiva, está em 
torno de R$77,9. Isso pode fazer com que a geração eólica, mesmo que 
tenha custo maior, seja repassada para o consumidor, o que é impedido para 
a hidrelétrica. 

O Projeto de Lei no 2.905, que está tramitando na Câmara, obriga a 
contratação de energia elétrica por fontes alternativas durante 20 anos, e tem 
que perfazer um total de 1 O% da matriz do total de energia das 
concessionárias distribuidoras do Brasil. 

Existe a Resolução no 24, da Câmara de Gestão de Energia, Ministério do 
Apagão, que instituiu o Programa Emergencial de Energia Eólica - Proeólica. 
Vai obrigar a ELETROBRÁS a contratar aquisição da energia a ser produzida 
por geração de energia eólica até o limite de 1.050mW, por período mínimo 
de 15 anos, por um valor chamado valor de compra. Esse valor de compra 
está sendo objeto de estudo. Não é como pensamos. Não é o valor 
normativo, é acima do normativo, que será aumentado à medida que esses 
empreendimentos forem sendo instalados. Quanto mais cedo os 
empreendimentos forem instalados, maior será o subsidio. 

"Tendências atuais" é o último quadro. Mostro máquina de 2mW, uma das 
maiores feitas atualmente, da fábrica Micon, da Dinamarca. A energia vai 
manter sua taxa de crescimento anual, especialmente agora que a Alemanha 
tez uma lei dando incentivos muito grandes, inclusive financeiros, para a 
instalação de energia eólica. A Alemanha está tendo grande aceleração 
nesse setor. 

A crise da Califórnia, no ano passado, fez com que o Governo reativasse o 
programa de incentivo à energia eólica, além de outras alternativas. 

As máquinas eólicas continuarão a experimentar um aumento de sua 
capacidade nominal. Na década de 80, as máquinas encontravam-se abaixo 
de 200kW por máquina. Na década de 90, já se encontravam em torno de 
600kW e, no final da década passada, encontram-se em torno de 1.1 OOkW, 
como é o caso da Alemanha. E a tendência são máquinas cada vez maiores, 
de 2MW acima. O custo de instalação tende a cair. Esperamos que no Brasil 
haja um grande progresso, no tocante à energia eólica, a partir de agora. 

Esclarecimentos Sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos inicio à fase de debates. A Presidência informa 
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ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos 
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou 
oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizar o debate, solicitamos aos 
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das saudações pessoais. 
Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Uma pergunta para o Alexandre e para o Prol. Selênio, 

em relação à seriação das torres de produção de energia eólica e elétrica. 
Gostaria de saber se existe um intervalo, distância entre elas, quais as 
condições técnicas exigidas para aproveitar ao máximo os ventos geradores 
de energia, para sua otimização. 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Realmente, é uma arte. É muito 
complexa a locação dessas torres em sítio eólico. Uma torre dessa, quando o 
vento a atinge e roda, cria, na direção do vento, uma zona de turbulência que 
afeta as demais. Se há vento predominante de um lado, deve-se deixar cerca 
de 1 O vezes o raio para colocar outra torre, para que o efeito da turbulência 
diminua. Entretanto, em Minas, por termos terrenos complexos, o vento 
costuma vir de diversos lados. Se há um vento predominante de um lado, 
pode-se colocar 1 O vezes o raio atrás, mas, do lado, pode-se colocar 
somente de três a quatro vezes o raio. Mas em um lugar onde o vento vem 
de todas as direções, não se sabe quando vem, então, tem-se que deixar 1 O 
vezes o raio em todas as direções. Isso diminui a quantidade de máquinas 
que se pode instalar num sítio. E temos que ver que o vento sofre aceleração 
vertical. Quanto mais alta a torre, maior será o vento, e vimos no gráfico que, 
quanto maior a velocidade, mais aumentará a velocidade quadrática ou 
cúbica do vento. É fundamental que se defina o sítio para que se faça a 
locação das torres do ponto de vista da direção do vento. A direção do vento 
tem que ser bem conhecida, mas também tem que ser bem conhecida a 
conformação topográfica. 

O Sr. Selênio Rocha Silva - O Alexandre já falou nos aspectos mais 
importantes, da orientação do vento. A direção preferencial é que vai definir 
como essas turbinas serão alocadas. Se o vento muda de direção, quem 
estava atrás poderá ficar do lado. E a alocação de turbinas dentro de uma 
usina eólica é função dessa turbulência que tem como medida o raio das 
turbinas. Afastam-se as turbinas e um determinado número de raios, à 
esquerda, à direita ou para frente, tentando desviar as que estão atrás, de 
forma que uma não sombreie a outra. Os aspectos básicos são esses. 

O Sr. Presidente - Com a permissão de todos, queria aproveitar a 
oportunidade para cumprimentar a todos os médicos, especialmente os desta 
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Casa, pelo seu dia. Hoje é Dia do Médico. 

Pergunta de Luís Antônio Rodrigues de Oliveira, do CETEC, ao Alexandre: 
explique a razão da baixa produção de energia do Morro do Camelinho. 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa- O Morro do Camelinho é lugar de terreno 
complexo, típico da Serra do Espinhaço. Inicialmente havia numa usina da 
CEMIG, estação de rádiocomunicação que foi um programa pioneiro, 
alimentado por energia solar e eólica. E os dados sobre o vento que 
tínhamos em Minas, pesquisados pela CEMIG, desde a década de 60, 
visavam mais calcular a carga de vento sobre as linhas de transmissão. 

Alguns lugares foram escolhidos para medição com fins de geração eólica. 
As medições de baixa altitude, abaixo de 1Om, não têm esse fim. Dos dados 
disponíveis para a CEMIG, Camelinho apresentava a melhor velocidade 
média, cerca de 6,5m, o que não é vento grande. "A priori", já sabíamos que 
não havia muito vento. Entretanto, surgiu um novo fator: a Alemanha, através 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, com o programa Eldorado, ofereceu 
subsídio de 70% do preço do equipamento e do transporte para os países em 
desenvolvimento que utilizassem a energia alternativa, e a CEMIG se 
candidatou oportunamente. 

Na ocasião, foram oferecidas dez máquinas, para montar usina com a 
capacidade de 2,5MW, mas, diante de nosso estudo e da necessidade de a 
CEMIG desembolsar os outros 30%, optamos por fazer usina menor, em 
caráter experimental. Não esperávamos grandes resultados, porque a usina 
não é comercial, serve, apenas, como laboratório. Tinha tudo para dar 
errado; primeiro, porque é das poucas ligadas ao sistema hidráulico, uma vez 
que as da Alemanha são do sistema térmico. Além disso, a resistividade do 
terreno era altíssima, e tivemos que fazer extenso trabalho de aterramento 
para torná-lo compatível; a região tem alto índice de descarga atmosférica e 
está ligada a rede muito fraca, aspecto muito ruim. 

O simples fato de a usina ter funcionado satisfatoriamente - e funciona até 
hoje -, a um custo de oportunidade, valeu a pena, porque serviu como 
laboratório, para mostrar a todo o mundo o que poderia sair errado. Portanto, 
a experiência foi muito bem-sucedida. 

O Sr. Presidente - O Sr. Carlos Eugênio Espínola de Castro, engenheiro 
químico consultor, faz outra pergunta ao Alexandre: "Estou com a impressão 
de que o Brasil está começando do zero na tecnologia eólica. Há mais de 15 
anos, fiz estágio em uma das usinas eólicas da Suécia, de 2,5mW. Não será 
mais barato e rápido copiar e aprender com quem já faz?". 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Toda tecnologia e sabedoria pertence à 
humanidade. Temos de aprender o que tem de bom lá fora, mas temos muito 
o que ensinar aqui. Quanto à energia eólica, há grupos estudando o assunto 
no Brasil, há várias décadas. Existem profissionais nas universidades que 
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fizeram estudos no exterior e tentaram montar um primeiro projeto em 
São José dos Campos, o qual poderia ter deslanchado. Não houve falta de 
tecnologia nem de conhecimento, mas de vontade política para que essas 
fontes se desenvolvessem. O mesmo aconteceu com a energia de biomassa, 
de cuja tecnologia somos os maiores detentores mundiais. 

O pessoal do Selênio, uma das maiores autoridades em energia eólica, não 
tem demanda para seus trabalhos. Se o nosso País estimulasse tal sistema, 
haveria maior número de empregos, pois é um dos que mais gera emprego. 
Na Espanha, o sindicato dos trabalhadores fez um programa, exigindo essa 
energia, devido a seu caráter social. 

O Sr. Presidente - Pediria ao Alexandre maiores detalhes sobre essa 
relação entre a produção de energia eólica e a geração de empregos, pois, 
certamente, o público se interessa pelo assunto. 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Iniciarei a resposta, mas pediria depois o 
auxílio do Prol. Selênio. Setenta por cento da energia hidráulica consiste na 
obra civil, ou seja, é uma obra temporária. Faz-se a usina, e, depois, dois ou 
três técnicos a operam. 

A eólica, ao contrário, por ser de menor escala modular, cria um parque 
industrial necessário que agrega, por kW/quilowatt-hora gerado, muito mais 
emprego do que a hidráulica. Há outros exemplos, como o da biomassa, que 
é uma grande geradora de emprego. Há três anos, até que caiu a questão do 
pensamento único, a grande vantagem de uma empresa era que gerasse 
menos emprego. Os empresários ficavam felizes quando as suas empresas 
empregavam menos do que as outras. Mas esse pensamento mudou. Caso o 
preço compense, temos de fazer algo melhor e que proporcione mais 
empregos. Gostaria que o Prol. Selênio completasse a minha explicação. 

O Sr. Selênio Rocha Silva - A nossa opinião é a mesma. A questão é 
sempre relativa. A energia eólica possui um cunho industrial, gera uma 
indústria de artefatos eólicos, na qual se produzem torres, turbinas, rotores, 
geradores, engrenagens e todos os aparatos da eletrônica, da computação e 
da automação. Tudo isso está envolvido em uma indústria de artefatos 
eólicos. Trata-se, então, de uma indústria duradoura. A Alemanha, os 
Estados Unidos e a Dinamarca possuem o maior número de indústrias de 
artefatos eólicos do mundo, comprovando o seu sucesso na geração de 
empregos de alta tecnologia, enquanto, comparando e relativizando, a usina 
hidrelétrica gera empregos temporários, pois a sua base está relacionada à 
construção civil. Utilizamos muito essas figuras comparativas entre as 
tecnologias para salientar as diferenças e as vantagens de uma em relação à 
outra. A eólica tem um fundo industrial, portanto gera empregos. A 
hidrelétrica também tem um fundo industrial, no que se refere às turbinas e 
aos geradores, mas a grande parte tem um fundo civil, gera empregos 
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temporários. Estamos tentando, com essa comparação, dar ênfase a 
algumas características da tecnologia. É interessante divulgar isso para 
compreendermos melhor tudo que envolve uma determinada tecnologia. 

O Sr. Presidente - Há uma pergunta, dirigida ao Alexandre, do Márcio José 
Cota Fonseca, engenheiro eletricista: "Parece existir um paradigma segundo 
o qual o gerador eólico deve estar instalado no plano da turbina, encarecendo 
o projeto. Por que não instalar o gerador no solo?". 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - O vento rasteiro é desacelerado por 
força do atrito. Imaginem uma camada de água caindo. Ele tende a aderir a 
essa camada, sofrendo um frenamento. Então, sofre um frenamento 
sucessivo, que vai sendo reduzido até que o vento possa fluir livremente. Se 
instalarmos o gerador no vento, a velocidade deste será tão baixa, que será 
antieconômico montar uma usina. Quanto maior é a altura, maior é a 
velocidade do vento. Se dobrarmos a velocidade do vento, a potência será 
oito vezes maior. A velocidade do vento é o parãmetro mais importante para 
a determinação da potência eólica. Por isso, o gerador não é instalado no 
vento. 

O Sr. Presidente - O Sr. Fernando Madeira, pesquisador, pergunta ao Prol. 
Selênio: "Existe algum programa para a expansão da energia eólica acoplada 
à energia fotovoltaica em Minas Gerais?". 

O Sr. Selênio Rocha Silva - Sinto falta de programas de apoio a energias 
alternativas em todos os níveis de governo. Tenho visto soluções muito 
individuais, tentativas de apagar o fogo no momento de crise. As crises são 
importantes porque nos fazem crescer, evoluir, pensar alternativas, mas, 
quanto à energia, especificamente a alternativa, precisamos de programas 
permanentes. 

Os sistemas híbridos, por exemplo, que envolvem artefatos eólicos, 
geração fotovoltaica, geração a diesel, acumuladores de energia, são 
tecnologias que precisam ser mais estudadas e aplicadas. Precisam de 
programas que apóiem vários pontos, não só a comercialização. É preciso 
que se crie uma engenharia que projete adequadamente esses temas. 

A energia eólica depende de uma tecnologia complexa, mas está 
completamente sob o domínio da engenharia atual, da engenharia nacional e 
mineira. Temos completo domínio para projetar, dimensionar, especificar e 
até, se for o caso, construir sistemas eólicos, sistemas alternativos de energia 
alternativa. É uma área em que já existe uma série de especialistas no País, 
inclusive em Minas Gerais, que tem várias pessoas com competência para 
dimensionar esses sistemas. Há falta de programas. 

Hoje, conversando com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, fiquei sabendo 
da sua iniciativa de um projeto de lei para a criação de um programa da 
Assembléia Legislativa para incentivo à instalação de centrais eólicas no 
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Estado. Poderia ser mais aberto a alternativas ou não, mas precisamos de 
programas permanentes, como existe em quase todos os países do mundo. 
Se formos a um país muito mais pobre do que o nosso, veremos lá um 
programa eólico. É estranho que o nosso País, tão grande, tão rico em 
recursos naturais, inclusive eólico - que, conforme o mapa que nos foi 
mostrado, temos aqui, em Minas Gerais -, não tenha uma iniciativa desse 
tipo. Precisamos de institucionalizar, de formalizar esses programas 
permanentes. 

O Sr. Presidente - Falando em programa, estamos propondo o Projeto de 
Lei no 1.558/2001, que institui o Programa Mineiro de Incentivo à Instalação 
de Centrais Eólicas para a Geração de Energia, chamado Projeto Catavento. 

Solicitamos que vocês também analisem esse projeto e sugiram alterações, 
para que, ao final, quando for aprovado - essa é a nossa expectativa, e a 
manifestação de todos os parlamentares tem sido positiva -, possa ser o 
melhor projeto para estimular a produção de energia eólica e outras formas 
alternativas, inclusive. Estamos conversando com o Alexandre, com técnicos, 
especialistas da área, para podermos incluir, talvez, a energia fotovoltaica, a 
energia solar, a energia da biomassa, a energia das pequenas centrais 
hidrelétricas e criar um grande programa de geração de energia no Estado, 
capaz de resolver, definitivamente, os problemas e os desafios deste 
momento, de modo que a energia seja uma solução para Minas Gerais. 

Aliás, o grande caminho para a superação dos desafios que temos é 
investir em energia, é investir em estradas - que estão acabadas - e em 
educação. Chamaria de o programa dos três "es": energia, educação e 
estradas. Com a palavra, o Prol. Karl Rischbieter, para formular a sua 
pergunta. 

O Sr. Karl Rischbieter - Como palestrante hoje, de manhã, já me referi a 
essa questão e estou deixando à disposição da Assembléia a legislação 
alemã, porque a Alemanha foi citada como o país que está produzindo a 
maior quantidade de energia eólica. 

Nesse sentido, gostaria de ressaltar que todo programa, para ter sucesso, 
tem de se basear numa remuneração e na absorção garantida da energia 
gerada. Se isso não acontecer, o programa vai falhar. Vou ler o § 7° da 
legislação alemã, para que sirva de subsídio. (- Lê:) 

"Remuneração para energia de origem eólica. Para energia de origem 
eólica, a remuneração mínima corresponde a DM$178,00 por MW/h" - o que 
dá, hoje, em reais, calculando R$1 ,30 por marco, R$230,00 por MW/h - "pelo 
período de cinco anos, contados a partir da data do início da produção de 
energia pelo interessado, que pode ser um particular." É uma questão de 
distribuição de renda. Existem, na Alemanha, parques eólicos formados por 
consorciados que ganham dinheiro com isso. 

~------------~------------~ 



795 
"Após esse período, a remuneração para instalações, que nesse tempo 

atingiram 150% da produyão calculada pela instalação referência, 
corresponde a DM$121 ,00. E decrescente, conforme forem crescendo o 
mercado e a produção de energia." 

Essa lei alemã que remunera e fixa todas as normas para todas as 
energias renováveis tem uma grande sabedoria e poderia servir de exemplo 
para o Brasil, naturalmente com as adaptações às condições do Brasil. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Ricardo Daniel, para Alexandre Heringer: 
"Quando instalamos torres altas, há necessidade de sinalização aérea para 
aeronaves. Como é feita a sinalização, no caso de turbinas muito altas? E a 
proteção contra descargas atmosféricas?". A outra é do Cleiton, também para 
Alexandre: "Qual o comprometimento causado ao meio ambiente pelo 
sistema de energia eólica? Sabemos que os ventos existem como 
compensação de temperatura. As pás oferecem resistência à passagem do 
vento?". 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - A primeira pergunta, como é feito o 
aterramento, pedirei ao Prol. Selênio que a responda, porque é especialista 
na área de conexão a rede e aterramento. Quanto à proteção contra 
descargas, o Prol. Selênio vai explicar também. 

Com relação ao meio ambiente, os maiores causadores de impacto são o 
ruído que as pás fazem e a poluição visual. Quando passamos e vemos 
usinas eólicas, para nós, brasileiros, é bonito. E é bonito, realmente. Mas, 
quando vemos as fazenda eólicas da Alemanha e dos Estados Unidos, com 
1 O mil máquinas, o negócio passa a tomar outra conotação. 

Outro problema é a colisão com aves migratórias. 
Com relação ao ruído, as máquinas modernas contêm um encapsulamento 

da nacela, que é a sede do gerador, de modo a reduzir o ruído ao máximo. A 
fonte de ruído maior é a caixa de engrenagem. Existem, hoje, tecnologias 
que simplesmente eliminaram a caixa de engrenagem. 

Sobre o ruído provocado pelas pás: as pás se movimentam muito 
lentamente, em torno de 20 a 25 rotações por minuto. Então, a 1OOm das 
pás, não escutamos mais o seu barulho. As máquinas estão sendo cada vez 
mais modernizadas. Na Alemanha, o subsídio era proporcional à redução do 
ruído, ou seja, quanto menor o ruído, maior o subsídio. Foi um procedimento 
inteligente, fazendo com que as máquinas aumentassem a eficiência e 
reduzissem o ruído. 

Durante anos foram pesquisados os acidentes relacionados à colisão de 
aves. Conforme os dados coletados, verificou-se que o choque acontecia 
mais com os fios e postes do que com as torres. Existem dois fatos que 
explicam esse baixo índice de colisão: as aves conseguem captar com mais 
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facilidade do que o ser humano os ruídos provocados pelo sistema em 
operação, e as turbinas causam muita turbulência. Assim, conseguem se 
desviar automaticamente. Estivemos em Camelinho, logo depois que operou. 
Uma coruja foi morta ao se chocar. Houve, então, grande preocupação. Mas 
esse foi o único caso de morte de aves. Também aconteceu descarga 
atmosférica em cima de uma torre, e uma das pás foi arrebentada, fato 
raríssimo de acontecer. 

O Sr. Selênio Rocha Silva - É muito difícil a proteção das pás contra raios, 
porque estão se movimentando, e não há como proteger toda a turbina com 
relação às descargas atmosféricas. A nacela, onde ficam o gerador, as 
engrenagens e os controles, pode ser blindada. Além disso, existe a 
possibilidade de instalação de pára-raios, que deve ser realizada com 
aterramento bem feito, para que se possa escoar a energia de descargas 
atmosféricas. Um dos grandes problemas verificados nas turbinas eólicas é a 
queima de dispostivos eletrônicos causada pelas descargas atmosféricas. 
Mas isso também acontece em outros tipos de artefatos dentro de casa, no 
sistema elétrico. Nada de excepcional na tecnologia já conhecida é feito para 
proteger turbina das descargas atmosféricas. 

No que diz respeito à sinalização para aviões, acredito - e é uma 
consideração minha, porque não tenho larga experiência quanto à instalação 
de grandes parques eólicos - que as torres não são tão altas assim. A turbina 
de maior potência que conheço tem torre de 70m. É uma turbina, o que não 
criaria grandes dificuldades com relação aos aviões. A proteção no que tange 
às aves poderia ser feita no momento da instalação do sistema. Geralmente, 
a altura das turbinas é muito pequena, o que não interfere com a aviação. 

No mundo inteiro existe preocupação com a poluição sonora, 
principalmente na Europa - que possui área densamente povoada -, onde as 
usinas eólicas estão localizadas muito próximas de cidades. O barulho da 
turbina cortando o ar pode ser significativo, principalmente se forem 100 
turbinas, e não apenas uma. Várias tecnologias estão sendo tentadas. Uma 
delas, a operação da usina a velocidades variáveis, muda a freqüência do 
som, reduzindo a agressão ao ouvido humano. 

Então, existem preocupações com a questão ambiental. A poluição sonora 
tem sido considerada. Já existem tecnologias apropriadas para isso. Uma 
das justificativas para o fato de as usinas européias serem instaladas 
praticamente dentro do mar é o atendimento às legislações de ruído audível 
em países densamente povoados. 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - A sinalização no Brasil é feita da 
seguinte forma: as próprias torres são iluminadas por holofotes. No Ceará, 
voltando de Fortaleza, de avião, vemos tudo iluminado. O morro do 
Camelinho também é iluminado. 
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No resto do mundo também existe iluminação. Mas o Brasil ainda tem 

poucas usinas. Uma ou outra tem lâmpada em cima, e algumas são 
iluminadas por holofotes. Realmente, por serem baixas, não há tantos 
problemas. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Rejane, estudante de Arquitetura da UFMG, 
ao Prol. Selênio: "Já vêm sendo desenvolvidos estudos nacionais para 
implantação de turbinas eólicas em edifícios altos, para que liberem energia 
da concessionária? Como avalia as experiências existentes?". 

De André Luís Pires de Souza, engenheiro eletricista, também para o Prol. 
Selênio: "Há, na UFMG, um departamento direcionado para o estudo da 
energia eólica? Se não, qual o impedimento para que isso ocorra, visto que 
Minas tem boa disposição para a produção de tal energia?". 

O Sr. Selênio Rocha Silva - Sobre a primeira observação, a implantação de 
turbinas eólicas em edifícios altos, tenho pouca informação. Acho que a 
aplicação de usinas de turbinas eólicas dentro de cidades é um problema 
complexo. É claro que, com altura, ganha-se em velocidade. Mas o próprio 
edifício significa um obstáculo à passagem do vento e gera uma série de 
turbilhonamentos em cima, fazendo com que a turbina tenha que ficar mais 
alta ainda, e isso encarece muito o projeto. Não conheço solução comercial. 

No entanto, tenho visto muito, em energia fotovoltaica, esse tipo de 
aplicação, que também é muito interessante, não só em prédios, como 
também nas vidraças. Daqui a pouco, vamos fazer uma discussão sobre 
esse assunto. No Estado, desconheço as experiências nesse campo. 

Na UFMG não existe departamento que trate especificamente de energia 
eólica, mas especialistas de dois departamentos tratam do assunto: o 
Departamento de Engenharia Mecânica, que está ligado a projetos de 
turbinas, e o Departamento de Engenharia Elétrica, que trata da geração de 
energia. 

Sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e tenho feito 
pesquisa durante os últimos 1 O ou 15 anos na área de eólica, enfocando a 
geração da energia elétrica, a velocidade variável, principalmente, que é o 
caso em questão. Tenho muitos colegas que trabalham comigo, auxiliam-me 
em determinados momentos, porque é tecnologia que envolve uma série de 
conhecimentos. Não é tecnologia antiga. Quando se fala em cataventos, 
remetemo-nos à Pérsia, 2 mil anos A.C. Mas é tecnologia atual, envolvendo 
muita automação, muito CAD de projeto. Se os equipamentos eletrônicos 
entraram na nossa casa, não deixariam de entrar em uma tecnologia dessas, 
que carece muito de eletrônica. Os cataventos, hoje, envolvem eletrônica de 
diversos níveis. 

Então, não existe departamento da UFMG de energia eólica, mas existem 
profissionais, tanto do ponto de vista mecânico e aerodinâmico quanto 
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elétrico e eletrônico, da tecnologia. 

A universidade é constituída dessa forma. O assunto energia, tão 
interdisciplinar, não caberia em único local. O ideal é ter projetos nos quais 
pessoas de várias áreas de conhecimento se aglutinem. Energia eólica é um 
tema que agrega conhecimentos de vários setores, como da metereologia, da 
área ambiental, térmica, da computação, das telecomunicações. Várias 
tecnologias contribuem para o desenvolvimento da tecnologia eólica, uma 
das mais modernas que existem. Então, a universidade funciona dessa 
forma: os departamentos se aglutinam em torno de projetos, entre os quais 
os da energia eólica. 

O Sr. Presidente - Pergunta para Alexandre, de Frederico Ladeia 
Alvarenga, do CEFET: "Minas Gerais institui o programa mineiro de incentivo 
à instalação de centrais eólicas para geração de energia, Projeto de Lei no 
1.558/2001. Existe lei federal sobre a instalação de centrais eólicas, devido 
ao grande potencial de extensão do litoral brasileiro? Quais os incentivos 
federais que estão em prática?". 

Pergunta de Delly Oliveira Filho, da UFV, para Alexandre: "Como se dá, 
hoje, o entrosamento de produtores independentes de energia e as 
concessionárias de energia elétrica? Que cenários vislumbra para os 
produtores independentes de energia e as concessionárias de energia 
elétrica, para garantir o mercado investidor na indústria eólica?". 

Marcus Vinicius Carabetti, da Incubadora Tecnológica de Automação do 
CEFET, para Alexandre: "Qual o custo do sistema eólico para pequenas 
propriedades rurais, sítios, casas de campo, etc.?". 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Um dos últimos "slides" que mostrei foi 
sobre incentivos. Amanhã, teremos palestra que versará sobre esse tipo de 
legislação. Apenas para adiantar, há duas legislações em tramitação, uma é 
a Resolução no 245, que regulamentou a Lei no 9.648, da sub-rogação da 
CGC, aquele imposto sobre combustíveis fósseis, que repassará para 
aqueles que usarem energia renovável, alternativa, para substituir aqueles. 
Ou seja, pode auferir do direito de receber parte desse dinheiro da CGC. O 
Projeto de Lei no 4.798, do Senado, em tramitação, concede às fontes 
alternativas de energia os mesmos benefícios que concedia às PCHs, ou 
seja, podem ter acesso às redes de transmissão e distribuição, pagando no 
máximo 50% do valor pago àquelas outras competitivas. 

O Projeto de Lei no 2.905, da Câmara, passou na Comissão de Minas e 
Energia e obriga a contratação de energia elétrica por fonte alternativa. 
Durante 20 anos, terão que ter, no mínimo, 1 Oo/o de energia de fontes 
alternativas dentro de seu parque gerador. Esse é um grande estímulo, sem 
dúvida, vem junto com a Resolução no 24, do "Ministério do Apagão", que 
criou o Programa Emergencial de Energia Eólica, o Pré-Eólica. A 
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ELETROBRÁS comprará até 1.050mW e repassará às distribuidoras, que 
serão obrigadas a comprar essa energia. E parecido com o que é feito em 
ltaipu, as concessionárias serão obrigadas. Ou seja, até 1 050mW estão 
garantidos nos próximos anos. 

Com relação aos produtores independentes, existe a Wobben Vídeo 
Technic WindPower, que fez associação com a COPEL. Criaram sociedade 
apenas para montar a Usina de Palmas. Outros projetos, de mais 84MW, 
estão sendo criados por produtor independente. No Ceará, foi um produtor 
independente que montou, juntamente com a COELCE. Parte dessa energia 
será vendida à COELCE, fizeram um acordo de compra e venda. Na CEMIG, 
já fomos procurados várias vezes. Então, os produtores independentes são 
realidade. 

O Sr. Presidente - Fernando Madeira, pesquisador do CETEC, quer saber 
sobre a tramitação do Projeto no 1.558, o Projeto Cata-vento. Ele foi 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deve passar ainda pelas 
Comissões de Educação, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para depois vir a Plenário, no 1 o turno. Depois retoma para a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para uma análise final, 
no 2° turno, e retoma ao Plenário, para a votação no 2° turno. Então, ele está 
ainda na parte inicial de tramitação, tendo passado somente pela primeira 
comissão - a mais importante -, a de Constituição e Justiça, e lá já foi 
aprovado. 

Pergunta, para o Prol. Selênio, do Sr. José América Avelino Barbosa, 
funcionário público: "Só ouvimos vantagens sobre a energia eólica. 
Entretanto, esse tipo de energia, quando da sua captação, produz muito 
barulho e vibrações. O que pode ser feito para minimizar ou eliminar esses 
inconvenientes?". Tenho a impressão de que essa questão já foi respondida. 

Pergunta de Mauricio Ventura, engenheiro eletricista da Prefeitura de Belo 
Horizonte, para o Prol. Selênio: "É possível conjugar torque e número de pás 
da turbina eólica em vista da velocidade do vento, para mover geradores 
menores por meio de reduções e de arranjos mecânicos?". 

O Sr. Selênio Rocha Silva - Já falamos sobre a questão da poluição 
sonora. Ela pode ser e é minimizada. Essa é uma grande preocupação 
dentro de uma tecnologia que é muito limpa. Podia falar sobre vantagens e 
desvantagens, mas a questão da energia eólica - e isso acaba gerando uma 
série de experiências sem sucesso - é que não se compra uma turbina como 
se compra uma televisão. A turbina eólica depende muito do local onde será 
instalada. Deve-se medir a energia no local. Não se compra uma turbina 
como se compra um rádio, uma televisão, um ferro de passar, que são 
ligados na tomada e funcionam. Uma turbina eólica precisa de engenharia. 
Então, não é só ir a um fabricante e dizer que quer esta. O fabricante dá um 
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leque: "Qual o vento lá?". Você diz que o vento é mais ou menos assim, e, 
para vento mais ou menos assim, ele manda você levar esta. Isso queima 
uma tecnologia. A falta de emprego da engenharia, do especialista, tem 
queimado tecnologia em várias áreas. Aliás, a tecnologia de eletrônica tem 
sido muito queimada, porque é muito mal aplicada. No caso da energia 
eólica, isso é fatal. Um projeto mal feito, sem uma especificação adequada, 
não funcionará bem. Na realidade, estamos aproveitando experiências 
internacionais na área; existe toda uma captação da experiência que o ser 
humano tem, em várias tecnologias. Estamos aproveitando, sim, a 
experiência que existe na Europa, na Alemanha, na Dinamarca, nos Estados 
Unidos, em sistemas eólicos. O que não se pode fazer é copiar exatamente 
igual ao que não dá certo. Na realidade, copiar o projeto não dá certo. 
Podemos até comprar o equipamento lá, mas sabendo o que ele dará aqui. 

A questão é a dependência de um vento que varia muito. Ternos de medir. 
Há uma questão de direção de vento, uma questão de calor médio, de 
distribuição no ano, de armazenamento. Há várias questões que precisam 
ser bem especificadas, dimensionadas e calculadas. Na realidade, é uma 
tecnologia complexa, mas não longe das fronteiras do conhecimento que 
existe em Minas Gerais. Os engenheiros eletricistas e mecãnicos que são 
formados nas escolas de Minas têm conhecimentos suficientes para ler, 
entender, dimensionar e especificar um equipamento desse tipo. Não se 
pode fazer uma compra indiscriminada; é uma tecnologia complexa - a sua 
grande dificuldade. Também não é uma tecnologia que existe em qualquer 
lugar. Não adianta comprar um cata-vento e colocar em um local onde a 
velocidade do vento é de 2m/s, 3m/s. Não vale nada. 

Houve uma pergunta sobre o morro do Camelinho. Ele é de 1 MW, mas 
para ventos de 12m/s. Foi instalado em um local onde os ventos são de 6m/s, 
6,5m/s. É mesmo para dar 1/8 da potência. Deu 150kW médios mensais, e 
era isso mesmo que deveria ser. Há uma série de experiências adquiridas; é 
uma usina experimental. 

Se ela for entendida como experimental, ganharemos muito. É uma 
experiência que precisa ser assimilada. Aquela usina não pode parar de ser 
uma grande escola para este Estado, para a própria CEMIG, para as escolas 
mineiras. A usina tem de ser entendida como uma escola, mas, se for 
entendida como uma usina que tem de gerar lucro, perderemos todo o 
investimento feito. É claro que gera ruído elétrico, e tem a questão da 
qualidade da energia associada à geração de usinas eólicas. Isso já está 
sendo estudado. Mas há várias soluções e tecnologias no mercado que 
praticamente acabam com esses problemas. 

A outra pergunta se relaciona ao aumento de Iorque. Com certeza, 
aumentando o número de pás, aumenta-se o Iorque da turbina. Normalmente 
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reduzimos a velocidade dela, tirando-a da faixa de geração elétrica. 

Não apostaria em soluções muito mecânicas. Hoje as turbinas mais 
modernas retiram a caixa de transmissão mecânica, elas são "gear less", 
exatamente para tirar um item que dá problema, que dá manutenção, que dá 
custos operacionais. Quanto maior a redução de equipamentos mecânicos, 
maior a vida útil da turbina; portanto, menor custo. A tecnologia eólica está 
indo sempre na direção de retirar artefatos mecânicos que estavam 
agregados nos projetos antigos. Hoje as turbinas mais modernas 
praticamente eliminam a caixa de transmissão mecânica. Portanto, a solução 
de aumentar quantidades de peças móveis numa turbina, com certeza, não 
vai na direção da tecnologia atual. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Everton de Castro, do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFMG, dirigida ao Sr. Alexandre: "Em comparação 
com as pequenas e micro centrais hidrelétricas, quais as vantagens da 
produção de energia elétrica através da conversão da energia cinética, do 
vento, uma vez que a maior unidade de produção de energia elétrica, por via 
de processos eólicos, é facilmente conseguida por pequenas ou até mesmo 
por micro centrais hidrelétricas?". 

Pergunta da Sra. Carla Martins Cunha, da Universidade Federal do Espírito 
Santo, também dirigida ao Sr. Alexandre: "Camelinho é toda importada. O 
que se tem de equipamento nacional para energia eólica? Qual o grau de 
nacionalização dos sistemas hoje comercializados no Brasil?". 

O Sr. Alexandre Heringer Lisboa - Everton, o fato de realmente poder 
extrair de PQ, de PCH, não invalida usar a energia eólica. Uma coisa não 
pode ser contra a outra. Cada fonte de energia tem o seu lugar. Se você está 
em um rio que não tem muita água, onde a vazão é baixa e tem muito vento, 
talvez a solução mais econômica - em termos técnicos ou de engenharia -
seja a energia eólica. Não podemos generalizar "a priori" e dizer que uma é 
melhor que a outra. Temos de ver caso a caso, pontualmente. Há lugar para 
todos no mundo da energia. 

Carla, as torres de Camelinho foram feitas pela empresa mineira DELPE. 
Sorocaba fabrica e exporta pás com tecnologia alemã. O índice de 

nacionalização vem aos poucos, à medida que é assimilado. Acho que, na 
Lei no 2.905, que está tramitando no Congresso, o índice de nacionalização 
para conseguir esses incentivos deveria ser de, no mínimo, 70%. É um meio 
de incentivar a indústria nacional. 

Em Camelinho, importamos as caixas de engrenagem que a indústria 
nacional pode facilmente fazer. 

Foi importado também o gerador que veio junto, como num pacote. Foi 
dado incentivo de 70% a esse Camelinho, pelo programa Eldorado, para que 
seja adquirido da Alemanha. O Governo alemão jamais daria subsídio tão 
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generoso para fabricar as coisas aqui. É política tecnológica de 
exportação do Governo. O caso de Camelinho é à parte. As pás e as torres 
poderiam ser também importadas. mas optamos por fazê-las aqui. Isso gerou 
transferência de tecnologia. 

O Sr. Presidente - Alexandre, quero agradecer a sua participação e dizer 
que, além desta e de outras brilhantes participações, a sua atuação na 
consolidação da Emenda à Constituição no 50, que votamos finalmente 
ontem, garante, com muito maior consistência, a CEMIG e a COPASA 
também como um patrimônio, espero, definitivo, do povo brasileiro e 
especialmente de Minas Gerais. Quero agradecer também ao Prol. Selênio e 
pedir-lhe que leve o nosso abraço, a nossa solidariedade e o reconhecimento 
da Assembléia Legislativa da luta que os professores, os servidores e os 
acadêmicos da UFMG fazem pela universidade e pelo Brasil. Sabemos que o 
dia 15 de outubro não foi de comemoração, mas também mais um dia de 
luta. Seguramente, uma luta que se tornará vitoriosa na defesa da 
universidade pública, gratuita, de qualidade e voltada para a solução das 
grandes questões nacionais. Muito obrigado a todos pela participação e pela 
atenção. 

Composição da Mesa para o 2° Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - A Presidência convida a tomar 

assento à Mesa para o 2° Painel a Exma. Sra. Elizabeth Marques Duarte 
Pereira, Coordenadora do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da 
Energia Solar - Green Solar-PUC Minas; os Exmos. Srs. Hamilton Moss de 
Souza, Coordenador do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica; 
Braz de Jesus Cardoso Filho, Professor do Departamento de Engenharia 
Elétrica da UFMG; Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz, Coordenadora do 
Programa Luz Solar da CEMIG; e José Flávio Chagas Machado Coelho, 
Consultor da Prefeitura Municipal de lpatinga. 

Palavras da Sra. Elizabeth Marques Duarte Pereira 
Boa-tarde. Gostaria de agradecer esta oportunidade. É muito importante, 

num momento como este, quando estamos reavaliando e questionando 
nossa matriz energética, que possamos discutir todas as fontes renováveis e 
alternativas de energia. Acho que o grande objetivo desse fórum é mostrar 
que cada uma dessas fontes tem seu lugar, hora e tecnologia apropriada. 
Nosso desafio é mostrar em que momento e em que situações cada uma 
dessas tecnologias deve ser utilizada. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Trouxe apenas para fazermos introdução ao nosso debate, porque isso já 

foi discutido. Fontes primárias, balanço energético brasileiro mostrando 
predominância da energia elétrica. Esses dados, com base em 1999. O gás 
natural com participação bastante discreta. 
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Em Minas Gerais os números mudam um pouco. Temos participação 

significativa do carvão vegetal e da lenha, praticamente três vezes superior à 
média nacional. 

O uso final da energia. O que é feito com essa energia? No Brasil, 19% da 
energia é consumida no setor residencial, 12% em comércio e serviços, 25% 
em transporte e 44% no setor industrial. O que vou mostrar é a participação 
que o aquecimento solar pode ter principalmente no setor residencial. É claro 
que pode ser utilizado em serviços, vou mostrar no setor de hotelaria e no 
setor industrial como pré-aquecimento. O enfoque principal será dado ao 
setor residencial. 

As aplicações da energia solar são várias. Estou colocando esse 
organograma só para nos organizarmos. Chamamos de energia solar passiva 
a visão bioclimática da arquitetura. É quando aproveitamos a ventilação 
natural, a iluminação natural para que tenhamos maior nível de conforto na 
residência, no edifício, no escritório. 

A energia solar ativa é quando utilizamos um equipamento ou um 
mecanismo para converter essa energia. Depois a Sônia vai falar 
detalhadamente sobre a energia solar fotovoltaica. Vou me restringir à 
energia solar térmica, com ênfase, como disse, no aquecimento de água, em 
substituição ao chuveiro elétrico nas nossas casas. 

Nesses últimos meses, nós, brasileiros, aprendemos a entender melhor 
nossa conta de luz e a descobrir que temos um potencial de economia. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Todos perceberam que é mais fácil economizar e atingir a meta do que 

imaginávamos a princípio. Fiz uma desagregação da conta de luz, mostrando 
a participação do ferro elétrico, da ordem de 6%; da geladeira, da ordem de 
30% a 32%. Quanto ao chuveiro, embora a média de sua participação 
nacional seja de 24%, depende do nível sócio-econômico da família, do 
número de moradores e de seus hábitos. O chuveiro é o vilão da crise de 
energia. O brasileiro toma seu banho principalmente entre 17 e 20 horas. 
Observando a curva desagregada da concessionária de energia, vocês 
podem observar que a curva do setor industrial já está modulada, e a curva 
formada no setor residencial coincide com o horário de banho. Uma grande 
participação nesse pico é formada pelo chuveiro elétrico. Esse pico se 
propaga para toda a curva. É importante o papel do aquecimento solar em 
substituição ao chuveiro elétrico para a concessionária, porque reduz a 
necessidade de novos investimentos e é bom para o consumidor, uma vez 
que reduz a conta de energia em 30% a 50%. 

O déficit habitacional brasileiro é estimado, pelo IPEA, em 5,5 milhões de 
residências. Temos outros estudos que apontam o número de 12 milhões. Se 
todas essas casas recebessem um chuveiro elétrico e tivéssemos um fator 
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de coincidência de 25%, isso significaria que, a cada quatro chuveiros, 
pelo menos um deles estaria funcionando naquele horário. Precisaríamos, 
para resolver o problema habitacional brasileiro, de gerar mais 6.050mW, que 
corresponde a, praticamente, meia ltaipu. Fazendo esses cálculos 
preliminares, em 1998, muito me assustei, pois constatei que, antes de 
resolver o seriíssimo problema de moradia no País, precisaríamos de 
equacionar a questão da energia. E essa preocupação antecede a crise que 
ora vivemos. Nosso grande desafio, na universidade, era o de mostrar que a 
tecnologia solar térmica, já utilizada pelas classes A e 8 da população, 
também era viável para a população de baixa renda. 

Quanto a sua evolução, a tecnologia solar teve altos e baixos, mas vem 
consolidando-se desde o início dos anos 90. Destaco o importante papel da 
CEMIG num tempo em que muitos acreditavam que uma concessionária de 
energia estudar o aquecimento solar seria um tiro no próprio pé. A CEMIG 
assumiu a liderança em todo o setor. Temos o papel importante do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, que criou o Fórum Permanente das Energias 
Renováveis e os Centros de Referência. 

Estive conversando com o Deputado Mauro Lobo. Foi um dos signatários 
do ( ... ) no Centro de Referência e também no Centro de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas. Se Deus quiser, darão bons frutos. 

Temos grande participação da ABRA V A, do Departamento de Aquecimento 
Solar, que congrega os fabricantes brasileiros de aquecimento solar. 

Culminando e coroando tudo isso, temos o Programa Brasileiro de 
Etiquetagem de Coletores e Reservatórios Térmicos, que é coordenado pelo 
INMETRO e que vem dar ao consumidor, ao Governo, às Prefeituras, a 
garantia para a criação de programas institucionais em substituição ao 
chuveiro elétrico. No Brasil, temos produtos de qualidade, eficiência e 
durabilidade comprovada. 

Estamos mostrando instalação básica de aquecimento solar. Temos os 
coletores, um reservatório, normalmente em aço inoxidável, que deve ser 
bem isolado. E acima temos a caixa de água fria - a que temos na nossa 
residência. 

Esta é uma visão de montagem do laboratório em que estudamos a 
importância dos desníveis, da inclinação para o bom funcionamento da 
instalação solar. 

Este é o exemplo de duas casas. A primeira delas tem grande interferência 
arquitetônica, mas foi decisão da família utilizar o aquecimento solar. 

Estas são duas obras que gosto muito de mostrar. A primeira é um motel. 
São 60.0001 de água quente por dia. São quatro reservatórios com 15.0001 
cada e 804m2 de coletores. Essa obra é emblemática. As pessoas sempre 
me perguntam se funciona mesmo, se terão garantia. Se temos uma obra 
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Essa outra figura é de um prédio perto da Praça da Liberdade. Queremos 
mostrar a importância do engajamento do arquiteto no projeto. A solução 
encontrada por ele para dar a inclinação correta de Belo Horizonte: fez um 
plano inclinado e colocou os coletores sobre esse plano: 

Aqui estamos vendo coletores. Temos coletores de 1m2 a 5m2 de área, 
Esses são coletores abertos, para piscina, são pretos, porque absorvem mais 
energia. Mas os arquitetos gostam muito dos coletores de cor de telha, que 
têm impacto menor na obra. 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem vem garantir a qualidade do 
produto, e o Brasil é o único país do mundo que tem a etiqueta comparativa 
para coletores solares, à exemplo do que ocorre no mundo para a geladeira, 
o ar-condicionado e o 'ireezer". 

Aqui estamos mostrando as bancadas do laboratório, que são 
experimentais. Tenho muito orgulho e gosto de mostrá-las. O nosso 
laboratório é o único no Brasil que faz esses testes para o INMETRO. São 
testes baseados em normas internacionais. As normas brasileiras são muito 
próximas das normas internacionais, e o objetivo é viabilizar a exportação 
dos nossos produtos, o que já vem ocorrendo, ainda discretamente, mas 
acreditamos que com grande potencial. 

Nessa curva, colocamos vários coletores já testados, para podermos 
avaliar. Em nossa casa, o coletor funciona na faixa da abcissa, e o valor da 
etiqueta corresponde a esse ponto aqui. A etiqueta do INMETRO vai do nível 
A ao nível G, mas, no Brasil, temos apenas coletores do nível A ao nível D. O 
coletor A tem uma eficiência superior a 58%, enquanto a do B varia entre 
50% a 58%. 

Tenho a certeza de que todos conhecem essa etiqueta, que se assemelha 
à da geladeira. Aqui, temos o selo PROCEL de eficiência energética, e já há 
oito coletores premiados com a classificação A. 

Aqui, temos a bancada de testes dos reservatórios, também dentro das 
normas internacionais. Os reservatórios podem ser horizontais ou verticais. 
Nas instalações de grande porte, como hotéis, sempre procuraremos utilizar 
os verticais, que são mais eficientes. 

Finalmente, cheguei ao nosso projeto mais importante: um conjunto em 
Contagem, no Bairro Sapucaias, com 578 casas construídas com tijolito, uma 
tecnologia desenvolvida pelo Prol. João Batista, da Universidade Católica. 
Pedi-lhe que fizesse um projeto que pudéssemos utilizar em casa, e ele fez 
essa obra. O projeto foi financiado pela ELETROBRÁS. 

Quando cheguei lá, pude ver, nas casas, um relógio com duas vasilhas de 
água em cima; isso, segundo os moradores, serve para economizar energia. 
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Em Contagem, encontramos, nesse cenário, famílias com a renda máxima 
de três salários mini mos, com a preocupação de economizar energia. Foram 
instalados 100 sistemas, com dois diferentes tipos de tecnologia. Quando as 
casas já tinham o telhado corretamente voltado para o norte, fizemos esse 
tipo de adaptação. Quando os telhados estavam mal posicionados, voltados 
para o sul ou para o leste, optamos por essa outra tecnologia, que é 
independente: colocamos o poste, o coletor e o reservatório. O resultado foi 
surpreendente. A média de redução do conjunto, na conta mensal de energia, 
foi de 30%, e tivemos casos isolados em CJ,Ue a redução chegou a 70%. Isso 
é fácil de entender. Temos casas de 35m , onde moram oito pessoas, com 
uma televisão e uma geladeira pequenas e oito banhos por dia. A retirada do 
chuveiro elétrico causou um grande impacto, e, em média, a redução do 
consumo girou em torno de 30%. 

Temos uma quadra XVI, a quadra "Vip", onde a média do consumo, antes 
do aquecimento solar, era de R$55,00. Agora, a conta caiu para R$34,00, ou 
seja, houve uma redução de 40%. 

Nessa quadra, o número de casas aumentou. Esse projeto foi muito 
importante para nós. De posse desses dados, fomos à Caixa Econômica 
Federal em Brasília, para mostrar os resultados à diretoria. Demonstramos a 
facilidade com que a comunidade assimilou essa alternativa. A Caixa 
Econômica, então, criou uma linha de financiamento para a compra de 
aquecedores solares, podendo ser usados o CONSTRUCARD, o PAR e 
todos os outros programas que a Caixa dispõe. Para este ano, foram 
liberados R$1 00.000.000,00, visando ao atendimento de 150 mil famílias. 
Costumo dizer que este foi um ano muito importante para o aquecimento 
solar. Mudamos de paradigma e mostramos que o aquecimento solar é viável 
para as famílias de baixa renda. Sempre falo aos meus alunos que me 
emociono diante dessa situação, porque jamais imaginei que uma 
comunidade que ganha de um a três salários mínimos se reuniria, ao 
construírem a sua casa, para solicitarem o aquecimento solar. Cada um de 
nós precisa fazer a sua parte. Obrigada. 

Palavras do Sr. Hamilton Moss de Souza 
Agradeço o convite. Para nós, que trabalhamos com energia renovável há 

muito tempo, é uma grande oportunidade estar falando na Assembléia de 
Minas para vocês. O ramo da energia é muito conservador. Sempre que há 
crise, as pessoas ficam mais abertas para discutir novas possibilidades. Pelo 
fato de estarmos conjunturalmente em uma crise, em 2001, isso não significa 
que, solucionando o problema, tudo estará resolvido. Temos falado o dia 
inteiro sobre as soluções para os problemas que enfrentaremos em 2005, em 
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201 O, em 2050 e em 3000. Só se pode pensar em termos de energia 
renovável, porque a não-renovável, um dia, acaba. Provavelmente, antes 
mesmo que acabe, o impacto ambiental que provoca é tão violento, que, 
talvez, o planeta acabe antes. Estou sendo radical, mas os números 
corroboram isso. 

Falarei sobre o sistema fotovoltaico e sobre geração elétrica isolada. 
Limitamos o assunto relativo ao sistema fotovoltaico à energia elétrica gerada 
pela luz do Sol, diferentemente do que foi apresentado pela Prata. Elizabeth, 
que é a questão do aquecimento solar, ou seja, da transferência de calor, 
como, por exemplo, o aquecimento da água. Na sua introdução, apresentou 
as várias formas de utilização da energia solar, deixando em aberto a 
questão referente ao sistema fotovoltaico. Falarei sobre o sistema isolado, 
devido ao curto tempo disponível, pois há, também, o sistema integrado à 
rede, com outros problemas. 

O Sol envia à Terra cerca de 1 O mil vezes o consumo mundial de energia 
bruta. Essa é a única energia de que dispomos fora do planeta. As outras são 
esgotáveis, porque ficam no planeta, que se tornou pequeno depois que o 
homem foi à Lua. O planeta possui recursos energéticos finitos. 

É claro que nem toda essa energia está disponível para nós. Nem tudo isso 
podemos retirar, mas 1 O mil vezes é muito. Mesmo que retiremos uma 
pequena fração, conseguiremos atender a uma boa parte do consumo. 
Quando falo 1 O mil vezes o consumo, não é só o consumo de energia 
elétrica, é o consumo de energia como um todo: transporte, petróleo, carvão -
1 O mil vezes de tudo que existe de potência instalada no mundo, uma imensa 
forma de energia. Uma parte dessa energia é utilizada pelo próprio ciclo da 
Terra, uma parte volta para o espaço. Ainda bem, porque, senão, o planeta 
torraria. Temas as chuvas, os ventos, ou seja, isso faz com que o Sol seja a 
fonte primária de toda a energia renovável, que, no Brasil, chamamos de 
energia renovável complementar. Somos um pais renovável, pelo fato de 
termos uma base hidráulica bastante importante, no que diz respeito à 
energia elétrica. Refiro-me a 90% de energia, que está caindo agora, com a 
última crise, mas somos um país renovável. Essa é uma vantagem 
extremamente importante. 

Temos o sistema fotovoltaico solar térmico, o eólico, que, também, é solar-
o ciclo dos ventos é gerado primariamente pelo Sol -, biomassa, pequenas 
centrais hidrelétricas. São dados que estão sendo abordados. 

Temos os sistemas isolados, que alimentam cargas elétricas 
exclusivamente a partir de energia solar fotovoltaica, ou seja, podemos ter 
sistemas híbridos, como foi comentado na matéria de energia eólica. 
Misturamos sistema fotovoltaico com eólico. Podemos ter sistemas 
interconectados à rede, porque, além de ser consumidora de energia, quer 
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dizer, a pessoa consome energia na rede, pode, também, gerar a própria 
energia. Esse é um sistema que está se tornando comum no Japão, na 
Alemanha e nos Estados Unidos. Gera-se a energia durante o dia, vende-se 
essa energia para a concessionária e, durante a noite, usa-se energia para 
proveito próprio, até por um motivo interessante, porque a energia solar 
depende do Sol, e, à noite não o temos. Então, temos de ter uma forma de 
armazenamento. O sistema pode ser com ou sem armazenamento. Sem 
armazenamento, seria a energia solar aplicada a sistema de bombeamento, 
quer dizer, não seria preciso armazenar. Bombeia-se durante o dia e toma-se 
banho à noite. Não é preciso ter energia elétrica disponível. Com 
armazenamento, é preciso usar a energia elétrica em si. Então, é preciso o 
armazenamento. 

Esse é um exemplo de sistema fotovoltaico completo, isolado, em que 
haveria o painel fotovoltaico, coração do sistema, que recebe a luz do Sol e a 
transforma em energia elétrica, por mecanismos que não cabe explicar 
nesses 15 minutos. 

Teríamos o controlador de cargas, que serve, a principio, para proteger as 
baterias. Carregamos as baterias com a energia do Sol, para que possam ser 
usadas à noite. É importante que haja um controlador, de forma que não haja 
excesso de carga nem subcarga na bateria. Existe uma maneira que é feita 
por meio desse controlador, para que a bateria tenha uma vida útil 
maximizada. A vida útil de uma bateria depende do número de vezes que é 
carregada ou descarregada. 

Teríamos o inversor. Normalmente, tem-se a geração de energia 
fotovoltaica em corrente continua. Então, posso utilizar equipamentos de 
corrente continua diretamente, ou fazer inversão, fazer a transformação 
dessa corrente continua para corrente alternada, de forma que posso usar 
equipamentos convencionais, como o computador, equipamento que temos, 
normalmente, em casa. Esse seria um sistema isolado completo. Sistema 
autônomo é outra forma de chamá-lo. 

Temos uma célula de silício, que é o coração do sistema fotovoltaico. 
Vou abrir parênteses, porque temos o pessoal do CETEC, e seria 

extremamente importante a sua participação na hora do debate. Sempre que 
venho a Minas, tenho uma surpresa. Da última, descobri que o pessoal do 
CETEC já está fabricando o silício, num grau de pureza fantástico. É uma alta 
tecnologia, com o apoio da CEMIG. Prometi que não falaria sobre isso, mas 
garanto que não falei para ninguém fora daqui. Como estamos em Minas, 
estamos em casa, então, posso chamar a atenção para isso e comentar que 
Minas, além de pioneira em aquecimento solar, além de pioneira em 
fotovoltaico, com a CEMIG, tem, também, a UFMG e o CETEC. Esse é o 
coração do sistema que faz com que o módulo fotovoltaico possa transformar 
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a energia do Sol em luz. 

Há vários tipos de sistema. Esse é o pálio cristalino. Não temos tempo para 
detalhar, talvez nos debates. 

Aplicações; sistemas fotovoltaicos isolados; vou mostrar alguns deles. Mais 
isolado do que isso, impossível. É um satélite, está no espaço, solto, sem 
puxar fio. Poderia colocar um reator nuclear, mas há problemas por causa do 
peso, da carga, etc. Então, temos um sistema isolado. Além de mostrar que o 
sistema funciona isoladamente da Terra, há outra característica: a 
confiabilidade. Ninguém colocará um satélite que custa alguns milhões de 
dólares no espaço sem que esse sistema seja confiável. 

Outra aplicação: sistemas de telecomunicações, microondas, sistema de 
telefonia celular. Em locais onde é muito caro puxar rede elétrica, é 
basicamente interessante o uso do sistema fotovoltaico. 

Sistemas de telemetria, sistemas de monitoração ambiental; esses são 
colocados em locais onde não há ninguém, porque não necessitam de 
tomada. A manutenção é muito simples. Pode-se deixar um sistema desses 
longe, alimentando, por exemplo, sistemas de medição meteorológica ou 
telemetria. É outro exemplo de sistema isolado. 

Aqui há concordãncia entre petróleo e energia fotovoltaica. Temos 
oleodutos e poços de petróleo com proteção católica, alimentada por 
sistemas fotovoltaicos. 

Nessa transparência, aparecem vários pequenos instrumentos com 
sistemas isolados: relógios, baterias, etc. São também importantes. 

Estava em Minas, quando estourou a crise e foram colocadas as medidas 
do apagão. Vi na televisão um rapaz cuja firma trabalha exatamente com 
colocação de painéis. Para nós, isso não é problemático. Uma das 
determinações da Cãmara de Gestão foi economizar luz nas propagandas. A 
entrevista dele, para nós, não é problema, mas, para quem vive disso, é um 
drama. Esse é um exemplo nos Estados Unidos de como usar painéis 
fotovoltaicos para iluminar esse tipo de propaganda. É uma solução para 
essa crise, por exemplo. 

Aqui é uma aplicação isolada. Isso foi feito pelo CEPEL, Centro de 
Pesquisa de Energia Elétrica. É uma aplicação feita no arquipélago São 
Paulo e São Pedro. O Brasil quase perdeu a soberania sobre essas ilhas, 
porque precisava ter utilização para elas. Então, foi criada uma estação 
biológica onde as pessoas estudam os pássaros, a biologia marinha, etc. A 
solução foi alimentar essas ilhas com painéis fotovoltaicos. Esses, além de 
fornecerem luz, energia, etc., o conforto básico para as pessoas que lá 
trabalham, fornece, também, a água. É uma questão vital. As ilhas são 
distantes, demora-se muito para chegar lá. Nelas não há aeroporto, chega-se 
somente com navios ou helicópteros. As ilhas são alimentadas por esse 
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Essa aplicação é a mais importante, porque atinge os 15 ou 20 milhões de 
brasileiros que vivem num apagão constante. Estamos preocupados com o 
apagão, mas há pessoas que nunca tiveram luz. Estamos falando de 15 a 20 
milhões de pessoas. O atendimento a essas pessoas será extremamente 
caro, se se fizer extensão de rede. São comunidades pequenas, com baixo 
nível de consumo. Uma extensão de rede no Rio, da Light, custa em torno de 
R$6.000,00 o quilõmetro. Imaginem estender uma rede por 50km para 
atender uma comunidade bem pequena, com consumo baixo. 
Economicamente, isso é muito complicado. Aí, vem a questão do caro ou do 
barato. 

Depende. O caro ou o barato são sempre questões relativas. Nesse caso 
específico, é impossível atender a esses 15 ou 20 milhões de pessoas por 
extensão de rede. Não seria econõmico. Mas isso pode se tornar viável com 
a instalação do painel fotovoltaico. Não quer dizer que seja barato, mas, com 
certeza, comparado com essa outra solução, é o procedimento mais 
adequado. 

As questões do caro ou do barato são estratégicas, políticas. Por exemplo, 
uma usina nuclear, feita com atrasos enormes. Se colocarmos na ponta do 
lápis os custos dessa energia do mW/h, verificaremos que é muito mais cara 
do que a fotovoltaica. Isso também ocorre com várias usinas hidrelétricas. 
Existe, também, o fator externalidade: qual é o custo do êxodo das famílias 
que, ao se mudarem para as grandes cidades, causam problemas 
relacionados com a infra-estrutura, com a segurança, etc.? Se 
computássemos aquilo que chamamos de externalidades ao custo da 
energia, poderíamos dizer que o sistema fotovoltaico não é caro, mas barato. 

Aqui, temos um sistema interconectado. Estou me referindo a um projeto 
feito no Japão, num condomínio residencial. Já existem 30 mil telhados desse 
tipo naquele país. Esse é um exemplo de decisão política. O governo 
subsidia esse projeto. Como lá não existe petróleo nem outra fonte de 
energia, o governo faz as instalações, e o consumidor paga parte dela. Isso 
acontece num país em que a luz solar é inferior à do Brasil, país em que ela é 
fantástica. É um país que tem muitos quilõmetros quadrados e muitos 
kW/km2

. 
Existem, ainda, o programa de 100 mil telhados na Alemanha e o de 1 

milhão de telhados nos Estados Unidos. Não nos deteremos nisso, porque a 
nossa questão é isolada. 

Esse sistema é mistura de eólico com o fotovoltaico, feito pelo CEPEL, na 
ilha de Marajó. 

Aqui temos a evolução dos custos. Esses dados estarão disponíveis nas 
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"home pages" da Câmara e do CRESESB. 

Aí temos tabela de comparação entre os custos de várias energias 
alternativas. Seria interessante comentarmos esses dados durante os 
debates. 

Gostaria de chamar a atenção para esses dados de crescimento. Essa 
linha representa o crescimento da tendência do uso de energia no mundo. 
Essa vermelha representa os países desenvolvidos, que vai crescendo e 
depois tem atenuação. O amarelinho, representando a população dos países 
em desenvolvimento, tem um crescimento enorme no uso de energia. Se 
verificarmos a curva de tendência do crescimento da população, a situação, 
que agora já é complicada, pode piorar no futuro. Temos de pensar nas 
soluções. 

Aqui, temos a questão ambiental, ou seja, a emissão de C02 na atmosfera. 
Por exemplo, uma termelétrica a carvão lança 904 toneladas por cada GWh 
produzido. O fotovoltaico, 5; o eólico, 7; o hidrelétrico, 3. 

Como a energia fotovoltaica está muito ligada ao ambiente, citarei frase 
que resume um pouco esse conflito: "Do ponto de vista ambiental, a 
sustentabilidade do desenvolvimento depende, entre outras medidas, da 
contenção das emissões de gases poluentes, da conservação das condições 
agricultáveis do solo, da não-contaminação das águas, da exploração 
racional dos recursos fósseis e da rnelhor utilização dos recursos 
renováveis". 

Vamos discutir depois e passar para as conclusões, porque isso levaria 
mais uns 5 minutos. 

Últimas notícias: solar fotovoltaico, dados de mercado. Estamos falando de 
um mercado de US$1 .500.000.000,00 no mundo e de um crescimento médio 
que tem ocorrido da ordem de 25% nos últimos anos, ou seja, já não é uma 
brincadeirinha. 

Para finalizar, gostaria de ler as frases: "O carvão e o petróleo não serão os 
reis da energia mundial para sempre. Já não é uma tolice olhar para o sol, 
para o vento e para as ondas do mar'' ("The Economist"). Acho que deveria 
ter deixado a frase em inglês para ter mais peso. 

"A idade da pedra não acabou porque se acabaram as pedras; não é 
necessário que o petróleo acabe para entrarmos em uma nova era de 
energia" (Shell). Essa frase foi dita pelo seu Presidente. 

A última frase é do Gilberto Gil: "Às vezes, ser moderno é olhar para trás". 
Essa frase entrou na apresentação da PUC de Minas, exatamente quando 
chegava a crise energética. Temos de olhar para trás, sim, porque essas 
energias renováveis, todas baseadas no sol, foram as primeiras que usamos. 

Por exemplo, o Brasil não teria sido descoberto se não houvesse a energia 
eólica. Deus fez o mundo, e os holandeses fizeram a Holanda com os cata-
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ventos. O sol também foi a primeira fonte de aquecimento. Antes de a 
Profa. Beth chegar com seu aquecedor solar, com certeza, as pessoas 
aqueciam-se ao sol. Então, às vezes, ser moderno é olhar para trás e pensar 
o que já foi feito, o que abandonamos, por exemplo, com a revolução 
industrial do petróleo. 

É isso. Aguardo vocês no debate. Muito obrigado. 
Palavras do Sr. Braz de Jesus Cardoso Filho 

Boa-tarde a todos. Vou colocar algumas considerações justamente a partir 
do ponto em que o Hamilton parou. Ele falou sobre um tipo, uma forma, uma 
das modalidades de utilização da energia fotovoltaica, que são as aplicações 
autônomas ou isoladas, e vou falar justamente sobre a utilização da energia 
fotovoltaica da forma que conhecemos como geração distribu ida. 

Nesse "slide", falaremos sobre a definição desses sistemas de geração 
distribuída. 

Esses sistemas são definidos, em primeiro lugar, como fisicamente 
próximos ou conectados diretamente à carga que vão alimentar. 
Observamos, por exemplo, a relativa dificuldade que existe para aproveitar 
energia, em nossa região, da Usina de Tucurui, localizada no Norte do Pais, 
que está a 3.000km ou 4.000km de distância. A idéia da geração distribuída é 
justamente produzir localmente, no ponto de consumo ou muito próximo a 
ele. Esses sistemas têm potência nominal baixa, da ordem de 20MW. Apenas 
a titulo de comparação, a Usina de Três Marias, próxima a Belo Horizonte, 
gera em torno de 360MW. Ou seja, são unidades relativamente pequenas, 
que não têm por objetivo substituir as grandes centrais geradoras, mas sim 
resolver problemas emergenciais ou adiar os grandes investimentos. O 
sistema de geração distribuída de energia elétrica tem por objetivo definido a 
geração de energia elétrica para uso final. 

Nesse quadro podemos ter uma idéia do que envolve geração distribuída. 
Na realidade, não está restrita à geração de energia fotovoltaica, que seria 
um dos itens. Temos grandes centrais geradoras, com uma aplicação que 
está crescendo muito. Atualmente, existem muitos investimentos na 
aplicação de células de combustível, ou seja, produção local de energia, por 
meio de células de combustível - é uma alta tecnologia-, microturbinas a gás, 
energia fotovoltaica, energia eólica e outras. Esse ambiente de geração 
distribuída tem sido extremamente importante para o desenvolvimento da 
tecnologia de energia fotovoltaica, justamente por causa da demanda por 
energia. As aplicações isoladas, como o Hamilton muito bem expôs, 
envolvem normalmente pequenas cargas, como uma estação repetidora de 
telefonia celular, por exemplo, localizada num ponto de difícil acesso. Ou 
seja, o consumo de energia envolvida é muito baixo, o que cria um problema 
de ordem econômica com relação à extensão do sistema elétrico até essas 
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localidades. 

No caso de aplicações em geração distribuída, a energia fotovoltaica é 
perfeita, não há absolutamente nenhum problema, até mesmo porque é uma 
energia que captamos em qualquer lugar, desde que haja sol. Alguém 
perguntou sobre a instalação de turbinas eólicas em cidades. O Prol. Selênio 
muito corretamente mencionou que, nesses casos, é muito mais interessante 
a aplicação da energia fotovoltaica. É importante mencionar que, quando os 
sistemas passaram a ser utilizados, o impulso que a indústria de painéis, de 
tecnologia de sistemas fotovoltaicos teve foi muito significativo. Em 1999, 
houve uma produção em novos painéis equivalente a 120MW, o que significa 
mais energia disponibilizada a partir de painéis fotovoltaicos. Isso é um 
recorde, indica o crescimento de 43% na produção mundial de painéis 
fotovoltaicos. 

Quero aproveitar esse "slide" para mencionar a questão do custo. A 
redução do custo, em qualquer coisa que envolva a tecnologia, quase que 
necessariamente está associada à produção em larga escala. A restrição da 
energia fotovoltaica a aplicações espaciais ou a pequenas centrais geradoras 
de unidades de geração isoladas não determinará a redução do seu custo. 

Neste "slide", podemos ter uma idéia do que é o sistema de geração 
distribuída de energia fotovoltaica, nos seus elementos constituintes. Temos 
os painéis solares, a rede de energia elétrica. O painel solar gera em corrente 
contínua, ou seja, é uma forma de energia muito semelhante à que temos 
disponibilizada por meio das baterias, que estamos acostumados a utilizar 
em diversas aplicações, e temos o sistema elétrico da CEMIG, no nosso 
caso. Obviamente, sabemos que o nosso telefone celular, por exemplo, não 
pode ser conectado diretamente à rede elétrica. Usamos um recarregador, 
um eliminador de pilha ou um condicionador de potência para conectar 
nossos equipamentos eletroeletrônicos que funcionam a bateria. No sistema 
de energia, a conexão não é feita diretamente. 

Então, aparece a necessidade desse elemento inversor, que teremos a 
oportunidade de detalhar um pouco depois. Observem que esse sistema, 
diferentemente do sistema isolado, não tem elemento de armazenamento de 
energia. Usa a própria rede de energia elétrica para armazenar energia. 
Então, se há sol, o sistema está gerando e entregando para a rede. Se está 
consumindo menos potência que o seu gerador está gerando, está vendendo 
energia para a CEMIG; se está consumindo mais energia que o seu sistema 
está gerando - à noite, por exemplo, a energia gerada será nula -, consome 
energia da CEMIG. Ou seja, a idéia do sistema fotovoltaico em aplicações de 
ação ( ... )distribuída segue essa linha. Observem as vantagens desse tipo de 
sistema sem armazenamento: obviamente, redução de custos, ou seja, não 
tem todo o custo agregado ao sistema de armazenamento, ao sistema de 
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baterias; e a confiabilidade sobe; são menos elementos no sistema. 

Coloquei essa transparência só para falarmos um pouquinho sobre esse 
ponto, sem entrar em muito detalhes, um curso "superultra-relâmpago" de 
física quântica. Ou seja, como se produz corrente elétrica diretamente da luz? 
Parece coisa absolutamente misteriosa. Então, vamos pegar alguns 
conceitos básicos. Carga elétrica, elemento básico que constitui o que 
chamamos de eletricidade, é chamada de elétron. Já ouvimos falar sobre as 
partículas do átomo: elétrons, prótons, nêutrons, etc. Condução de corrente 
elétrica está associada a elétron. Aliás, corrente elétrica é uma própria 
medida do fluxo de elétrons. Então, o que é o efeito fotovoltaico? Está 
baseado na produção de elétrons ou disponibilização de cargas ou de 
elementos de transporte de cargas, por meio da absorção direta da luz solar. 
Como isso se dá? Devem estar lembrados da questão das ligações químicas. 
Ou seja, uma molécula de hidrogênio combina com oxigênio e forma uma 
molécula de água. Essa ligação química é formada pelo compartilhamento de 
elétrons, basicamente. São justamente esses elétrons que serão liberados 
para conduzir corrente elétrica diretamente através da luz. O mesmo efeito é 
possível de ser obtido, por exemplo, com a temperatura. Aquecemos, 
fornecemos energia térmica, em vez de energia luminosa, e liberamos 
elétrons para participar do processo de condução. Obviamente, a energia que 
temos na luz não é, vamos dizer, muito elevada. É difícil colocar isso em 
termos simples, mas, de qualquer forma, são materiais especiais que 
precisam ser utilizados. Ou seja, como o Hamilton citou, com muita satisfação 
recebemos a notícia de que o CETEC está cada vez mais próximo de nos 
habilitar na área de tecnologia de materiais semicondutores, os elementos de 
que efetivamente precisamos. São extremamente abundantes na natureza, 
mas, para ter o grau de pureza que necessitamos para utilizá-los, muita 
tecnologia é gasta. 

Vou traçar um panorama da geração de energia fotovoltaica no mundo. 
Estados Unidos, Alemanha, Japão e Suíça já foram citados. Os programas 
são baseados em incentivos governamentais, ou seja, existe uma política de 
utilização de energia renovável. É necessário que essa política exista para 
dar partida no processo, a fim de que o volume de produção atinja os níveis 
necessários para que os custos caiam e assim por diante. É necessário 
também muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados 
Unidos ocupam a vanguarda. Desses países, é o que mais investe 
efetivamente, tanto em sistemas residenciais, sistemas tipicamente com 
capacidade de produção de energia inferior a 5kW pico, como em grandes 
centrais geradoras, como essa mencionada, que foi montada na Califórnia, 
com 6.1 OOkW pico. Só para dar idéia do porte disso, 6.1 OOkW pico equivale, 
mais ou menos, à energia de duas grandes locomotivas. 
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Este é um exemplo de um caso na Holanda. Montaram uma cidade 

auto-sustentável em energia. Esta é uma habitação, duas casas geminadas 
em que todo o telhado está coberto com painéis fotovoltaicos, que participam, 
com outras unidades espalhadas ao longo dessa cidade, da produção de 
energia elétrica. Ou seja, não há outra fonte que não seja fonte renovável, e 
todas são interligadas. 

No Brasil, o PRODEEM, um grande programa de atendimento a 
comunidades isoladas, semelhante aos casos que o Hamilton mencionou, é, 
basicamente, de caráter social. A idéia é levar energia elétrica a esses 20, 25 
milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a ela. 

Outro ponto digno de menção, e que já foi citado anteriormente pelo 
Alexandre, é essa resolução da ANEEL, que fixa o valor normativo da 
energia. Observem ali o preço de repasse da energia produzida por painéis 
fotovoltaicos. Obviamente é um preço mais alto, para compensar os custos 
do investimento inicial que precisa ser feito nessa tecnologia. 

Digamos que você é um produtor de energia e resolve montar o seu próprio 
sistema de geração fotovoltaica, comprar o seu painel, o seu conversor, o 
seu condicionador de potência, conectá-lo e passar a pagar menos energia à 
CEMIG. Vou mostrar, então, como o painel fotovoltaico é construido. Aquela 
célula é semelhante a uma pilha. Só que a pilha já vem com a energia 
química armazenada nela. A célula fotovoltaica é uma pilha descarregada, e 
a energia que ela vai liberar vai absorver da luz solar. Juntamos essas pilhas 
em um módulo, associando-as em série para conseguir níveis de tensão e 
associamos o módulo em um painel, que é a unidade que encontramos para 
comprar. Aqui, vemos uma instalação típica urbana, painéis fotovoltaicos 
clássicos, rígidos, colocados no telhado de uma habitação. Aqui, no telhado 
de um estacionamento. Se formos analisar, veremos que é grande a 
quantidade de telhados desperdiçados em Belo Horizonte. Essas seriam 
formas possíveis, clássicas, de se montar sistema de energia fotovoltaica. A 
vida útil desses painéis é de 20 a 30 anos, garantida pelo fabricante. O custo 
aproximado é de US$4,00/W, mas é um custo que vem caindo. A eficiência 
deles oscila entre 15% a 20%, tendo sido demonstrado hoje uma tecnologia 
de até 30%. Certamente os arquitetos vão ficar felizes em ver essas 
transparências. Observem que o painel rígido limita a forma de apresentação 
final e pode causar o que chamamos de poluição visual. Mas o 
desenvolvimento de filmes finos e painéis flexíveis permite a construção de 
estruturas mais estéticas. Por exemplo, aqui, não é telhado, são painéis 
fotovoltaicos moldados em forma de telhas. 

Uma outra opção é a utilização de painéis fotovoltaicos semitransparentes 
no lugar desses vidros fumê de alguns edifícios. É o caso do edifício da 
CEMIG na Av. Barbacena, que seria ideal para a aplicação de painéis 
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fotovoltaicos semitransparentes. 

O outro elemento que se teria de adquirir é o inversor, que vai converter 
energia na forma de corrente continua produzida pelos painéis, semelhante 
ao que está na bateria, em corrente alternada. É o sistema que vai 
justamente permitir a conexão do painel com a rede da CEMIG. Dentro de um 
inversor, existem diversos componentes eletrônicos. Aqui, está representada 
só a parte que chamamos de eletrônica de potência, que são os elementos 
responsáveis pela manipulação de energia. Não estão representados os 
sistemas de controle. Cada um desses elementos tem uma função 
especifica. Vamos dar um pouco mais de informação sobre o funcionamento 
dos inversores. 

Princípios básicos do inversor. Imagine que você tem os painéis 
fotovoltaicos organizados na forma representada por aquelas duas baterias 
conectadas em série, contendo um ponto central e quatro chaves, ou seja, 
quatro interruptores. 

Na verdade, aquilo é implementado na forma de componentes eletrônicos. 
Quem mexe com eletricidade reconhece os nomes G BT e diodo, elementos 
utilizados para construir fisicamente aquela chave. Como se consegue 
converter a tensão continua, que está nos painéis ou nas baterias, para a 
tensão alternada na saída do inversor? 

Imagine que aqueles sinais S1 e S2 são de comando para aquelas chaves. 
S1 - nível alto- significa que essa chave está ligada e a chave S2 desligada. 
A mesma coisa para S2. Observem o que vai aparecer do lado A entre o 
ponto "a" e zero. Quando a chave S1 está ligada, por exemplo, há uma 
diferença de potencial igual a E sobre dois. Quando a chave S1 está ligada, 
vai aparecer uma diferença de potencial menos A sobre 2. 

Enfim, continuando o processo, a fórmula de onda obtida entre A e B é de 
tensão alternada, isto é, que muda de sentido, passando de positiva para 
negativa. Essa é a forma como a energia está essencialmente disponibilizada 
na rede. Por isso, há necessidade de utilizar um tipo de equipamento como 
esse. 

Os inversores têm sido apontados como o elemento de menor 
confiabilidade do conjunto. Isso certamente ocorre em relação aos painéis 
fotovoltaicos, porque não têm partes móveis e são absolutamente rígidos. 
Não se pretende que se mova nem seja estrutura flexível do ponto de vista 
de uso. Daí, aqueles 20 ou 25 anos, mas os componentes eletrônicos 
definitivamente não são de baixa confiabilidade. 

Para se ter idéia, a primeira coisa que estraga num inversor em 
equipamento semelhante a esse, mas usado industrialmente, é o ventilador, 
pequeno motorzinho que custa R$1 ,00 e com o qual ninguém está 
preocupado. Não é elemento eletrônico em si. Os fabricantes estão 
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oferecendo garantia de dois a cinco anos nos sistemas para utilização em 
sistemas fotovotaicos. O custo aproximado de um desses inversores era de 
US$1 ,50fW. É um custo internacional muito alto. Estamos comprando esse 
equipamento dos países amigos, mas transferindo recursos do País para 
outros. Isso não tem sentido. 

Hoje vivemos o caso de uma indústria nacional, multinacional nacional, que 
produz inversores para aplicações industriais e os vende no mercado 
brasileiro internacional a 1/3 do que os seus gigantes competidores 
internacionais vêm praticando. Isso demonstra o acerto dos investimentos, 
como por exemplo, esses que estão sendo feitos no CETEC, no 
desenvolvimento e na nossa capacitação para a produção local da tecnologia 
a ser utilizada. Os inversores têm eficiência muito alta. É diferente da 
eficiência do painel fotovoltaico. A primeira é por perda de energia e a do 
painel fotovotaico é pela capacidade de captação de energia por metro 
quadrado. 

O fator de potência unitária vai ser mais bem discutido na próxima 
transparência. 

Injeção de energia no( ... ) não sai de graça. Há a poluição eletromagnética. 
Todo o mundo sabe o que ocorre quando se ligam o liquidificador, a 
enceradeira, o ar-condicionado ou a televisão. Costuma sair um chiado do 
som ou aparecer aquela faixa na televisão. Isso é poluição eletromagnética. 
Então, pode-se gerar e injetar energia na CEMIG desde que não se polua 
eletromagneticamente o sistema. 

Há outros problemas relacionados com a segurança, com a operação e o 
controle de tensão. São problemas técnicos, e precisamos de 
regulamentação. No mundo, temos os grandes institutos, as associações de 
engenheiros eletricistas, o 13R nos Estados Unidos e o IEC na Europa, mas, 
na realidade, não há nada pronto. Não se sabe quais restrições devem ser 
colocadas para que o equipamento não possa ser utilizado de forma 
indiscriminada. No Brasil, estamos engatinhando nessa tecnologia, e gostaria 
apenas de mencionar que se trata de projeto com que estamos trabalhando 
juntamente com a CEMIG, com o objetivo de ajudar na regulamentação do 
uso dessa energia. 

Vou encerrar, agradecendo a paciência do Presidente da mesa em deixar 
que concluísse esta apresentação. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Antõnia Sõnia Alves Cardoso Diniz 
Boa-tarde. Dando prosseguimento, nesta tarde, ao assunto "energia solar 

fotovoltaica", vamos falar agora da energia solar sob o ponto de vista da 
concessionária de energia elétrica. Até agora, vimos algumas características 
teóricas da tecnologia e aplicações diversificadas, porém vou mencionar 
agora em âmbito mais local. 
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É claro que a CEMIG tem caráter inovador enquanto concessionária 

nacional e tem utilizado a energia solar como alternativa energética que hoje 
já se apresenta viável para utilização em larga escala. 

Por que uma concessionária de energia elétrica está interessada em 
energia solar? Aqui estou colocando o caráter da energia solar enquanto 
térmica e fotovoltaica. É claro que a energia solar fotovoltaica tem caráter 
extremamente social ainda hoje, porque ternos utilizado essa tecnologia em 
comunidades remotas, distantes da rede elétrica, de baixo poder aquisitivo, 
que, devido à distância da rede elétrica, que na CEMIG está em torno de 
5.000km, é muito caro levar a rede elétrica a essas comunidades. A CEMIG 
tem um conceito de pré-eletrificação. Levamos os benefícios da eletricidade a 
um custo menor para a concessionária porque há iluminação, rádio, 
televisão, a escola é eletrificada. Colocamos a eletricidade na escola para 
diminuir o índice de analfabetismo, estimulando a formação dos cursos 
noturnos, a utilização da televisão e do videocassete para melhorar a 
qualidade do ensino, bem como o uso de computadores em algumas escolas. 

Hoje pela manhã vimos muitas reclamações a respeito das exigências 
ambientais. É claro que estamos entrando em uma década em que as 
questões ambientais contribuirão fortemente para uma decisão sobre 
tecnologia. Não existe tecnologia certa, existe a tecnologia apropriada para 
determinado local. Existe espaço para todas, mas temos que obedecer às 
exigências ambientais. Todas têm algum tipo de problema ambiental. Dizem 
que a energia solar não tem, mas há alguns materiais utilizados em células 
fotovoltaicas, como células de telureto de cálio, que tem algum componente 
venenoso. 

Existem os aspectos técnicos. Postergação de investimento no sistema 
elétrico, considerando que, ao atendermos a comunidades com baixo 
potencial de consumo, adiamos investimento na rede. Evitando a grande 
distância entre a geração e essas comunidades rurais com baixo potencial de 
consumo, conseguimos alimentar essas comunidades a um custo mais baixo. 

Mostrarei um pouco da geração distribuída, as alternativas que a CEMIG 
tem estudado, como geração através de usinas geradoras próximas aos 
locais de carga, em áreas em que a rede elétrica já está esgotada, em áreas 
extremamente distantes dos parques geradores e a geração distribuída em 
área urbana, que já é realidade no mundo, onde a energia solar fotovoltaica 
tem crescido em torno de 25% ao ano. Hoje já temos 200MW instalados, 
porém somente com instalação em área urbana. Devido à escassez de 
espaço no mundo, temos previsão de alguns especialistas em mercado de 
que em 201 O vamos ter 1 OGW de potência instalada de energia solar 
fotovoltaica no mundo. 

Os aspectos econômico-financeiros são decisivos para utilização de 
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qualquer tecnologia em substituição às tecnologias convencionais. 
Fazemos a análise econômico-financeira, a fim de conhecer a melhor opção 
para eletrificar uma comunidade, se a rede elétrica, se a energia solar 
fotovoltaica. Pergunta-se por que a CEMIG estimula o uso dessa tecnologia, 
abrindo mão de receitas. Quando estimulamos a energia solar térmica, 
estamos tentando modular nossa curva de carga, utilizar essa energia em 
outros horários, melhorando o fator de potência de nosso sistema. 

Quanto aos potenciais de utilização, por uma concessionária, dessa 
tecnologia, temos o exemplo de uma usina na Califórnia, em torno de 1 OOMW 
de potência instalada, onde utiliza-se energia solar térmica para geração de 
eletricidade. 

Temos o exemplo de um programa da CEMIG referente ao aquecimento 
solar de água para redução de demanda no horário de ponta. O chuveiro 
elétrico representa 4% na nossa curva de carga no horário de ponta, o que é 
nocivo para o nosso sistema elétrico e extremamente caro. Estimulamos a 
utilização da energia solar térmica, com o aquecimento substitutivo elétrico. 
Estimulamos as construtoras a utilizar, nos novos prédios, a resistência 
elétrica como aquecimento suplementar. 

Falarei um pouco sobre a utilização da energia solar fotovoltaica em outros 
aspectos que não sejam sistemas isolados. A energia solar fotovoltaica 
interligada à rede é basicamente a não-utilização do sistema elétrico quando 
há presença de sol. Quando não temos o sol, utiliza-se o sistema elétrico 
convencional. 

Para o sistema fotovoltaico, é grande uma estação geradora de 1 OMW. O 
maior módulo fotovoltaico existente comercialmente está em torno de 300W. 
A utilização diária para essa tecnologia não é tão extensa, porque, por 
exemplo, como podemos ver nessa foto, nessa estação geradora, na 
Califórnia, os módulos são colocados verticalmente. A flexibilidade dessa 
tecnologia mostra-nos a vasta amplitude de suas aplicaçôes. 

Outro tipo de aplicação dessa energia são os sistemas híbridos, que ainda 
não existem na CEMIG, embora já existam sistemas eólicos e fotovoltaicos 
instalados no Brasil, inclusive sistema fotovoltaico com diesel, principalmente 
na Região Norte do País, onde existem várias comunidades e ilhas 
alimentadas somente a diesel. O sistema fotovoltaico é uma opção para 
redução de gastos com diesel nas comunidades. Estamos em fase de 
avaliação dos sistemas híbridos porque, em Minas Gerais, podemos nos 
considerar folgados com relação à lei da universalização, pois a CEMIG 
avalia que tem, hoje, em torno de 180 mil consumidores não eletrificados, e, 
em três anos, todo o Estado estará utilizando a rede elétrica e várias outras 
tecnologias. 

Esse é um sistema conectado à rede em prédios comerciais. Iniciamos em 
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um projeto nosso de pesquisa, em colaboração com a PUC, a UFMG e o 
CEFET, a instalação interligada à rede elétrica para avaliarmos as condições 
técnicas de interligação com o nosso sistema elétrico. 

Em área urbana, temos convênio com fabricantes para colocar o sistema 
do ponto de vista comercial. O sistema fotovoltaico é mais aplicado para 
cargas comerciais, porque, durante o dia, quando temos sol, é o horário do 
funcionamento do prédio, mas isso também é usado e temos projeto de 
pesquisa para colocarmos em residência para avaliar a adaptação dessa 
tecnologia aqui, no Brasil, visto que temos diversos programas no mundo. 
Esse é o mercado em que a tecnologia mais está crescendo, o interligado à 
rede elétrica em áreas urbanas, principalmente a residencial. E nós, como 
estamos sempre procurando novas aplicabilidades e inovações da 
tecnologia, também não podemos ficar sem avaliar essa alternativa. 

Temos projetos de pesquisa em colaboração com diversas universidades 
do Estado e com o CETEC, que tem sido parceiro importante no 
desenvolvimento tecnológico. O grande problema quanto à energia solar 
fotovoltaica é a nossa dependência tecnológica. Estamos tentando romper 
com essa dependência. A energia solar térmica está bastante avançada, 
porque Minas Gerais já produz coletores solares de altíssima qualidade. 

A área isolada é onde a CEMIG tem utilizado o sistema fotovoltaico. Temos 
estações de telecomunicações, várias torres que estão utilizando a proteção 
catódica. Também utilizamos em sinalização. Aqui, em Minas Gerais, temos 
aeroportos sinalizados com energia solar fotovoltaica. O aeroporto de Teófilo 
Otôni é um exemplo deles. Também em cidades remotas temos feito a 
sinalização de aeroportos com o sistema fotovoltaico e a sinalização de torre 
e de algumas usinas. Na parte de sinalização, essa energia é muito utilizada 
pela CEMIG; porém o programa mais utilizado nas empresas é a pré-
eletrificação rural utilizando o sistema fotovoltaico. Por quê? Estamos 
retirando o consumidor de baixa renda da ponta, promovendo o 
desenvolvimento social, adiando investimento no sistema elétrico e 
aumentando a rentabilidade da extensão da nossa rede de distribuição. A 
opção tecnológica pela energia fotovoltaica é feita em base econômico-
financeira. Comparamos se é mais rentável ir à rede elétrica ou ao sistema 
fotovoltaico. Temos atendido a comunidades remotas, com potencial de 
consumo muito baixo e, quando o desenvolvimento dessa comunidade se 
justificar, estenderemos a rede elétrica. 

Vamos, agora, ver um vídeo do Programa Luz Solar, o programa 
alavancador dessa tecnologia na CEMIG. 

- Procede-se à apresentação de vídeo. 
Hoje, temos 800 sistemas instalados. Estaremos iniciando, na semana que 

vem, a instalação do sistema fotovoltaico em mais 100 comunidades. 
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Quero enfatizar os nossos parceiros: a Secretaria da Educação, de 

Minas e Energia e o Governo Federal, por meio do programa de 
desenvolvimento energético nos Estados e nos municípios. 

Concluindo, o vídeo fala por si mesmo. É tecnologia que tem o seu espaço 
e a sua utilização para melhorar a qualidade de vida da população e 
contribuir para a postergação de investimentos no sistema elétrico. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. José Flávio Chagas Machado Coelho 
Boa-tarde. Neste fórum técnico, sou águia estranha no ninho. Mas sou 

águia que vem pensando no lado das cidades e na gestão pública de uma 
cidade. 

Em 1997, a administração municipal de lpatinga se voltou mais para a 
questão da cidade, de dar a ela um índice maior de qualidade de vida. Então, 
havia as questões tradicionais: saúde, transporte, educação, água, esgoto. E, 
junto desses aspectos, apareceu a eletricidade. A eletricidade, por quê? 
Porque é questão que aflige a todos os Prefeitos. O fim da taxa de iluminação 
pública mexe com os Prefeitos, e não sabem como vão ficar. Antes de esse 
processo acabar, de essa discussão ser resolvida, lpatinga pediu alguma 
coisa que desenvolvesse principalmente a consciência da população, uma 
consciência pública de como tratar a energia. Até então, era somente o lado 
técnico e a concessionária. 

Com isso, criamos um degrau nesse caminho, que é a Prefeitura, a própria 
cidade. Dentro da nossa filosofia de pensar globalmente e agir localmente, 
lpatinga fez um projeto piloto, um curto-circuito dentro do sistema, porque 
temos abundância e disponibilidade de energia elétrica. Criamos a iluminação 
pública solar. Onde? Margeando a cidade, temos o Parque Florestal do Rio 
Doce. É uma imagem belíssima. Qualquer pessoa que conhece lpatinga e 
visita o local fica encantado. Ali, a população pode fazer caminhada e há 
pista de "cooper". 

A população nos solicitou que transformássemos aquele em um espaço útil 
à noite. Ali, focamos o nosso programa, a fim de criar um modelo, uma nova 
consciência esteticamente agradável. Então, iluminamos aquela pista de 
"cooper" com energia solar. Isso ocorreu em 1997, quando ainda não se 
falava publicamente na questão da falta de energia elétrica e do seu 
racionamento. Mas é uma questão de querer fazer, de consciência pública, 
de vontade política de mostrar as alternativas que poderemos utilizar em 
conjunto com os sistemas que conhecemos. 

Na época, houve discussões sobre o custo, a fim de que não ficasse muito 
elevado. Utilizamos postes de eucalipto, porque o sistema tradicional de 
registro de preços da Prefeitura que controla as licitações determinava que 
um poste de recreação - vamos chamá-lo assim -, modelo CEMIG custava 
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R$1.500,00. Verificamos, então, os custos necessários à instalação de um 
painel solar. Optamos pelo poste de madeira, a fim de haver aproximação 
entre os custos. O nosso poste saiu por R$2.000,00, pouca diferença com 
relação ao sistema tradicional. 

Houve, então, um problema. Como licitar painel solar? Como se comprava, 
naquela época, um painel fotovoltaico? Foi mais um caminho a ser trilhado. 
Descobrimos e compramos o painel de uma empresa japonesa instalada no 
Brasil, que fez a instalação naquela pista de "cooper", inaugurada há dois 
anos. 

O que ocorreu agora, com o racionamento de energia elétrica? Em 
lpatinga, há 12 anos, temos o orçamento participativo, ou seja, a população 
determina as obras, escolhe o modelo de obras, o que fazer com a parcela 
de investimentos que a Prefeitura destina às obras. Como a cidade é muito 
quente, as pessoas utilizam muito as praças, os espaços públicos, os 
parques. Solicitaram, então, que se colocasse iluminação solar nesses locais 
públicos. Assim, sem medo do apagão, poderiam utilizar tranqüilamente 
esses locais. 

É o melhor modelo? Não sei. Mas o importante é que foi criada uma 
consciência. A população, que utiliza a energia elétrica em casa, também 
pode ter outro modelo. Assim, podemos pensar em outras questões, como a 
criação das companhias municipais de energia somente para a iluminação, 
com o modelo de biomassa ou com o próprio modelo solar. Isso está em 
discussão. O importante é ter vontade para fazer, apostar no que é novo. 
Encaminhamos ao BID a solicitação de financiamento para um projeto de 
moradia em que já está incluído o aquecimento solar para as casas que 
serão financiadas. Assim, estamos ajudando a população a se conscientizar 
de que existem outras alternativas, outros caminhos. 

Solicitei ao pessoal da Prefeitura que colocasse o poste no Hall das 
Bandeiras. Não trouxe transparências, mas trouxe o poste, que está ligado 
ali. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Antes de passarmos à fase de debates, gostaria de 
informar que conversei com a Prata. Elizabeth sobre o andamento do Centro 
de Referência de Energia Solar, que está localizado na PUC. Esse Centro foi 
lançado por meio de convênio celebrado entre a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, da qual éramos titulares em 1986, o Centro de Referência das 
Pequenas Centrais Hidrelétricas e a Escola de Engenharia de ltajubá. Fico 
satisfeito em saber que tem funcionado muito bem e dado notável 
contribuição para o desenvolvimento tecnológico dessas fontes de energia. 

Gostaria também de anunciar, a partir da informação do Dr. Sérgio Mariano 
da Silva, que o grupo BH Solar, que congrega oito empresas de Belo 
Horizonte e é o maior centro de utilização de energia solar, está lançando 
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Belo Horizonte como pólo nacional de excelência em aquecimento solar. 
Assim, quero parabenizar essas empresas e também o próprio Centro de 
Referência, que tem muito que ver com o desenvolvimento da energia solar 
em nosso Estado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos in ícío à fase de debates. A Presidência informa 

que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante 
inscrição prévia. 

Para que possamos agilizar os debates, solicitamos que os que fizerem uso 
do microfone se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 
minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para 
as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Para a Profa. Elizabeth, de Frederico Alvarenga, do 

CEFET: "A forma incorreta dos dimensionamentos dos projetos de energia 
solar tem queimado a tecnologia e prejudicado maior utilização desse 
potencial? Qual é a relação entre o custo para implementação de energia 
solar em nível residencial e o tempo útil de vida dos equipamentos?". 

A Sra. Elizabeth Marques Duarte Pereira - Com relação ao mercado, tenho 
a dizer que tivemos alguns problemas, mas considero-os passados. O Brasil 
tem, hoje, mais de 1.500.000m2 de coletores instalados. Belo Horizonte 
possui mais de 800 prédios com aquecimento central. Como disse, embora 
modestos em termos da nossa matriz energética, esses números falam por si 
quanto ao mercado do aquecimento solar. Temos realmente domínio da 
tecnologia, mas é necessário formarmos pessoal, e esse é um dos trabalhos 
que estão fazendo em parceria o CEFET, a PUC e a UFMG. 

Com relação a custos, esses vêm caindo ano a ano. Nos últimos dois anos, 
o setor de aquecimento solar teve isenção de impostos, de IPI e de ICMS. 
Isso trouxe redução no preço. No entanto, mais do que isso, acredito que 
haja efeito de escala. 

Sempre tínhamos, como objetivo, chegar ao preço de um eletrodoméstico. 
No projeto de Contagem, cada instalação tinha 2m2 de coletor, 200 litros, e 

foram necessárias obras civis. Nessa obra, cada sistema de aquecimento 
solar ficou em R$880,00. O preço acordado pelos fabricantes com a CEF foi 
para mais de 50 unidades. Será R$550,00, se não tiver instalação, só o 
equipamento; R$660,00 com a instalação; e R$800,00, se comprar apenas 
um sistema. O tempo de vida útil desses equipamentos é estimado em 20 
anos. 

O Sr. Presidente - Nísio de Souza Armani, engenheiro-mecânico, da 
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ABEMEC-MG e do CREA-MG: "Considerando a transmitância da radiação 
solar em corpos translúcidos, como vidros, telhas translúcidas, placas de 
policarbonatos, PVC, etc., não seria interessante universalizar tais 
implementações junto às comunidades pobres? Nota: os raios solares 
também esterilizam a água, tornando-a potável". 

Professora, agruparemos as perguntas para ganharmos tempo. 
Pergunta de Fernando Madeira, pesquisador do CETEC: "Que iniciativas 

foram tomadas pelo "Green" para reduzir o custo de instalação de 
aquecedores solares para famílias carentes?". 

Pergunta de Lélio Franklin, engenheiro da UFMG: "Como tomar banho com 
aquecedor solar em dias nublados ou em banhos sucessivos à noite?" 

Pergunta de Roosevelt N. B. do Carmo, engenheiro-eletricista: "Quais as 
perspectivas de emprego das fontes alternativas, principalmente as de 
aquecimento solar? Para os engenheiros, as oportunidades estão voltadas 
para o emprego formal ou para o empreendedor que mantém seu próprio 
negócio? O mercado está em expansão ou está próximo da saturação?". 

De Ricardo Daniel: "Pelo que foi apresentado, existe grande preocupação 
com a posição do painel solar. Como é feita a orientação do painel para o 
máximo aproveitamento da energia solar?". 

A única questão oral é de José América Avelino Barbosa, que será feita 
para a Preta. Elizabeth. 

O Sr. José América Avelino Barbosa - Repentinamente, o Governo Federal 
trouxe a público uma coisa que já conhecia há pelo menos seis anos, qual 
seja o problema da energia. Então, estabeleceu metas, cotas, ameaçou 
cortes, apresentou uma série de questões. O povo acreditou, os engenheiros 
debruçaram-se sobre as pranchetas, os técnicos também. Há pouco, a 
senhora falou a respeito da energia e, agora, que tudo já está resolvido, 
depois que algumas pessoas estão até passando por problemas dentro de 
casa, desligando aparelhos, diminuindo seu conforto, o Governo vem 
acenando com o aumento das tarifas para compensar os eventuais 
"prejuízos" que as concessionárias poderiam ter. Creio que houve incúria, 
inciência, falta de capacidade de entender e enfrentar o problema. E agora, 
aqueles que acreditaram, que economizaram e se sacrificaram, serão 
punidos pelo Governo. O que pode dizer a respeito disso? 

A Sra. Elizabeth Marques Duarte Pereira - A minha visão é que nós, no 
Brasil, tínhamos, realmente - e temos -, um potencial de economia. 
Desperdiça-se muita energia, seja nas residências, seja na indústria. Acredito 
que faltou, realmente, uma visão estratégica, embora tenha dito, em outros 
momentos, que foi surpreendente para mim porque, quando tivemos de 
economizar energia, tínhamos produtos certificados. Não era só o coletor 
solar, mas tínhamos a geladeira, o ar-condicionado, o "freezer". Então, 
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tínhamos condição de dar uma resposta, como ocorreu, prontamente. É 
muito difícil discutir toda essa problemática, porque, na verdade, muitas 
pessoas já diziam que foram penalizadas. Muitas indústrias passaram por 
isso, tiveram programas de conservação de energia e depois não tinham 
gordura para cortar, o que tinha já foi cortado. Então, vivemos, realmente, um 
problema atípico, um momento de crise. 

No caso da energia solar, tenho sempre chamado a atenção de que essa é 
uma das grandes vantagens: o fato de você economizar energia mantendo o 
nível de conforto. Talvez, a Sônia queira completar alguma coisa, porque é 
ela que aumentará a conta de luz. É muito difícil para nós, em um fórum 
deste, discutir um problema de tarifas. Talvez, depois, possamos discutir 
melhor. 

O Fernando me pergunta quais foram as iniciativas do Green para reduzir o 
custo de instalação dos aquecedores solares. Na verdade, quando fizemos o 
projeto para a ELETROBRÁS, não partimos de produtos baratos, de produtos 
que poderiam comprometer a saúde das pessoas. Queríamos desenvolver, e 
mostrar que isso era viável, produtos com a mesma qualidade dos que eram 
utilizados pelas classes A e B. Então, partimos de produtos etiquetados, que 
tinham a garantia do INMETRO. A redução do custo é um efeito de escala, 
não houve um trabalho na instalação. O que o Green tem feito é um trabalho 
de qualificação das pessoas. Temos um curso pela Internet - estamos na 
nossa terceira turma - e um programa de treinamento para 250 engenheiros 
da Caixa Econômica Federal. Acreditamos que a redução de custo decorre 
do efeito do aumento do mercado. Alguém me perguntou se o mercado vinha 
estagnando. Fizemos um estudo em conjunto com a ( ... ) para o Governo 
Federal, no mês de agosto, um programa brasileiro que estimulasse a 
instalação de 1 milhão de aquecedores solares. Ele geraria 30 mil empregos 
diretos, na fabricação, na instalação, no projeto, na consultoria. Não é um 
mercado estagnado; pelo contrário, ele vinha crescendo de 30% a 50% ao 
ano. Neste ano, em função da crise de energia, o mercado cresceu 300%. 
Voltando à pergunta do senhor que já se retirou, acho que nunca mais 
seremos os mesmos, nunca mais voltaremos a gastar energia, quase como 
um descompromisso, como ocorria. Então, acredito que esse é um mercado 
que já começou há muito tempo, está consolidado. Agora, mudamos a 
inclinação dessa curva, e acredito que ele seja um mercado muito promissor. 
Para vocês terem uma idéia, o Brasil vinha instalando em torno de 300.000m2 

de coletores ao ano. Esse é o mesmo número da Áustria, um país muito 
menor, com um nível de insolação muito menor que o nosso. 

Há também uma pergunta que as pessoas sempre me fazem e que me 
esqueci de comentar. Como uso o aquecedor solar se o dia está nublado, se 
chove muito durante a noite? A energia solar é alternativa. O que é isso? Ela 
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precisa de uma outra fonte complementar. 

No nosso caso essa fonte pode ser elétrica ou a gás. A Sônia disse que a 
CEMIG trabalha com aquecimento elétrico. É uma energia complementar, 
que entra somente com 20%, 30% da energia total. Um bom projeto de 
aquecimento solar gera economia de 10% a 80% da energia que gastamos 
com o banho. Belo Horizonte, por exemplo, tem situação excelente, temos 
inverno de céu azul, céu de brigadeiro. No inverno praticamente não 
precisamos de complementação. O nosso problema é dezembro, janeiro, em 
que, embora seja verão, temos maior volume de chuva. 

Com relação à orientação do painel, o sol fica dois meses do ano ao sul de 
Belo Horizonte e 1 O meses ao norte. Então, sempre devemos inclinar os 
painéis para o norte. O ideal é que o ângulo de inclinação variasse todos os 
dias, porque o sol vai mudando de posição. Aquele sistema que a Sônia 
mostrou faz o rastreamento do sol. No caso do coletor solar isso é 
impossível. Por isso, recomendamos que se coloque a latitude da cidade 
mais 10°. Em Belo Horizonte temos 20° de latitude. Com 30° estaríamos 
aproveitando o máximo dessa energia. 

Última pergunta, do Nísio, da ABEMEC: "Considerando a transmitância da 
radiação solar em corpos translúcidos como vidro, telhas translúcidas, placas 
de policarbonato, PVC, etc., não seria interessante universalizar tais 
implementações junto às comunidades pobres?". Na verdade, isso diz 
respeito à energia solar. Os nossos coletores já utilizam isso como cobertura 
transparente. Com relação à telha, cai naquele caso da arquitetura 
bioclimática. Num país tropical como o nosso temos de fazer um balanço de 
energia. Se facilitamos a entrada do sol, aumentamos o nível de iluminação, 
não precisaremos muito da luz, mas gastaremos com ar-condicionado. É um 
dos trabalhos que a Sônia citou e que estamos fazendo em parceria com a 
CEMIG, a PUC, o CEFET, a UFMG, e hoje o Jaime veio me falar que Ouro 
Preto também está interessada. É claro que Ouro Preto vai dar grande 
contribuição, pois tem clima completamente diferente do nosso. São linhas de 
pesquisa e preocupação de todos nós. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Sr. Hamilton Moss de Souza. De 
Ricardo Brant Pinheiro, da Escola de Engenharia da UFMG, do 
Departamento de Engenharia Nuclear: "O CEPEL estava estudando a 
implementação de um sistema termossolar para a geração de energia elétrica 
com receptor central em torre e heliostatos concentradores. Poderia informar 
a situação atual desse projeto?". De Fernando Madeira, Pesquisador do 
CETEC: "Quais iniciativas foram tomadas pelo CRESESB para viabilizar o 
uso de tecnologias acopladas para a geração de energia alternativa em larga 
escala?". De Artur Eustáquio de Oliveira: "Os painéis de células fotovoltaicas 
têm algum tipo de proteção contra a depredação ou o vandalismo?". De 
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O Sr. Hamilton Moss de Souza - Começando pela primeira pergunta, existe 
realmente esse projeto do qual o CEPEL faz parte, com vários outros países. 
Trata-se de projeto internacional e está em fase de elaboração por parte do 
Executivo. No CEPEL, o responsável pelo projeto é o Evandro Camilo. E-
mail: camilo@ .cepel.br. O projeto tem andado, e têm sido realizadas várias 
reuniões. Estão escolhendo um local no Nordeste para se instalar. É um 
projeto de grande porte, de milhões, com financiamento internacional e 
contrapartida brasileira. O projeto não tem caminhado com a velocidade de 
que gostaríamos, mas não tão devagar assim. Se quiser saber mais detalhes, 
pode entrar em contato direto com o Evandro e solicitar mais informações. 

Com relação às iniciativas tomadas pelo RESESB para viabilizar o uso das 
tecnologias acopladas para geração de alternativa em larga escala, o 
RESESB opera em conjunto com o CEPEL. Temos várias atividades, ternos 
dado cursos e apoio a outras universidades e instituições no Brasil inteiro. Há 
uma parte de divulgação. Na casa solar, sistema isolado, demos cursos para 
professores que atingem indiretamente cerca de 9 mil alunos, nas escolas 
técnicas. 

Temos recursos limitados, rnas operamos em conjunto com o CEPEL. O 
RESESB é fisicamente instalado no CEPEL - sou pesquisador do CEPEL. 
Então, muitas atividades são feitas em conjunto, mesmo a parte do solar 
térmico de alta temperatura - sistema heliotérmico - é feita pelo Evandro; e 
sempre que podemos, apoiamos. Saindo um pouco do solar, há também a 
questão atlas eólico, isso é feito pelo CEPEL, mas tarnbém com o apoio do 
RESESB, tanto com pessoal quanto em termos de recursos. 

Vou dar a "homepage" do RESESB: www.cresesb.cepel.br. É o centro de 
referência. O meu "e-mail" é moss.mss@cresesb.cepel.br. Continuo à 
disposição para responder às perguntas. 

A pergunta sobre o custo médio por megawatt instalado de energia 
fotovoltaica: está na ordem de US$8.000,00 o kW, por serem sistemas 
menores. 

Isso está nas transparências que passamos, em que há uma série de 
dados comparativos das várias tecnologias, inclusive a heliotérmica. Isso 
estará disponível na "homepage", são várias - do RESESB e da Cãmara dos 
Deputados. Esse é o custo da instalação por kWh. Agora, o custo da energia 
daria alguma coisa na ordem de US$250,00 a US$500,00 o MWh. 

Com relação à outra pergunta do Arthur Eustáquio, se os painéis e as 
células fotovoltaicas têm algum tipo de proteção contra o vandalismo, 
normalmente, não. Outra pergunta que surge muito nessa linha é sobre gelo 
ou granizo. 
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O painel resiste a impactos normais como uma chuva de granizo. Bala 

perdida ele realmente não suporta. No CEPEL já ocorreu isso, e o painel 
quebrou. Não tem proteção. 

Em alguns Estados, tem havido casos de roubo de painéis fotovoltaicos. Há 
um mercado paralelo de painel fotovoltaico. Se, por um lado, isso é 
desagradável, por outro, se há gente roubando, é porque existem pessoas 
interessadas, o que, de uma certa forma, é um sinal de sucesso da 
tecnologia. Certos sistemas podem ser protegidos com cadeado, o que pode 
dificultar a remoção. Só não há jeito de ser colocado dentro de casa. 

O Sr. Presidente - Perguntas destinadas à Dra. Sônia, de Jane Leão, da 
Secretaria Municipal de Estrutura Urbana: "Existe algum programa de 
incentivo financeiro para a Prefeitura de Belo Horizonte instalar painéis 
fotovoltaicos em vilas de casas populares, por exemplo? Existe incentivo no 
mesmo sentido para produtores rurais?". 

Questão colocada por Henrique Maria M. Fernandes Martim, engenheiro-
eletricista: "Favor informar o procedimento a ser seguido para instalar a 
energia fotovoltaica em fazenda do Jequitinhonha e o custo, se for o caso?". 

Pergunta para a Sra. Antônia e para a Dra. Elizabeth, de Marco Aurélio de 
Oliveira Dias, engenheiro-eletricista: "A substituição de chuveiros elétricos por 
sistema de aquecimento solar provoca um aumento no consumo de água. 
Esse efeito pode restringir a aplicação de um programa de grande porte para 
substituição dos chuveiros elétricos? Como reduzir esse efeito do aumento 
do consumo de água em sistemas de aquecimento solar?". 

A Sra. Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz - Iniciando pelos pequenos 
produtores rurais, o Programa Luz Solar pertence ao Lumiar, nosso programa 
de eletrificação rural ligado ao Luz do Campo, programa nacional do 
Ministério de Minas e Energia. Nesse programa, dividimos os incentivos pelo 
IDH do município. O IDH tem vários índices, analfabetismo, renda, etc. O 
ponto está em torno de R$2.000,00, e a CEMIG financia R$1.300,00. Nos 
outros municípios, há uma escala gradativa, dependendo do IDH do 
município. Isso para pequenos produtores rurais. Para produtores rurais 
típicos, que são as fazendas, terá de haver uma negociação caso a caso com 
a CEMIG local, quando é feita uma análise do investimento a ser feito, 
comparada com a rede elétrica, com várias condições de financiamento. 

Para a área urbana, recentemente tivemos uma reunião com a Caixa 
Econômica Federal em Brasília, onde estavam pensando na possibilidade de 
financiar os conjuntos habitacionais já integrados com aquecimento solar e 
sistema fotovoltaico interligado à rede elétrica. Mas isso ainda está em fase 
de estudo e negociação; não existe nada decidido sobre o assunto. 

Com relação aos custos, como falei, dentro do Programa Luz Solar para o 
pequeno produtor rural, que é basicamente iluminação, televisão e rádio, está 
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em torno de R$2.000,00. Para fazendas, cada caso é um caso, depende 
do que você quer utilizar. 

É importante enfatizar que não existe limite para utilização da tecnologia. 
Temos casas, nas regiões montanhosas, na Europa, alimentadas pelo 

sistema fotovoltaico. Tudo depende de quanto a pessoa esteja disposta a 
pagar e da contrapartida em conforto a ser obtido. Trata-se de dado 
importante a ser considerado na escolha da tecnologia. 

A Sra. Elizabeth Marques Duarte Pereira - Com relação à pergunta do 
Marco Aurélio, relativa ao aumento do consumo de água inerente ao uso do 
aquecimento solar, esse foi um dos trabalhos que fizemos. Em Belo 
Horizonte, trabalhávamos da seguinte forma: 1m2 de coletor gera 100 litros 
de água quente por dia, que atende a uma pessoa da classe A ou da classe 
média alta, trazendo excelente nível de conforto. As grandes construtoras de 
Minas utilizam o aquecimento solar. Mas, para as famílias de baixa renda, o 
nível de conforto não poderia ser o mesmo nem há esse interesse porque a 
pessoa quer usar o aquecimento solar não pelo conforto mas pela economia, 
já que não pode gastar energia mas também não pode gastar água. Quanto 
ao dimensionamento de 200 litros, que atenderiam a duas pessoas da classe 
A, no caso de Contagem, foi feito para seis pessoas. E durante 1 ano, em 
que fizemos o acompanhamento, tivemos famílias, com oito pessoas, 
utilizando esses 200 litros, sem nunca ter usado a resistência. Nos dias 
nublados, tomam banho mais rapidamente pois não ligam a resistência. Esse 
é o objetivo da família: ou o conforto ou a economia. 

O Sr. Presidente - Perguntas destinadas ao Dr. Hamilton Moss: De Murilo 
Oliveira, engenheiro eletricista: "Qual a menor incidência solar para 
funcionamento do sistema fotovoltaico? Em dias nublados ou chuvosos, há 
produção de energia?". 

De Cristiano Sarmento, do Colégio Anchieta: "De que forma é feita a 
transformação da energia solar em energia elétrica? Já é economicamente 
viável a instalação de equipamento fotovoltaico em residências brasileiras?". 

De Luís Gustavo Samorano, da UCMG: "Sabe-se que o aquecimento solar 
já é discretamente utilizado no Brasil. A geração fotovoltaica possui utilização 
significativa?". 

De Everton de Castro, do Departamento de Engenharia Mecânica da 
UFMG: "Como sabemos, a velocidade média dos ventos, em determinadas 
regiões é muito pequena, tornando inviável a instalação em fazendas, usinas, 
mesmo de um simples catavento. Existem construções de sistemas híbridos 
solar-hidráulico e quais as suas possíveis dificuldades ou barreiras 
tecnológicas ou financeiras?". 

O Sr. Hamilton Moss de Souza - Num local onde a luz seja muito fraca, 
haveria a necessidade de colocação de painéis e baterias muito grandes, o 
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Estamos falando em 5kW/m2/dia. Essa é a incidência média no Brasil. 
Fizemos um convênio com a Universidade de Pernambuco e está faltando 
apenas o atlas para se acoplar ao CD-ROM para começarmos a distribuição. 
Estamos com bastante dados. Há algum tempo não tínhamos dados nenhum. 

De que forma é feita a transformação da energia solar em energia elétrica? 
O Prol. Braz fez uma apresentação muito interessante naquele curso 
intensivo de física quântica. Você tem o "fótum", o material é preparado de 
uma determinada forma, fica com alguns buracos dentro , na hora que chega 
um fótum, você tem a condição de olhar de um ponto para outro, gerando 
uma diferença de potencial entre a face frontal da célula e a face posterior. 
Você tem essa diferença de potencial e, conectando, gera uma corrente. 
Essa é a maneira mais rápida para explicar isso. 

Já é economicamente viável a instalação de equipamentos fotovoltaicos 
nas residências brasileiras? Se você mora distante e não tem a rede de 
energia elétrica na frente da sua casa, realmente é viável em comparação 
com a extensão de rede, se você mora a partir de 5km a 1 Okm da rede. Se 
você tem uma rede já passando, é mais barato utilizá-la, por enquanto, 
porque o preço do fotovoltaico tem caído, o preço da energia comercial tem 
subido e a tendência é de subir cada vez mais. Mas as pessoas compram, 
por exemplo, um tênis de alguma marca famosa por causa da propaganda, e 
gastam mais do que o custo. Essa questão de custo depende da pessoa e de 
sua disponibilidade financeira. Se você tem a opção da rede na sua casa, em 
princípio, ela é mais barata. 

Sabe-se que o aquecimento solar é discretamente usado no Brasil, e a 
geração fotovoltaica possui aquecimento? Sim, o aquecimento tem sido 
utilizado. Estamos até comemorando os dados crescentes. Como disse a 
Ora. Elizabeth, em Israel, por exemplo, 80% das residências já têm esse 
aquecimento. 

A Sra. Elizabeth Marques Duarte Pereira - Em Israel, a residência não 
recebe o habite-se se não tiver a tubulação de água fria e de água quente. 
Ela não precisa ter o aquecimento solar, mas precisa ter a tubulação. 
Chamamos isso de tubulação em espera. Hoje, 80% das casas em Israel têm 
aquecimento solar, e a meta para 201 O é de 100%. 

O Sr. Hamilton Moss de Souza - Quero fazer apenas um comentário sobre 
a questão da legislação, que acabamos não comentando e que é 
fundamental. É necessário que haja uma legislação que determine ou 
incentive a utilização de energias renováveis. As leis de mercado funcionam 
quando se tem mercado. 

A geração fotovoltaica possui alguma utilização significativa? Existem 
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vários sistemas. Somando tudo, teríamos alguma coisa na faixa de 
10mW, somando telecomunicações. 

Sobre a velocidade dos ventos nos sistemas híbridos, temos dois sistemas 
instalados aqui no Brasil, misturando vento, diesel e fotovoltaico, e 
misturando diesel e fotovoltaico. 

Então, existem esses sistemas. Por um lado, um "mix" dos sistemas 
aumenta a confiabilidade, pois, se não temos sol, podemos ter vento, etc. Por 
outro lado, o sistema de controle deve ser mais sofisticado, para ótima 
utilização do sistema, ou seja, deve ser muito bom, no sentido de verificar 
qual "mix" de energia deve ser usado, o que tem um custo também. Em 
termos gerais, a situação é interessante. 

Quanto à energia eólica, é muito interessante a questão da 
complementariedade. Para todas as energias, o armazenamento é 
importante. No sistema de aquecimento, armazenamos no "boiler", o 
fotovoltaico armazena em baterias, etc. Se tivermos combinação de eólico 
com hidráulico, reforçaremos tanto um quanto outro, ou seja, o hidráulico 
passa a ser sistema de armazenamento do eólico, para grandes massas. 

O Sr. Presidente - Rubaiyát Pinheiro de Araújo Moreira, da CEMIG, 
pergunta ao Sr. José Flávio: "A época do início do racionamento, foi noticiado 
que, em uma cidade mineira, a Prefeitura teria instalado sistemas de 
iluminação de origem fotovoltaica em espaços municipais de lazer (pista de 
"cooper"). Essa solução de iluminação de espaços públicos, como parques, 
praças, ou mesmo vias de favelas, tem espaço para o crescimento?". 

O Sr. José Flávio Chagas Machado Coelho - Nosso projeto foi inicialmente 
para uma área de recreação, exatamente por questão de segurança, para 
chamarmos a atenção para a energia solar. O resultado nos mostrou 
condições de ampliar o processo. A própria população vem pedindo que se 
instalem novos postos de energia solar em praças. O nível de iluminação é o 
mesmo que o da energia tradicional: é uma lâmpada de 35W de sódio 
equivalente a 125W de mercúrio, portanto, não há perda. 

Quanto às vilas e favelas, temos que pensar em outros fatores, que vêm 
sendo discutidos em lpatinga, há algum tempo. A Prefeitura subsidia a 
energia elétrica, nas vilas, para a população de baixa renda. Porém, algumas 
pessoas das vilas são empreendedoras e acabam montando seus negócios, 
como, por exemplo, uma serralheria ou uma oficina de costura, dentro de 
suas casas, construídas pela Prefeitura, que, assim, continua subsidiando 
essa população. Se, nesses locais, tivermos a energia solar, estaremos 
impedindo esse crescimento, porque as pessoas que tiverem ascensão social 
deixarão o local, deixando-o livre para outro que estiver precisando no 
momento. 

A Sra. Antônia Sõnia Alves Cardoso Diniz - Gostaria de complementar essa 
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informação. Rubaiyát, temos tido na CEMIG vários pedidos de consultas 
de Prefeituras sobre o uso dessa tecnologia para a eletrificação de áreas 
onde o sistema elétrico ainda não chegou, de locais considerados perigosos 
por causa do racionamento, ou mesmo de vias públicas e estradas. 

O Sr. Presidente -Temos duas últimas perguntas, que são endereçadas a 
todos os componentes da Mesa. A primeira é de Fernando Madeira, 
pesquisador do CETEC: "Quais providências estão sendo tomadas para 
desenvolver programas para a nacionalização de geradores de energia solar 
(fotovoltaica e térmica)? Quais são os investimentos em pesquisas na área 
de materiais, tecnologia química, engenharia eletrônica, etc.?". 

Há uma pergunta da Sra. Rejane, estudante de Arquitetura da UFMG. 
"Vêm sendo desenvolvidas, juntamente com as tecnologias, legislações que 
garantam o acesso ao sol nas grandes cidades, uma vez que uma edificação 
vizinha poderá provocar sombra tanto no painel térmico quanto no 
fotovoltaico?". 

O Sr. Hamilton Moss de Souza - Aproveitarei para falar sobre a primeira 
questão exposta com relação à nacionalização dos geradores. Na realidade, 
há alguns grupos de pesquisas nas universidades brasileiras que têm 
investido nessa questão. O nosso é um deles. Há outro grupo bastante ativo 
também da Universidade de Santa Catarina. Estamos trabalhando na parte 
eletrônica, ou seja, justamente na tecnologia do inversor, para a conexão do 
sistema fotovoltaico ao sistema de energia elétrica. O outro elemento do 
sistema fotovoltaico que precisa ser nacionalizado em termos de aquisição de 
tecnologia seriam os painéis fotovoltaicos - que são dois elementos 
constituintes básicos. Nesse ponto, o esforço é maior. Diria que, na 
seqüência, precisamos também dominar a tecnologia das estruturas um 
pouco mais complexas, baseadas em condutores, que são os casos das 
chaves eletrônicas que são utilizadas. Temos condições de nacionalizar a 
engenharia do produto, mas não há, no Brasil, tecnologia e empresas 
capazes de produzir os componentes eletrônicos que são utilizados. Essa 
iniciativa do CETEC tem um valor inestimável, tanto na direção dos painéis 
fotovoltaicos quanto para conseguirmos autonomia tecnológica na área de 
eletrônicos de forma geral. 

A Sra. Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz - Agradeço o esforço do 
Hamilton em falar sobre o projeto do CETEC, que foi criado em parceria com 
a CEMIG. Temos investido muito para diminuir a dependência tecnológica. 
Considero que esse seja o grande entrave para o desenvolvimento da 
tecnologia fotovoltaica. Para elaborar grandes programas, precisamos montar 
um modelo de sustentabilidade. É muito fácil comprar o sistema e instalá-lo. 
Mantê-lo operando, de acordo com um modelo viável e real, que, realmente, 
funcione, é um grande desafio, tão grande quanto desenvolver a célula solar, 
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como temos feito com o CEFET. É claro que vanas frentes têm sido 
abertas. Na CEMIG, há quatro grandes linhas de pesquisa, buscando, com 
várias universidades e centros de pesquisa, o desenvolvimento de 
equipamentos utilizados no sistema, porque não podemos elaborar 
programas em grande escala, com a dependência tecnológica existente. É 
preciso dar manutenção. Então, não podemos depender de equipamentos 
importados ou de pessoas capacitadas. Há outros grupos que estão 
desenvolvendo células solares no Brasil. CEMIG-CETEC não é o único grupo 
que está fazendo isso. Em nosso Estado, há esforço conjunto nesse sentido. 

Com relação ao silício, o nosso caso é muito específico, porque somos os 
maiores produtores do silício grau metalúrgico e somos exportadores. 
Estamos tentando utilizar matéria-prima nossa para desenvolver as células 
solares que completariam todo o ciclo. Já está sendo constituída por uma 
empresa mineira uma indústria de módulos fotovoltaicos em Lagoa Santa. Se 
desenvolvêssemos essas células solares, teríamos o produto completamente 
nacionalizado e estadualizado. 

A Universidade de Campinas tem um grupo, a PUC do Rio também, e 
estão pesquisando. Esperamos que esse esforço conjunto resulte, em breve, 
em produtos nacionais. 

O Sr. Hamilton Moss de Souza - Quero somente complementar. O grupo do 
silício, pelo que conheço, é um dos mais avançados. Já está na linha de pré-
produção industrial, com protótipos, etc. Podemos apoiar, com a FUNEP, se 
necessário. 

O Sr. José Flávio Chagas Machado Coelho - Queria falar sobre a legislação 
urbana, acerca da insolação. 

Em 1996, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao fazer a nova lei de uso e 
ocupação do solo, contratou uma consultoria para determinar os 
afastamentos laterais e de fundo das edificações, de modo a poderem 
receber energia solar. Infelizmente, não passou na Câmara Municipal. Esse 
trabalho virou um artigo geométrico, em que se fala que o afastamento é X, a 
altura é Y, criando sombreamento nas edificações novas. Talvez seja época 
de repensar. 

A Sra. Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz - Queria dizer, também, que a 
questão da legislação urbana é um grande desafio. Recentemente, conheci 
um outro coletor solar. Em países em que a radiação solar não é muito alta, 
usavam-se aquecedores cilíndricos, que podiam ser colocados verticalmente 
nas paredes e mantinham o sistema em nível otimizado durante todo o 
período de insolação, quer dizer, existem alternativas tecnológicas. Usamos o 
plano, e a Beth pode falar mais sobre ele. É o que está mais desenvolvido no 
País. Com o avanço da tecnologia, acredito que outros tipos de coletores 
solares poderão ser utilizados. 
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O Sr. Presidente - Quero externar meus agradecimentos aos ilustres 

expositores e ao público, que formulou questões e prestou atenção a todas 
as palestras proferidas. 
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - 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 - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 8h45min, declaro 

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

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Designação de Comissão 

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados João Paulo e 
Wanderley Ávila para, em comissão, conduzirem ao Plenário o 
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum Técnico 
Alternativas Energéticas, com os temas Conjuntura Energética Brasileira, no 
primeiro painel, e Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, no segundo 
painel. 

Composição da Mesa para o Primeiro Painel 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa, para o 

primeiro painel, os Exmos. Srs. Luiz Márcio Ribeiro Viana, Secretário de 
Minas e Energia, representando o Sr. Governador, Dr. Itamar Franco; Afonso 
Henriques Moreira Santos, Secretário de Energia do Ministério das Minas e 
Energia; Paulo Roberto Takahashim, Secretário Municipal de Estrutura 
Urbana, representando o Prefeito, Dr. Célio de Castro; e Bautista Vidal, ex-
Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério de Indústria e Comércio. 

Palavras do Sr. Presidente 
Ainda em fase de adaptação às mudanças de hábitos impostas pelo horário 

de verão, em vigor desde o último final de semana, estamos aqui para 
discutir um tema que, assim como o avanço de uma hora em nossos relógios, 
tem perturbado bastante o sono dos brasileiros: a crise de energia. 

Desde que o colapso do sistema energético nacional foi exposto à opinião 
pública, diante da diminuição alarmante do nível dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas e do prenúncio das medidas de racionamento e corte de energia, 
esta Casa vem debatendo o assunto e alertando para a gravidade da 
situação. 

Foi com essa preocupação que lançamos, no início deste ano, em parceria 
com mais de 70 instituições do setor público e da sociedade civil, o 
Movimento "Minas em Defesa das Águas", destinado a discutir a situação dos 
recursos hídricos e energéticos e buscar soluções para a crise de energia em 
que o País se encontra. 

Não é demais lembrar alguns fatores que vêm contribuindo ou podem 
contribuir para agravar essa situação, como a interrupção dos investimentos 
nas empresas estatais dos setores hídrico e energético e as ações ou 
projetos relativos à privatização de Furnas, à divisão da CEIG, à transposição 
das águas do rio São Francisco e à nova política de saneamento, em 
discussão na Câmara Federal. 

Entre as ações do Movimento "Minas em Defesa das Águas", podemos 
citar a realização de ciclos de debates; a participação em manifestações 
públicas; a reestruturação e o revigoramento da Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 
Rio São Francisco - CIPE São Francisco e da CIPE Rio Doce, envolvendo 
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Compõem também a programação a realização de audiências públicas, a 
cargo das comissões temáticas da Casa, sobre assuntos relacionados à crise 
energética, e visitas às regiões do Estado onde se localizam os Comitês de 
Bacias Hidrográficas, com o objetivo de incentivar o seu pleno funcionamento 
e fomentar entre as populações locais a consciência e a participação nos 
programas voltados para a preservação dos recursos hídricos. 

Destaque-se, ainda, dentro do Movimento "Minas em Defesa das Águas", a 
criação da Comissão em Defesa do Sistema Energético Nacional, da qual 
participam personalidades e representantes de entidades do setor público e 
da sociedade civil, nos âmbitos estadual e nacional, e cujas discussões 
resultaram na realização deste fórum técnico. 

Submetida ao racionamento, que afeta os segmentos empresariais, os 
setores públicos e os consumidores residenciais, com reflexos negativos nos 
indicadores econômicos e no dia-a-dia da população, e diante da demora que 
as medidas anunciadas para a geração de mais energia levarão para surtir 
efeito, cabe à sociedade encontrar formas alternativas para minorar a 
situação atual e transformar-se em opção economicamente viável para o 
futuro. 

Rico em recursos naturais, o Brasil conta com diversas e abundantes 
fontes alternativas de energia, faltando apoio econômico e governamental 
para que muitos projetos nessa área saiam do papel e cheguem aos 
consumidores residenciais e às atividades produtivas. 

Especialistas e autoridades vinculadas ao setor, com reconhecida 
experiência e espírito crítico, nos honram com sua presença neste evento e 
estarão discorrendo sobre a conjuntura energética brasileira e mineira e 
debatendo conosco as possibilidades de enfrentamento da situação. 

Paralelamente às palestras e debates do fórum técnico, empresas públicas 
e privadas estarão expondo, hoje e amanhã, no Hall das Bandeiras da 
Assembléia Legislativa, equipamentos e novidades tecnológicas referentes a 
diversas formas de produção de energia. 

Esperamos que este evento seja uma oportunidade para todos os 
segmentos da sociedade mineira - técnicos, empresários, estudantes, 
representantes de prefeituras e demais órgãos públicos, proprietários rurais e 
a população em geral - conhecerem melhor nosso potencial energético e 
debaterem saídas para a crise. 

Mais precisamente, pretendemos contribuir para o intercâmbio de 
informações entre as instituições públicas e privadas que se dedicam à 
pesquisa e ao desenvolvimento de formas alternativas de energia; divulgar as 
fontes alternativas de energia entre os consumidores residenciais, as 
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empresas e os diversos níveis de governo; viabilizar parcerias entre 
pesquisadores e investidores, visando à industrialização de novos 
equipamentos; e incentivar o financiamento de pesquisas sobre fontes 
alternativas de energia. 

É oportuno lembrar que o conjunto de ações que a Assembléia Legislativa 
vem promovendo a propósito da crise energética, incentivando a discussão 
dos problemas que afetam o setor, só é possível e só se fortalece com o 
apoio e a mobilização dos segmentos organizados da sociedade. 

Agradecemos a todos os expositores, debatedores e participantes deste 
fórum técnico, especialmente às pessoas e às instituições que nos ajudaram 
a planejá-lo e a concretizá-lo, aproveitando para reafirmar uma convicção que 
se aplica particularmente à crise energética: as políticas públicas e os 
modelos de gerenciamento dos recursos econômicos devem balizar-se, antes 
de tudo, em sua repercussão social e no desenvolvimento harmônico e 
sustentável. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Luiz Márcio Ribeiro Viana 
Exmos. Srs. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, que representa, na abertura 
deste seminário, o Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio; Secretário 
da Energia do Ministério das Minas e Energia, Eng. Afonso Henriques 
Moreira Santos; Prol. Bautista Vidal, ex-Secretário de Tecnologia Industrial 
do Ministério da Indústria e do Comércio e ícone da brasilidade na energia do 
País; Secretário de Estrutura Urbana de Belo Horizonte, Eng. Paulo Roberto 
Takahashim, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro; 
2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa e Coordenador deste debate, 
Deputado Ivo José; Srs. Deputados, senhoras e senhores, bom-dia, quando o 
Governador Itamar Franco assumiu o Governo de Minas, ern 1°/1/99, entre 
outros compromissos, definiu como prioridade a defesa da CEMIG e a 
definição de um ousado programa de obras de geração de energia. 

Naquela época, a maioria dos projetos de implantação de novas obras da 
empresa, alguns com mais de 20 anos de existência, como o caso de 
Aimorés e de Queimado, estavam paralisados. A CEMIG estava amarrada, 
em função de um acordo de acionistas lesivo à empresa e principalmente ao 
Estado de Minas Gerais, acionista majoritário da companhia. Vale frisar que 
esse acordo não foi autorizado por esta Casa. 

Na Justiça, o Governo de Minas Gerais derrubou o acordo de acionistas, e 
a CEMIG pôde seguir o seu caminho e ser a peça principal da política 
energética do Estado. Em 1999, ninguém falava em apagão, em crise 
energética, em recessão, provocada pela falta de energia. Sabíamos, 
contudo, que a situação não era nada tranqüilizadora. O último projeto 
próprio de geração da CEMIG havia entrado em operação quatro anos atrás. 
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Com coragem, tiramos das gavetas os projetos mais significativos e 

começamos a trabalhar, fazendo a nossa parte. Assim foram iniciadas as 
obras de cinco usinas: Porto Estrela, já concluída, Queimado, Aimorés, Funil 
e Térmica do Barreiro. 

Outros sete projetos de implantação de novas usinas estão prontos para 
ser iniciados: I rapé, a mais importante obra para o Jequitinhonha em todos os 
tempos; Capim Branco I e li, em parceria com a Vale do Rio Doce, a 
Camargo Corrêa, a Votorantim e a Susano, Pai Joaquim, e as térmicas 
Sulminas e Ouro Preto, além da ampliação e da conversão para o gás da 
térmica de Igarapé. 

Além dessas obras e projetos, estão em implantação no Estado, através de 
outras concessionárias, as térmicas de Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina 
e lbirité, Fiai e PETROBRÁS, além da Hidrelétrica de Santa Clara, da 
Companhia Queiroz Galvão. Minas tem hoje, sem dúvida, o maior canteiro de 
obras de geração do País. 

Somente nesses empreendimentos, o poder público está investindo cerca 
de R$3.200.000.000,00, para acrescentar mais 2.500MW ao parque de 
geração do Estado. Essa potência é quase 50% da atual capacidade 
instalada das usinas da CEMIG. 

Esta crise, é importante frisar, não decorre apenas da escassez de chuva 
no Sudeste, como alguns insistem em afirmar. A crise ocorre justamente por 
falta de investimentos em obras de geração. 

Investimentos em geração que a CEMIG tem priorizado realizar, de forma 
isolada, mas, principalmente, em parceria com a iniciativa privada, ou seja, 
em Minas, os empresários, principalmente os da mineração, têm trazido sua 
contribuição, associando-se à CEMIG nesses empreendimentos, que, sem 
dúvida, vão ajudar a diminuir a crise energética. 

Senhoras e senhores, com a atual crise, que nos impôs uma redução muito 
acima de 20% do consumo de nosso mercado, a CEMIG e o Governo do 
Estado, como não poderia ser de outra forma, passaram a sofrer com a 
diminuição de suas receitas; contudo, não se medirão esforços para manter 
as atuais obras de geração. 

Trata-se de mais um desafio, que, temos certeza, será superado pela 
liderança que o Dr. Djalma Moraes imprime à empresa e pela liderança 
política do Governador Itamar Franco, pois Minas Gerais precisa continuar 
contribuindo, para que possamos sair desta crise e o País volte a crescer. 

Os relevantes temas a serem discutidos durante estes trabalhos podem ser 
grupados dentro do conceito de geração distribuída. Entende-se como 
geração distribuída todas as instalações de produção de energia elétrica que 
possam ser consideradas de pequeno porte em relação ao sistema elétrico 
que atende a uma região, normalmente divididas em: - Pequenas Centrais 
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Hidrelétricas - PCHs; geração eólica; sistemas de co-geração; 
aproveitamento de resíduos diversos, o que chamamos, carinhosamente, em 
nossos escritórios, de energias complementares. 

Os sistemas de co-geração utilizam o calor desperdiçado em m processo 
industrial, para gerar energia elétrica. Em muitas situações, o calor que seria 
desperdiçado em uma geração de energia passa então a ser fornecido a um 
processo industrial. 

A geração distribuída tem impacto positivo no comportamento dos sistemas 
elétricos, propiciando as seguintes condições de melhoria do desempenho: 
redução das perdas de calor nas linhas de transmissão; manutenção de 
níveis de tensão mais constantes ao longo do dia, dada a capacidade natural 
dos geradores distribuídos em regular a tensão regional, além da redução 
das perdas; possibilidade de manter pelo menos parte do sistema elétrico 
local, quando da ocorrência de desligamentos extensos; redução nos 
investimentos em transmissão e geração, ou redirecionamento desses 
recursos para regiões mais carentes. 

É importante ressaltar que a estrutura atual do sistema elétrico brasileiro 
incentiva a adoção das geradoras por parte de consumidores autoprodutores 
e produtores independentes. A ELETROBRÁS está se dispondo a assumir as 
etapas de comercialização da energia dos pequenos consumidores. No caso 
específico das PCHs o número inicial - que está sendo questionado pelos 
interessados- seria de R$57,00/MWh de energia firme. 

A co-geração pode ser antevista como a implantação dos seguintes tipos 
de geradoras: - aproveitamento de subprodutos dos processos industriais, 
com a utilização de turbinas a vapor ou a gás ou em ciclo combinado; 
resíduos agroindustriais (bagaço de cana, palha de arroz, cavacos de 
madeira); gases siderúrgicos - por simples passagem ou por queima; 
integração entre os processos de produção de vapor e a geração de energia; 
- implantação de geração no local de utilização, com a utilização de células a 
combustível (provavelmente dentro de quatro anos esta técnica já será 
economicamente viável); aproveitamento de outras fontes de energia, tais 
como lixo urbano, gases de tratamentos de diversos processos, desde que 
economicamente viáveis. 

Os diversos processos têm de ser ambiental mente aceitáveis. 
O Estado de Minas Gerais tem hoje 30 PCHs conectadas ao sistema 

elétrico, com uma potência instalada de 133,4MW, além de outras operadas 
por autoprodutores. 

Entretanto temos ainda os seguintes potenciais nas diversas regiões do 
Estado: 
Vale de rio 
Paranaíba 

Potencial MW 
28 
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Mucuri 41 
Grande 175 
São Francisco 193 
Paraíba do Sul 318 
Doce 859 
Total 1.614 

Já está autorizada pela ANEEL a implantação de 38 aproveitamentos, 
totalizando 558,5MW. Atualmente, grande parte desses projetos já está em 
fase de licenciamento ambiental junto à FEAM, para terem sua construção 
iniciada. 

É preciso fazer aqui o registro do empenho do Secretário de Energia do 
Ministério de Minas e Energia, nosso conterrâneo, Dr. Afonso Henriques, e 
do empenho do Governo de Minas em fazer com que essas licenças ganhem 
velocidade, para que tenhamos o resultado alcançado no menor prazo 
possível e fazendo com que os princípios de ambiente ecologicamente 
preservados sejam mantidos. 

Energia eólica: desde a década de 60, a CEMIG vem efetuando medições 
anemométricas em 60 locais do Estado. Foram identificados sete locais com 
velocidade de vento superior a 5,2m/s e períodos de calmaria inferiores a 
21,5%. 

Em agosto de 1994, entrou em operação a Usina Eólica do Morro do 
Camelinho (próxima à PCH de Paraúna e à cidade de Gouveia), numa 
altitude 1.328 m, um pouco além de Curvelo. 

Esta usina tem quatro aerogeradores montados a 30 m do solo e com uma 
potência total instalada de 1 MW. 

É uma instalação experimental, destinada a fornecer subsídios técnicos 
diversos para o estudo, o projeto e a instalação de outras instalações eólicas. 

Cumpre ressaltar que os equipamentos mais recentes destinados às usinas 
eólicas apresentam características tecnológicas superiores aos instalados no 
Camelinho, além de já serem produzidos no Brasil. 

Energia da biomassa: os maiores esforços da Secretaria de Minas e 
Energia no momento estão concentrados na utilização do gás de topo dos 
altos-fornos de gusa para a produção de energia elétrica. Por enquanto, 
muitos desses fornos lançam esses gases residuais na atmosfera sem 
nenhum tratamento e com a conseqüente emanação de grande quantidade 
de particulados. Um estudo inicial elaborado por essa secretaria e pela FEAM 
mostra que é possível associar-se a cada alto-formo típico (300t gusa/dia) 
uma geração de 1 ,5MW a 7MW (turbinas a vapor de baixo rendimento a 
turbinas a gás de rendimento moderado), a partir de um gás previamente 
tratado e limpo. Sabendo-se que somente em Sete Lagoas existem 36 
desses altos-fornos instalados, poderíamos ter ali uma geração elétrica 
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associada entre 54MW e 290MW de energia firme, o que corresponderia 
a uma hidrelétrica de 108MW a 580MW. 

Energia solar: neste aspecto, temos de trabalhar com duas vertentes: 
1 - Fotovoltaicas: a conversão direta da luz solar em energia elétrica está 

sendo empregada, na fase atual, para o suprimento de comunidades isoladas 
em que a energia convencional ainda não pôde atender ao direito desses 
cidadãos. Os esforços atuais estão direcionados para a iluminação de 
escolas rurais, dando-lhes condição não apenas de ter aulas noturnas, rnas 
também de receber imagens de TV (programas educativos), e esperamos 
que, em curto espaço de tempo, possam também possibilitar conexão à 
Internet. Esse sistema também está sendo empregado no bombeamento de 
água para o suprimento de comunidades isoladas, proporcionando água de 
boa qualidade, sem se ter de buscar a longa distância. 

2 - Termossolares: o aquecimento de água com os painéis solares é hoje 
uma realidade técnica. Somente em Belo Horizonte, considerada a capital de 
energia solar no Brasil, calcula-se que os sistemas instalados já reduzem a 
ponta de carga do sistema elétrico em 2,1 MW. Entendemos que a sua fase 
pioneira já foi ultrapassada e que chegou a hora de levar seus beneficios 
para a população de baixa renda. Neste caso, o mais indicado - pelo menos 
no inicio - seria incluir esses sistemas quando da construção dos conjuntos 
habitacionais como já estamos fazendo, de modo que o inevitável aumento 
da prestação seja inferior à economia (em reais) a ser obtida na conta de 
energia elétrica. 

Feito esse intróito, senhoras e senhores, convido-os em nome do Governo 
e do povo de Minas a desenvolver esses temas importantes para o trabalho, 
a riqueza e uma vida melhor para todos nós. 

Daqui do Palácio da Inconfidência, sede do parlamento mineiro, onde 
também se constrói um pais, e invocando a figura de Teodomiro Santiago, 
saúdo esse esforço de pensamento para um Brasil mais brasileiro, o Brasil de 
nosso próximo futuro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Esta Presidência, antes 
de passar a direção dos trabalhos ao ilustre Deputado Ivo José, deixa-lhes 
uma mensagem, em nome do Presidente desta Casa, Deputado Antônio 
Júlio, sobre o compromisso permanente de fazer deste parlamento um 
exemplo de vanguarda reconhecido em todo o Brasil. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, o Sr. Afonso 
Henriques Moreira Santos. 

Palavras do Sr. Afonso Henriques Moreira Santos 
Sr. Presidente, Deputado Ivo José; Secretário e amigo Luiz Márcio Vianna; 

Prof. Bautista Vidal; Sr. Takahashim; senhoras e senhores, companheiros, 
esta é a segunda vez que venho à Assembléia Legislativa de Minas. Embora 
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o pessoal de Belo Horizonte julgue que o Sul de Minas seja mais São 
Paulo, sou mineiro até a raiz dos cabelos. Estamos emocionados ao falar 
para os mineiros, nesta Casa, a respeito de temas cujo maior exemplo é 
Minas. 

Alguém já disse que Minas são muitas, são várias: minas de diamante, 
minas de ouro, minas de minério de ferro, mas notadamente minas de água, 
essa riqueza que abastece todo o Brasil, seja nas nascentes do rio da Prata, 
do rio Grande, do rio Paranaíba, seja na nascente do rio São Francisco. Isso 
nos enche de orgulho, mas também de preocupação. Minas, além dessas 
riquezas naturais, é também rica em inteligência e, como demonstrou o Luiz 
Márcio, rica em fidalguia. Digo isso principalmente pela última observação do 
seu discurso, quando citou Teodomiro Santiago - criador da escola em que 
me formei e onde trabalho como professor, em ltajubá, e Secretário de 
Estado no início do século -, mineiro de larga visão, que não deixa o 
horizonte morrer nas curvas lindas e harmoniosas de nossas montanhas, 
porque vai muito além. 

O tema energia alternativa ou alternativas energéticas me seduz, porque 
trabalho com isso há 22 anos. Trabalho para mudar esse nome de energia 
alternativa. Usamos muito a expressão "alternativa" para pessoas, 
principalmente quando se trata de alguém diferente. Por exemplo, aquele 
homem leva uma vida alternativa, é um "hippie". Enfim, alguém meio 
estranho. Essas energias alternativas têm de ser algo comum, e não algo 
estranho. Talvez, em 1 O, 20 ou 30 anos, possamos falar sobre as alternativas 
energéticas, como as nucleares, a térmica, o gás ou as grandes hidrelétricas, 
porque fará parte do dia-a-dia a geração descentralizada. Antes dela será a 
conservação ou o uso racional de energia. Essa lógica vem se desenhando 
há mais tempo; não se deve ao momento de crise. Sinto grande prazer em 
falar sobre a energia termossolar, porque, como foi dito pelo Secretário, Belo 
Horizonte é o maior centro, aqui está o Green Solar da Universidade Católica, 
exemplo maior da nossa tecnologia termossolar. 

Temos de aproveitar este momento de crise, este momento difícil em 
função de várias situações, entre elas, reconheçamos, erros de 
planejamento. O mais importante é vermos nessa fonte uma solução não só 
poética, não só dos alternativos, mas também algo economicamente viável. 
Para tanto, temos de incorporar em nossas análises, em nossos estudos e 
em nosso pensamento a palavra "risco". O que tornará comuns a pequena 
central hidrelétrica, o coletor solar, enfim, a hoje alternativa energética será a 
incorporação do risco em nosso pensamento e em nossas atitudes. 

O que isso significa? Desenvolvemos grandes modelos computacionais, 
fortes e bonitos, mas sempre com enfoques centralizados, sempre com o 
enfoque do planejador maior, estabelecendo o que é bom para a sociedade. 
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Podemos dizer que esse foi o nosso grande erro há muitos anos, porque 
o planejamento centralizado é incapaz de captar a percepção, a versão de 
risco dos cidadãos. Somente por meio de um modelo que fracione a decisão 
é que poderemos captar a verdadeira percepção e atuar em um ambiente 
totalmente democrático. Ao falar sobre a versão de risco, conceito 
extremamente usual no mercado financeiro, poderei ser intitulado de 
neoliberal ou de liberal. Ao colocar essa preocupação, digo novamente que 
sou um democrata, alguém que acredita que a pequena cidade de 
Piranguinho, no Sul de Minas, ou Bicas, na Zona da Mata, têm uma 
percepção diferenciada de Belo Horizonte. Essa vontade deve ser levada em 
consideração. 

Amanhã participarei de um seminário organizado pelos municípios do lago 
de Furnas, juntamente com a Agência Nacional de Águas. Tenho a crença de 
que temos que mudar critérios centralizados de operação, que não foram 
inventados por este Governo, mas herdados de modelos bem antigos, 
centralizados, incapazes de captar o verdadeiro interesse do indivíduo ou da 
região. Não quero com isso promover e incentivar o individualismo, 
contrapondo-o ao interesse coletivo. Quero, sim, dizer que o interesse 
coletivo não pode ser definido por meros critérios técnicos individuais, no 
sentido do operador daquele modelo. Aquele modelo de planejamento ou 
aqueles modelos desenvolvidos ao longo de décadas têm um detalhe: são 
extremamente herméticos em seus dados, em sua modelagem, inclusive no 
número de pessoas que conhecem e podem operar aquilo. É o que 
chamamos de assimetria da informação numa situação de quase arrogância 
técnica. Defendo, pois, a geração descentralizada para contrapor-se a isso. 
Defendo, antes disso, a conservação de energia. 

Ontem foi um dia muito feliz para mim. Foi sancionada a Lei de 
Conservação de Energia, uma lei que, por um período de dez anos, tramitava 
no Congresso. Nada tem a ver o texto original com o texto aprovado ontem. 
Muito se mudou no setor elétrico. O texto ficou muito singelo e extremamente 
objetivo. O Poder Executivo pode estabelecer níveis mínimos de eficiência ou 
de consumo específico de energia para equipamentos e máquinas. Não é 
somente para energia elétrica. Usando o conceito geral, pode ser para 
automóvel ou qualquer coisa que seja conceituada como equipamentos e 
máquinas. Isso é de uma riqueza e importância enormes. Estamos, 
entretanto, oito ou nove anos atrasados em relação a ato semelhante, 
publicado nos Estados Unidos em 1992 - "Energy Police Article" -, mas ainda 
assim de uma relevância e de uma importância fantástica para este 
momento. Com esse aspecto institucional, transformamos um esforço em que 
Minas novamente é exemplo; no esforço de conservação de energia a 
CEMIG se destaca. Tenho um grande amigo lá, Jaime Brugot e sua equipe, 
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que se destacam de longa data na ação, nas atitudes de conservação de 
energia. Destacamos os esforços do CEPEL e de outras instituições de 
Minas, como a própria escola em que sou professor, em ltajubá. Etiquetagem 
de equipamentos, ações de conservação de energia passam agora a ter um 
significado muito mais forte e uma lei que protege e incentiva essas ações. 

Com relação à questão da conjuntura energética brasileira, eu disse que o 
planejamento talvez tenha sido o maior culpado. Não que o modelo 
matemático fosse falho em si. O modelo matemático é sempre um modelo, e 
o modelo é tão bom quanto seus dados ou quanto suas percepções. Essa é a 
grande dificuldade. Se pegássemos o modelo de planejamento adotado há 
dois anos, veríamos que não faltaria energia. Não por dolo, mas 
simplesmente porque o planejamento dizia: vai entrar a hidrelétrica tal, a 
térmica tal e assim por diante. Vou me prender novamente a Minas. Vivi uma 
boa experiência de três anos, junto com quatro outros companheiros, na 
Agência Nacional de Energia Elétrica, e convivi de maneira harmónica e 
positiva com a CEMIG. Juntos, conseguimos desenrolar muita coisa - Funil, 
Porto Estrela, Queimados. Foi um trabalho profícuo. Entretanto, as 
dificuldades continuam sendo muitas. Não por culpa, às vezes, intrínseca, de 
um ou de outro, mas pelas realidades envolventes. O caso específico, por 
exemplo, de lrapé: há praticamente quatro anos foi licitada, e ainda não se 
conseguiu materializar o início da obras. Não há culpa, não há dolo; há 
dificuldades. Mas temos que tentar juntos, independentemente de princípios 
ideológicos, sendo um pouco pragmáticos, resolver tais dificuldades. 

Saiamos da situação de uma grande central como lrapé e vamos para as 
pequenas centrais hidrelétricas, ainda em Minas. Há duas ou três semanas 
busquei o auxílio do Secretário e amigo Luiz Márcio. A questão é mais do que 
partidária e momentânea, é uma questão de construir o novo. Na ECO 92 
tivemos uma grande alegria - trabalho com pequenas centrais há 25 anos -, 
quando vimos as pequenas centrais hidrelétricas serem colocadas como 
ambientalmente amigáveis, adaptadas a um desenvolvimento sustentável. 
Pegamos o meu período de ANEEL, quando demos uma série de incentivos 
às pequenas centrais, simplificações burocráticas, e vemos um grande 
sucesso dessas ações, quando quase 2.000MW em pequenas centrais foram 
autorizados, grande parte em Minas Gerais. Quanto se realizou? Muito pouco 
ou quase nada. Por quê? Algumas dificuldades, mas principalmente a 
ambiental. Não quero novamente escolher alguém para receber a culpa, 
porque não é esta a questão. É construir o novo, é chamar para ser parceiro, 
é construir um procedimento novo, uma mentalidade nova. Não é possível 
que uma pequena central hidrelétrica de 5MW, 10MW, 15MW possa ter um 
licenciamento durando 24 meses. Não é possível que o impacto ambiental 
tenha sempre um ar mais preservacionista do que realmente o de um 
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equilíbrio como um todo, em que a inserção do homem se faz necessária. 

Para terminar a apresentação, cito o exemplo da Usina da Ré, construída 
em 1928. A foto da construção mostra só pastagens, porque, àquela época, 
em agosto, faziam-se queimadas para preparar pastos. 

Hoje, olhando o local, da mesma posição em que foi tirada a foto, vemos a 
mata nativa completamente recuperada. E o mais interessante é que, à 
margem direita, observam-se alguns pinheiros já um tanto doentes, 
remanescentes do reflorestamento que houve na região há 20 anos. Mas, 
mesmo ali, por não ter havido exploração econômica ativa, a mata atlântica 
tomou conta, e as exógenas estão enfraquecidas e desaparecendo. 

Posso dar inúmeros exemplos desse tipo. Exatamente onde foram 
construídas as pequenas centrais é que se preservou a mata atlântica. É o 
caso da Usina Luz Dias, construída em 1914, que, em convênio com a 
CEMIG, é hoje operada por nossa escola. Olhando em volta, vemos onde 
está a usina e onde está preservada a mata. 

Parabenizo a Assembléia por trazer à discussão o tema geração de energia 
alternativa, que tem tudo a ver com a lógica democrática, com a lógica de 
mitigação de risco e com a diversidade, que, em termos culturais e raciais, é 
o que há de mais rico no Brasil. Somos uma nação pelo amor à pátria, e não 
apenas pela característica física do País. 

Palavras do Sr. Bautista Vidal 
Inicialmente, agradeço a grande honra do convite para estar em Minas, 

terra em que mantenho vínculos de longa data e por cujo povo tenho 
profunda admiração. 

Saúdo as autoridades e os demais presentes na pessoa do Presidente dos 
trabalhos, Deputado Ivo José, e as instituições, por meio da CEMIG, que, 
recentemente, graças ao Governo de Minas, resgatou para o controle 
nacional o instrumento essencial da vida do Estado e do País. 

A temática "conjuntura energética brasileira" não pode ser discutida sem se 
considerar a situação energética mundial. Só eu tenho 2.500 páginas escritas 
sobre o tema. 

Vou levantar alguns pontos e me ater à questão geopolítica. Realmente, o 
mundo está vivendo momento perigosíssimo, talvez o mais perigoso de sua 
história. Pesa-lhe às costas a ameaça dos dois maiores colapsos da história 
da humanidade: o dos combustíveis fósseis, pelo fim da era do petróleo e 
pela necessidade de se reduzir drasticamente o uso do carvão mineral, e o 
ambiental, resultante da queima exacerbada de combustíveis, que põe em 
risco o equilíbrio termodinâmico da ecosfera. O efeito estufa e a chuva ácida 
são algumas das conseqüências mais visíveis desse fato. 

Recentemente, um jornal de São Paulo estampou, em primeira página, a 
notícia de que havia risco de desmoronamentos ao longo das vias Anchieta e 

L---------0-------



846 
Imigrantes, que ligam São Paulo a Santos, devido à chuva ácida. 
Imaginem que desastre se a cidade de São Paulo ficar sem comunicação 
com o porto. Pois isso está em marcha e sem controle. 

A situação mundial, sem excluir a conjuntura brasileira, é de colapso. As 
nações hegemõnicas, que têm enorme capacidade de matar - seu único 
"mérito" - estão em desespero. Os Estados Unidos têm petróleo em seu 
território apenas para cinco anos; o Japão, a Alemanha, a França e a Itália, 
para zero ano, e, com a "débãcle" da questão da fissão nuclear - a tal ponto 
que a Alemanha, depois de produzir 30% da energia elétrica por meio de 
reatores, resolveu interromper todo o seu programa e fechar, no término de 
sua utilidade, suas centrais nucleares -, não há alternativa. Quer dizer, esse 
mundo hegemônico está sem solução energética; as soluções são 
periféricas, e surgem coisas muito pouco fundamentadas, como o uso do 
hidrogênio - se há hidrogênio no sol, mas não na terra, ele não é uma fonte 
de energia, mas um vetor energético. Assim, na verdade, o projeto 
civilizatório do mundo hegemõnico, que impõs ao mundo essa solução, 
graças à enorme capacidade que tem de matar, é um projeto suicida, porque 
a energia é um elemento absolutamente crucial - do cr:>smos ao átomo, sem 
energia, não há vida nem atividade econômica. A energia é a capacidade de 
produzir trabalho, de modo que, sem ela, não há trabalho - nem humano, 
nem das máquinas. Não há ente mais fundamental do que a energia; na 
estrutura de poder de toda a história da humanidade, não há nada que se 
compare a ela. 

Entretanto, a nação mais rica em energia, de maior potencial energético do 
planeta, ignora esse fato, como é o caso do continente tropical brasileiro. Isso 
é realmente assustador, até do ponto de vista cultural, e, evidentemente, é 
resultado dessa imposição ao mundo das formas fósseis - como as nações 
hegemõnicas estão todas situadas em regiões temperadas e frias do planeta 
e, portanto, são muito pobres em energia, optaram por utilizar as formas 
fósseis, armazenadas em centenas de milhões de anos e, em um processo 
desenfreado e alucinado, estão queimando em poucas gerações isso que 
leva todo esse tempo para se formar e que acaba, porque é finito. E agora? 
Agora é o desastre total. Não é por acaso que a região do planeta que detém 
mais de 80% do que sobra de petróleo no mundo, desde a época do 
Presidente Nasser, está em conflagração permanente. Não é preciso ser 
muito inteligente para identificar o motivo da guerra em que o mundo está 
hoje envolvido, sem inimigo definido, com a derrubada das torres, o 
bombardeio do Afeganistão e já se anunciando o bombardeio do lraque. Por 
que isso, senão pela crise energética? E nós, brasileiros, temos de estar 
muito atentos, porque essa é a guerra da energia do passado. Mas onde está 
a guerra da energia do futuro? Evidentemente, aqui, no continente tropical do 
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planeta Terra - no Brasil. E nós, de maneira imprudente, na melhor das 
hipóteses, não assumimos esse papel. Quer dizer, nessas circunstâncias, o 
Brasil está em uma encruzilhada decisiva - ou se transforma na maior 
potência energética do planeta ou será esmagado, porque as nações que 
têm enorme poder de matar precisam, para sua sobrevivência, da solução 
decorrente dos patrimônios naturais deste continente. Isso é muito fácil de 
explicar por meio da Física, ciência que deveria ser, neste período, nesta 
curva, transformada em instrumento de pensamento político, porque, sem 
energia, nada é possível. Na verdade, nosso continente está entrando na era 
da fusão nuclear, que tenho muitas dúvidas sobre se o homem conseguirá 
controlar por meio de possíveis e eventuais reatores, dadas as temperaturas 
em que ocorre a fusão nuclear - a fissão nuclear é uma "débâcle", mas a 
fusão nuclear não. A minha hipótese, eventualmente um pouco arriscada, é a 
de que o homem jamais vai conseguir dominar o reator a fusão nuclear; 
entretanto, aquela nação que chegasse a dominá-lo se transformaria 
imediatamente na nação mais poderosa do mundo, na maior potência 
energética do planeta, dadas as relações de transformação de matéria em 
energia. Só que já existe um país que detém um reator a fusão nuclear, que é 
exatamente o continente brasileiro - estou falando de um programa 
energético de fusão nuclear, para acabar com essa história de que lenha é 
coisa antiquada; a lenha é apenas um instrumento prático, eficiente e genial 
para aproveitar essa energia do reator a fusão nuclear. E é preciso, de uma 
vez por todas, que o Brasil assuma esse papel. A quantidade de energia que 
incide por dia sobre o continente brasileiro, na ponta do lápis, equivale à 
energia de 360 mil "ltaipus" funcionado 24 horas. E uma energia descomunal; 
claro que dispersa. E como ela se transforma em energia prática? Por meio 
da fotossíntese, que capta essa energia, com uma reação química 
endotérmica, captando o C02 e a água - aí, entra um componente essencial, 
de que somos a grande potência do planeta: a água - e permitindo que se 
armazene energia sob a forma de celulose, amidos, óleos e também de 
açúcares. Evidentemente, isso é só um exemplo. Nossa imensa 
potencialidade de óleos vegetais nos transformaria rapidamente na maior 
potência energética do planeta. 

São muitos óleos, mamona, soja, girassol, ( .... ), são centenas deles. Só na 
área da Amazônia, com disponibilidade, com o clima adaptado à produção de 
dendê, com a árvore que leva 40 anos produzindo óleo diesel de excepcional 
qualidade, que faz 40Km por litro, é possível produzir, só a partir dessa 
região no Brasil, algo da ordem de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel 
limpo e muito mais poderoso que o óleo diesel de petróleo, óleo de maior 
potência, de maior nível de ( .... ). Oito milhões de barris por dia é a atual 
produção da Arábia Saudita, que detém as maiores reservas de petróleo do 
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mundo, que, dentro de dez anos, não produzirá isso, porque as suas 
reservas estarão depauperadas e, dentro de 1 milhão de anos, se formos um 
povo de gente sensata, produziremos muitas vezes esses 8 milhões por dia. 
Então, o que está em jogo é perigosíssimo: ou nos transformamos na maior 
potência, resolvendo o problema do mundo, dessas decrépitas nações 
hegemõnicas, que não têm energia para resolver seu problema nem têm 
água; ou seremos massacrados pela imensa capacidade de matar dessas 
nações. 

Nós, brasileiros, não estamos assumindo com nossos filhos essa 
responsabilidade. Estamos deixando o barco correr. Vamos pagar caro, e 
nossos filhos vão nos amaldiçoar pela imprudência. Evidentemente não há 
incompetência, mas imprudência, servilismo e outras coisas que vemos 
pulular em nossa vida. 

A questão é essencialmente política, não político-partidária. Qual candidato 
à Presidência tem proposta para o Brasil nessa questão? Nenhum. O que 
pretendem? Viver em palácios ou desempenhar o papel fundamental de 
orientar essa grandiosa Nação que está à deriva? 

Esta Nação, que tem a única solução para resolver o colapso energético do 
planeta Terra e o colapso ambiental, entra em um ridículo apagão 
programado. Inacreditável. Lembro-me do Ministro Aureliano, em seu estilo 
valoroso, aos berros: "Vai dar problema, não deixam investir os lucros das 
empresas na expansão, na geração e na distribuição". Aureliano berrava isso 
para quem quisesse ouvir, e nada aconteceu. Ano após ano foi montado esse 
vergonhoso apagão, por uma medida financeira estúpida do FMI, que 
considera os investimentos do Estado inflacionários. Isso é para destruir-nos 
de vez. 

Quem construiu a grande potência norte-americana, senão o Estado 
americano no "New Deal", de Roosevelt. País destroçado, e foi o Estado que 
colocou os Estados Unidos como grande potência, inclusive dando 
participação decisiva na vitória da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, 
transformou-se em um complexo industrial militar. Com o fim da guerra fria, 
teve necessidade de recuperar o processo de guerra para manter essa 
máquina funcionando. 

Não temos bomba nuclear, mas precisávamos tê-la. Não tenho vocação 
para virar torresmo. Temos de ter uma bomba para usar como medida de 
persuasão para não permitir que todos nós viremos torresmos. Entretanto, a 
energia nuclear, como energia, não é uma fonte própria. Há discussão de 
mais de duas décadas sobre essa questão. 

De que viverá o mundo futuro com o fim da era do petróleo, com 
necessidade de se reduzir 80% a queima do carvão mineral que existe só 
para mais 200 anos? Seus efeitos sobre o ambiente, principalmente o efeito 
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estufa, exigem a redução dessa queima em 80%. Ora, 82% da energia 
elétrica dos Estados Unidos vem de combustíveis fósseis, especialmente do 
carvão mineral. São 600.000.000t de carvão mineral queimadas 
impunemente. Como é que os Estados Unidos vão diminuir em 80% a 
queima de algo de qual depende em 82% a sua energia elétrica? Por isso, o 
Bush se recusou a assinar o protocolo de Kyoto. Preferem arrebentar com o 
equilíbrio termodinâmico da eletrosfera e destruir o mundo que perder seu 
"status" de produção de energia elétrica. Veja que crime, que falta de 
sensibilidade, de posicionamento político. 

Nós, que temos a solução na mão, não estamos assumindo nossas 
responsabilidades. Vamos morrer e, nesse caso, merecemos morrer. 
Evidentemente, isso resulta da ação de um grupo muito pequeno, que atua 
por força externa, e está levando-nos a não assumir esse papel decisivo para 
a humanidade. Chegamos ao ponto de permitir a destruição do sistema 
hidroelétrico limpo, integrado, já ressarcido, pagos pela população, para 
substituí-lo por um estúpido programa, cuja fonte está fora do País, e cujo 
preço está sujeito às taxas de câmbio, um crime inaceitável. 

A fonte, a torneira pode ser fechada a qualquer momento. E podemos ser 
submetidos a qualquer tipo de chantagem. Como podemos por em risco o 
futuro da nossa vida, desse grande continente, quando temos todas as 
condições de sairmos galhardamente? Muito obrigado, Presidente. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - O Deputado Alberto Pinto Coelho, na abertura deste 

encontro, fez referência ao movimento Minas em Defesa das Águas, de que 
faz parte este fórum técnico. No início do ano, a Mesa da Assembléia 
aprovou por unanimidade, como pauta prioritária para este ano, o debate da 
questão das águas, da energia. Estamos dando continuação a uma série de 
ações que foram desenvolvidas ao longo do ano, como, por exemplo, a 
discussão da desverticalização da CEMIG, aqui na Assembléia e fora dela, 
coordenada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho; a participação no IV Diálogo 
lnteramericano de Águas, que aconteceu em Foz do Iguaçu, levando a 
experiência das nossas CIPEs - Comissões Interestaduais Parlamentares -
das bacias dos rios São Francisco e Doce, sendo a CIPE São Francisco 
coordenada pelo Deputado Wanderley Ávila, e a CIPE Rio Doce, pelo 
Deputado Agostinho Silveira. O debate da CIPE Rio Paraná se iniciou em 
Uberaba, sob a coordenação do Deputado Paulo Piau. Na CIPE Paraíba do 
Sul, os debates foram em torno do Projeto Manuelzão, coordenado pelo 
Deputado Fábio Avelar, a respeito da bacia do rio das Velhas. O debate das 
questões de saneamento foi coordenado pelo Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. O debate sobre estudos energéticos foi coordenado pelo Deputado 
Anderson Adauto. E houve uma série de publicações ao longo do ano, como 
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cartilhas, material de seminários e eventos, em que a sociedade e o poder 
público tiveram oportunidade de aprofundar um tema cujo debate estava de 
certa maneira superficial. A Assembléia de Minas, acertadamente, 
juntamente com todos os partidos, escolheu esse tema. E agradecemos a 
todos aqueles que nos têm apoiado, principalmente as entidades sindicais e 
de classe e as organizações não governamentais, que, junto com a 
Assembléia, têm promovido esta série de discussões. 

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar 
os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que 
se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para a sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Já temos uma pergunta formulada pelo Sr. Delmiro 

Schmidt de Andrade, engenheiro nuclear, dirigida ao Prol. Bautista Vidal: "A 
maior fatia dos R$1.000.000.000,00 arrecadados pelo Governo é convertida 
em dólares, que são remetidos para o exterior. De que adianta dispor de uma 
Secretaria de Energia, de um Ministério de Minas e Energia, de um Ministério 
da Saúde, dos Transportes, da Educação, etc., se não há recursos para 
investir nos serviços públicos pelos quais o contribuinte paga, e caro, 
particularmente na geração de energia? O Dr. João Bautista Vidal é a maior 
autoridade técnica do País em alternativas energéticas e deveria dispor de 
um ano, e não, somente de 15 minutos para falar sobre a temática. 

De qualquer maneira, o problema não está no conhecimento científico-
tecnológico a respeito do tema, mas na falta de investimentos no setor por 
parte de um Governo que decidiu dar prioridade à conversão do nosso 
dinheiro em montanhas de dólares, que são remetidos diariamente ao 
exterior". É a opinião do Sr. Delmiro Schmidt de Andrade. Solicito ao Sr. 
Bautista Vidal que faça seus comentários a respeito dessa opinião. 

O Sr. Bautista Vidal - Essa pergunta, ou melhor, mais que pergunta, essa 
constatação do Del miro Schmidt de Andrade é uma realidade inconteste, não 
é? No Governo brasileiro, há muito tempo, deixou de existir Ministério da 
Agricultura, Ministério de Indústria, Ministério de Minas e Energia, porque 
existe o Banco Central e o Ministério da Fazenda, conduzido pelo sistema 
financeiro internacional de controle externo. Por que o Ministro Aureliano foi 
impedido de autorizar as empresas a usarem seus próprios lucros para 
expansões? Foi uma medida vinda do FMI, dos donos do poder, que são 
três: o Presidente do Banco Central, o Ministro da Fazenda e o Presidente da 
República, que é um moço de recados, porque recebe as instruções e as 
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executa. Reparem que, há 15 anos, o sistema elétrico chegou a ter um 
superávit de 30% de energia, em uma época em que a economia estava 
crescendo muito. Depois, fizeram um programa meio maluco de eletrotermia, 
porque estava havendo excesso de energia elétrica. 

Pois bem, esse sistema que foi capaz de produzir um superávit de energia 
elétrica entrou em colapso, depois. Como isso pode ser explicado? 
Realmente, não existem mais políticas industriais, tecnológicas ou 
energéticas. O que existe é uma tirania do dinheiro falso externo, impondo 
regras absurdas. Isso está levando à destruição quase 100 anos de 
construção de um sistema energético, talvez único no mundo. A 
PETROBRAS é, sem dúvida alguma, a mais competente empresa de 
petróleo do mundo, a única que detém capacidade de prospecção em 
grandes profundidades marítimas. Ninguém mais tem isso. Ela é a única a 
colocar plataformas onde podem existir reservas importantes de petróleo. Há 
pouco, terminei um livro sobre ela que se chama "PETROBRAS, um Clarão 
na História". Então, essa sua afirmação é uma constatação dos fatos. 
Concordo plenamente. É claro que é um perigo me deixarem falar, porque 
falo mesmo. Se eu continuar assim, nosso Presidente terá que limitar a fala 
dos outros, o que não seria justo nem certo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, professor. A outra pergunta é dirigida ao Prol. 
Afonso Henriques e vem do Sr. José Américo Avelino Barbosa, funcionário 
público: "Por que razão o Governo da União conclamou os cidadãos a 
racionar e a racionalizar o uso da energia elétrica, estabelecendo metas, 
sobretaxas, cortes, etc., e agora vai conceder um aumento nas tarifas para 
compensar os possíveis prejuízos das concessionárias? Será que os 
cidadãos só são sócios nos prejuízos?". 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos - Obrigado, Deputado. Inicialmente, 
gostaria de gastar um tempinho para comentar a importância da 
biodiversidade, não somente a física, mas também a intelectual. Discordo 
totalmente da posição do Prol. Bautista Vidal, embora respeitando-o como 
pesquisador. A verdade é que o excesso de energia, o excesso de 
capacidade instalada é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. 
Até hoje pagamos pela capacidade instalada de hidrelétricas naquela época. 
Foi um erro enorme de planejamento que nos custou caro. Lembramos que o 
que foi posto lá era emprestado e caro, conseguido, às vezes, de maneiras 
nem tão lícitas. Hoje, pagamos muito mais por aquilo. 

O Sr. Bautista Vidal - Mas eu não defendi essa tese. Foi somente uma 
constatação. 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos - Desculpe-me, professor. Deixe-
me responder a questão. 

Sobre o corte, realmente, se a gente for pensar sob o ponto de vista da 
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justiça, eu também acho injusto. Concordo com o José Américo. Trata-se 
apenas de honrar contratos. Vocês poderiam dizer: "Honrar contratos só de 
um lado, não é?". Sim. É extremamente desagradável dizer isso, mas a 
resposta é "sim". As distribuidoras de energia elétrica, estatais e privadas, 
estão protegidas. Isso vale para o Departamento Municipal de Eletricidade de 
Poços de Caldas ou para a CEMIG, que são públicos. Existe um princípio 
supraconstitucional de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
notadamente dos contratos públicos. E esse equilíbrio é que faz com que o 
Governo restabeleça ou dê compensações tarifárias para o seu 
restabelecimento. 

Então, de um lado, é absolutamente legal e até justo. Eu apenas diria que, 
para o consumidor, de fato, é injusto. Mas não consigo enxergar outra 
alternativa. Já foi dito aqui que houve um erro de planejamento. Não foi um 
erro intencional. O próprio modelo é fraco e foi importado do planejamento 
centralizado com a situação de mercado. Se as térmicas tivessem gerado 
muito mais há três anos, não teríamos tido este apagão. Mas, naquela época, 
teria havido um aumento tarifário, a chamada conta CCC. Alguém tem que 
pagar a festa. Em qualquer cadeia produtiva de consumo, quem paga é o 
consumidor. 

O Sr. Nísio de Souza Armani - Dr. Afonso, são apenas assertivas que vêm 
ao encontro do que V. Sa. disse com brilhantismo. Para cada m2 de lâmina 
d'água que substitui a cobertura vegetal, é produzido oxigênio equivalente a 
1Om2 de cobertura vegetal - isso já é um ganho a mais -, além de se absorver 
todo o calor das ondas eletromagnéticas do sol para reduzir o efeito estufa. 
Então, o senhor deve considerar esses ganhos a mais para multiplicarmos as 
PCHs por todo o País. 

Quero enfatizar a brilhante exposição do Dr. Bautista, principalmente no 
que se refere à biomassa. Somente com a biomassa jogada fora no Brasil, 
que libera 6.680.000.000.000m3 de gases poluentes por ano, poderíamos 
produzir 13.900.000 de barris de petróleo, equivalentes a 1.000.000MW/h de 
energia termelétrica. O biogás substituiria 100% do gás natural e poderia ser 
exportado para o resto do mundo. 

Os babaçuais nos propiciam nada menos que 26.600.000 de barris de 
petróleo por dia, o que equivale a 1.900.000MWh de energia termelétrica. 
Esses são dados parciais. 

A nossa única alternativa é sermos a primeira potência mundial em energia 
e exportar toda essa riqueza. Geraremos emprego e desenvolvimento de 
forma múltipla. 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos - A questão da fonte alternativa é 
apaixonante. A única coisa que posso fazer é assinar embaixo do discurso do 
Dr. Armani. Depois quero essa informação de PCHs por escrito, pois não a 

~--------0----------' 



853 
conhecia. Muito obrigado. 

O Sr. Bautista Vidal - Não estava defendendo o superávit de energia 
elétrica. Acho que o que fizeram, a eletrotermia, foi uma barbaridade. Um 
setor que tinha uma capacidade enorme de ampliar-se entrou neste colapso 
absurdo. Reduzir 20% da energia elétrica no País é reduzir tudo, é decrescer 
e entrar num processo de decadência. Por isso, existe planejamento, para 
que haja uma compatibilidade razoável. 

Muitas coisas que disse aqui estão contidas em dois livros: um, sobre 
Minas Gerais, "Biomassa: Energia Tropical de Minas Gerais", que acabamos 
de escrever. Fiz esse livro juntamente com o Marcelo Guimarães. Ele tem 
extraordinária riqueza de informações. O outro é "Brasil: Civilização Suicida". 
Nele, analiso a situação energética brasileira, que ia levar a esse absurdo 
que ocorreu, e a situação energética mundial, que é de absoluto colapso. 

O Dr. Armani só forneceu alguns dados do reator de fusão nuclear. Não há 
o que discutir. O Brasil tem de assumir seu papel nesse território 
esplendoroso, com água. A água é absolutamente fundamental. Embora 
ocorra essa abundância energética nas regiões intertropicais, em grande 
parte delas não há água. A África, por exemplo, tem o Saara; a Austráulia 
tem uma região enorme de desertos. Quer dizer, sobra muito pouco. Um 
pouco no Sudeste Asiático, um pouco em países da América ibérica, nos 
limites da região amazônica, mas com um nível bem inferior, e no Brasil. Não 
há alternativa. Então, o dono do reator da fusão nuclear é o Brasil. Ou 
aproveitamos isso, ou o Brasil será invadido, e vão fazer plantações e 
expulsar o brasileiro do campo. Vai ocorrer o que já ocorreu com o PIB 
brasileiro, ou seja, 70% dele já estão sob controle de não-residentes no 
Brasil. Quer dizer, temos de ter muito cuidado. Estamos caminhando para a 
ruína, porque não somos donos de absolutamente nada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que os trabalhadores da CEMIG e 
o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Elétrica - SINDIELETRO - estão 
desenvolvendo uma ação solidária junto aos trabalhadores rurais de Dom 
Orioni, em Betim, para a construção de uma microdestilaria de álcool 
combustível, tendo em vista a idéia de produção da energia alternativa da 
biomassa. Estão recebendo contribuição no "hall" do Plenário. 

O Sr. José Guilherme Castro - Tive o privilégio de trabalhar no 
Departamento Nacional de Combustível no período em que Itamar Franco 
era o Presidente da República. Lá tive as maiores tristezas na vida. O Brasil 
foi o único país que teve uma solução energética em larga escala para a 
questão da biomassa, na substituição ao petróleo. 

O Governo, durante muito tempo trabalhou para acabar com esse projeto 
alternativo do álcool. Com toda essa crise e esse movimento que foi feito 
para substituição em larga escala do petróleo, hoje se encontram a gasolina 
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a R$1 ,60 e o álcool a 50% desse valor. Não foram implementadas no 
Brasil as pequenas usinas de álcool. Álcool, no Brasil, sempre é produzido 
em alambique de cachaça. 

Esse evento é fundamental, principalmente sendo paralelo à ECOLATINA. 
Neste encontro, não é discutida a diferença relativa do Brasil, que é um 
continente abundante de sol, por isso, tem várias soluções. A Califórnia pode 
produzir a energia solar. Sobre a energia solar, neste encontro, podemos 
discutir várias questões. Temos muito mais expositores sobre esse assunto 
que sobre biomassa. 

O Governo Federal continua com esse processo de acabar com o que foi 
montado sobre o álcool. As empresas que produzem carro a álcool não têm 
incentivo. Vejam, hoje, a solução que foi dada para o "apagão", tão fabricado 
quanto a quebra do álcool. A co-geração de energia, principalmente vinda do 
bagaço de cana, era vendida de forma clandestina, porque, durante muito 
tempo, as usinas estavam vendendo energia sem regulamentação. Não há 
incentivo algum. A única coisa que vemos é propaganda. 

Queria saber como o Bautista vê essa questão com os próximos 
Presidentes. Tinha uma esperança muito grande com o Governador Itamar 
Franco, que já poderia ter estruturado isso aqui. Na Presidência, ele tomou 
algumas medidas; no Governo atual, está sendo muito tímido. 

A energia da biomassa é muito comparada com a energia éolica e outras, 
quando se tem atestado, no Brasil, a substituição completa, até com 
exportação. 

No Brasil, a PETROBRÁS seria uma empresa de energia, e não de 
petróleo. Poderíamos ser o maior exportador de energia do mundo, se 
metade do que é gasto com pasto estivesse produzindo cana ou mandioca. 

O Sr. Rafael Machado - Bom-dia. Meu nome é Rafael Machado, sou 
formado em Administração de Empresas e estou interessado na questão 
energética no Brasil e no mundo. Minha pergunta é dirigida ao Dr. Bautista. 
Em 1990, tive oportunidade de participar, na ADESB, de um grupo que 
discutiu a questão do Pró-Álcool. Nesse trabalho, entendemos que o Pró-
Álcool era plenamente viável. Agora, para minha decepção, o programa foi 
praticamente desativado. Quero ouvir a opinião dos senhores sobre a 
questão do Pró-Álcool e sua viabilidade. Obrigado. 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos - Vou começar do fim. Acho que é 
ótimo falar sobre produção de biomassa, mas não vamos criticar pasto, 
porque pasto é cultura. Lembro-me que, no tempo de escola, um opositor do 
diretório dizia: "Olha quanta terra devoluta", e era uma bela pastagem, toda 
roçada e bem-cuidada. Hoje, o nome do Ministério é: da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento. A pecuária brasileira é ponta no mundo, é o boi verde, 
não temos vaca louca, há alta produtividade, ganho significativo por hectare, 
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e, agora, com o plantio direto, há a integração com agricultura. Não 
vamos discutir as coisas: produção de biomassa não precisa concorrer com 
pastagem, e sim combinar-se com ela. Na questão da co-geração, por 
exemplo, há uma competição: o bagaço pode ser usado de forma hidrolisada 
para alimentação. São os botéis, hotel de boi, que existe muito no interior, em 
São Paulo e em Goiás. 

Ouvimos, há 20 anos ou 30 anos, o discurso da geração descentralizada, 
que pouco ocorre. O Pró-Álcool foi desmontado, mas o álcool continua forte. 
Em relação ao carro a álcool, tenho dúvidas se devemos continuar com essa 
evolução e quero escutar o ponto de vista do Prol. Bautista, mas a questão 
do álcool na gasolina é uma coisa fantástica, uma questão ambiental 
fundamental para as grandes cidades, para qualquer local. A co-geração com 
biomassa está ocorrendo, e muito, mas só falamos nas usinas de açúcar e 
álcool. Mas, não, o grande co-gerador com biomassa está ao lado de Belo 
Horizonte, por exemplo, que é a Celulose Nipo-Brasileira. São 130MW 
queimando cavaco e licor negro. É a recuperação de elementos químicos do 
licor negro a um custo ambiental negativo, ou seja, aquilo que era um 
problema tornou-se uma solução. Portanto, muita coisa está ocorrendo, a co-
geração está tendo um grande desenvolvimento. Recentemente, houve uma 
resolução da Câmara que dava um incentivo enorme à co-geração a gás, não 
é a biomassa, para a qual ainda faltam incentivos. 

O Sr. Bautista Vidal - As colocações do José Guilherme são perfeitas; ele 
fez uma análise interessante e colocou uma questão no ar: por que somente 
foram permitidas as usinas de grande porte? E algumas, porque, na 
produção de álcool, quanto maior a escala, mais difícil e antieconômica, 
principalmente devido à distância da matéria-prima e da distribuição. Ao 
contrário dos combustíveis altamente concentrados, as grandes hidrelétricas, 
o petróleo e a nuclear, a biomassa significa exatamente que o proprietário de 
cada metro quadrado nos trópicos pode ser o dono de uma pequena Shell. 
Não há razão para fazer essas concentrações violentas. O Brasil é um 
continente ocupado, ainda muito raramente, com pequenas localidades em 
mais de 80% da nossa extensão; então devíamos descentralizar isso, e não, 
transportar álcool de Ribeirão Preto, em que o metro quadrado custa mais 
que nos Champs-Eiysées, para o Acre, como está sendo feito. Na realidade, 
ainda não foi implantado um programa do álcool; ele segue o programa do 
petróleo, que tem que vir da Arábia Saudita, de Campos ou da bacia de 
Santos. Isso obriga a um custo descomunal de transporte. E o álcool, que 
pode ser produzido localmente, nunca o foi - é uma estupidez e uma 
barbaridade -, porque ainda não foi considerado nosso combustível, como 
deveria ter sido feito desde que o mundo é mundo, porque aí teríamos uma 
energia pura, permanente, eterna e que representa trabalho para o homem, 
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controle tecnológico e "levantar a cabeça" - e, não, um negócio em que 
dependemos muito do exterior, como é o caso do petróleo, e que vai acabar. 
E, pior ainda, nessas poucas localidades, as forças militares internacionais 
tomam em dois segundos. E, aí, como ficaremos? Quero ver tomar um 
milhão de pequenas usinas de álcool distribuídas pelo País - tem que tomar o 
território todo. 

Quanto à destruição do programa do álcool, evidentemente aconteceu 
porque o Brasil foi longe demais. Quando o álcool no Brasil foi um sucesso 
mundial - o único país que foi capaz de substituir o derivado do petróleo ( ... ) 
atacamos a gasolina, em primeiro lugar, porque era o mais difícil e o maior. 
Era 30% de petróleo importado, e o diesel era 20%. A substituição do óleo 
diesel pelos óleos vegetais era muito mais fácil, mais imediata e com 
investimentos muito menores. Não era necessário nem refinaria. Bastava 
esmagar o coquinho do dendê, filtrar num filtro de café e colocar no motor. E 
faz 40km por litro. O diesel era muito mais fácil. Aí veio a violência externa. 

O programa do álcool foi destruído porque havíamos colocado 30% dos 
produtores de álcool - pequenos e médios produtores - para dar um 
componente social ao programa. Então, o Banco Mundial exigiu do Governo -
e o Banco Central executou - o corte do crédito dos pequenos e médios 
produtores. No caso, 30% da cana deixaram de ser produzidos, e os 
produtores de cana foram produzir soja, laranja, etc. Então, faltaram 30% de 
álcool. 

Foi um descrédito, um colapso, porque quem iria comprar um carro para 
mantê-lo na garagem, não havendo combustrvel? Veja que crime inominável 
e a inteligência como foi feito. Como os grandes produtores iriam passar 
quatro anos para plantar aquela cana para substituir os pequenos produtores, 
criou-se o descrédito. Naquela época, chegou a 98% o número de carros 
usando álcool, e não se produziam mais carros em linha de produção a 
gasolina. E, hoje, é menos de 1%. Foi uma violência inusitada pelo 
descrédito. 

Não montamos o programa para substituir a gasolina. Nunca importamos 
gasolina, sempre importamos petróleo. Atacamos a gasolina por ser o mais 
difícil e maior, mas a questão do diesel deveria vir imediatamente. Como o 
diesel do petróleo tinha um alto subsídio, era necessário relegar o caso para 
um pouco mais adiante, para criar condições de retirar aquele absurdo 
subsídio. Aí veio uma intervenção externa novamente e não permitiu a 
substituição do diesel, que seria muito mais fácil e com maior potencial que o 
álcool. Mas os óleos vegetais não foram substituídos. 

Falar que Minas Gerais é um exemplo fantástico do uso das florestas e que 
teve eficiência florestal alcançada pela ex-Acesita Florestal, aqui perto da 
Aracruz ( ... ) Um estéreo de madeira com 20% de umidade corresponde a um 
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barril de petróleo. A Acesita conseguiu 60 estéreos por hectare - 60 barris 
de petróleo -, e a Aracruz consegue acima de 100. Então, 100 barris de 
petróleo por hectare e por ano, a US$30,00, são US$3.000,00. A pecuária dá 
US$1 00,00. Vejam que potencial imenso para levantar a agricultura brasileira 
e tornar o Brasil um produtor de energia elétrica de baixíssimo custo. 
Enquanto isso, estão partindo para a loucura do gás da Bolívia. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Pergunta do Sr. Valdson Costa. (-
Lê:) "Diante da grave crise energética brasileira, por que os Governos 
Federal e Estadual ainda não instituíram uma política pública de uso das 
alternativas energéticas, com incentivos às microusinas, sobretudo rurais, 
com apoio técnico e financeiro, atendendo inclusive a futuras demandas e 
ampliações, hoje proibidas pelo plano do Governo Federal?" 

A outra pergunta é de Cristiane Sarmento, do Colégio Anchieta Newton 
Paiva: "Sobre a diversidade biológica, sabemos que é essencial para a 
manutenção dos ecossistemas e que a recuperação espontânea de áreas 
degradadas é impossível sem áreas de grande biodiversidade no entorno. Há 
algum projeto no Ministério de Minas e Energia que vise à recuperação dos 
ecossistemas brasileiros, tendo em vista a importância da cobertura vegetal 
para captação de água?". 

A pergunta seguinte é do engenheiro eletricista Valéria: "O problema da 
crise energética - o apagão - não é devido ao planejamento, mas, sim, à falta 
de eco e a questões políticas que até mudaram critérios para justificar a falta 
de energia. Onde está o erro?". 

Pergunta o estudante de Engenharia da Produção da FUMEC, Luciano 
Carlos Ortongue: "Sr. Afonso Henriques, o que o Governo e o Ministério de 
Minas e Energia estão fazendo? Qual é o incentivo deles em relação às 
energias alternativas?". 

Outra pergunta é do Presidente do CREA-MG, Engo Marcos Túlio de Melo: 
"Não haveria a alternativa de repassar aos grandes complexos industriais 
eletrointensivos o ônus do custo adicional, neste momento, principalmente o 
da produção de alumínio, que é quase totalmente exportada?". 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos - Primeiro, com relação à pergunta 
do Valdson sobre as microcentrais, elas não são proibidas. Aliás, é muito 
simplificado, e pode-se fazer sem autorização até um 1 MW. 

Uma central de 500kW é muito grande, basta ver a central de Poços de 
Caldas. Fazer isso sem autorização é um grande avanço. O que acontece, no 
caso rural, são níveis de financiamento. As linhas de financiamento para 
infra-estrutura e investimento rural podem financiar microcentrais. Existem 
muitas microcentrais nas propriedades em Santa Catarina, em Goiás, embora 
ainda seja pequeno o número em face do nosso potencial. Existe algum 
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grande incentivo? Há 15 anos, 20 anos, foi publicado um manual de 
microcentrais hidrelétricas. Ele era tão complexo para o meio rural que não o 
atendeu. Em ltajubá, existe um centro de referência que trabalha com isso, 
além de outros. Mas a extensão rural é uma deficiência no Brasil como um 
todo, para o pequeno proprietário. O maior produtor de soja do Brasil, Maggi, 
não tinha apenas uma pequena central. Havia uma empresa distribuidora de 
energia, que foi vendida, agora, ilegalmente, diga-se de passagem, para a 
SEMAT. 

Quanto à questão relativa ao que o Governo está fazendo para a 
recuperação das bacias, creio que está fazendo muito pouco. Mas, sob o 
ponto de vista institucional, acho que a mudança da compensação financeira 
pelo uso de recursos hídricos, prevista na Constituição, deveria ser 
obrigatoriamente aplicada na recuperação da bacia. Na verdade, 0,75% de 
arrecadação para a Agência Nacional de Águas são para isso. O dinheiro dos 
municípios e do Estado deveria ser para a recuperação da bacia. No contrato 
de concessão da Paranapanema e da Tietê, na época da privatização, 
colocamos que o dinheiro arrecadado com outras atividades teria de ser 
aplicado na recuperação ambiental de recursos hídricos da bacia. Há um 
lamentável conceito de se recuperar apenas a orla do reservatório, aliás, um 
conceito implícito na resolução do CONAMA. Temos que investir mais nas 
cabeceiras que no entorno do lago, pois é lá que se produz a água. Conheço 
bastante o assunto, pois moro na cabeceira do rio Sapucaí. 

Em relação às energias alternativas, tenho a dizer que as alternativas 
energéticas estão tendo um grande incentivo de quatro anos para cá. De 
forrna institucional, temos algumas linhas de financiamento do BNDES, o que 
ainda é muito pouco. Para se financiar uma pequena central hidrelétrica, é 
preciso um contrato de longo prazo. E quem faz esse contrato a ser 
financiado? A questão creditícia é complexa. Teremos uma grande novidade 
nurn plano de conservação de energia, que são projetos pequenos e que é 
urn fundo de aval para as empresas de conservação de energia. Este fundo 
de aval será absolutamente inovador e poderá talvez estender-se para a 
geração de rnenor porte. Além disso, o BNDES tem linha, mas muito 
complexa, em razão de garantias exigidas. Está sendo editada uma rnedida 
provisória para as fontes alternativas, e existe, no Congresso Nacional, o 
Projeto de Lei no 2.905, em análise, que cria um fundo, chamado COE, para 
subsidiárias estabelecerem compra obrigatória de fontes alternativas de 
energia: eólica, pequenas centrais, biomassa. 

O Marcos Túlio, do CREA, faz pergunta com relação aos repasses 
eletrointensivos. Os eletrointensivos já estão buscando alternativas 
energéticas. Se observarmos, grande parte dos parceiros da CEMIG são 
consumidores que buscam alternativas. Todas as vezes criticamos Tucuruí, 
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mas estamos discutindo uma ação de 25 anos, 30 anos, sendo difícil 
julgar aquela decisão. Hoje se constitui num crime, mas será que o era, na 
visão de então? Não gosto de fazer julgamento do passado, embora saiba 
que é importante. 

Quando à pergunta da Cristiane, com relação às áreas degradadas, sou 
um apaixonado pelo projeto de microbacias. A Agência Nacional de Águas 
tem uma relação muito boa, e temos a sorte de termos um Superintendente 
apaixonado pela lógica de microbacias. A recuperação de área degradada 
tem que partir do conceito de microbacia. Precisamos sair de perto da 
turbina, do reservatório. Sempre cito Poços de Caldas porque o exemplo é 
fantástico, e o Cícero terá oportunidade de trabalhar nisso. Desculpe-me a 
crítica, mas o Cícero está trabalhando também nas suas cabeceiras, já que 
trabalhava mais nas suas usinas. Alerto para que ele possa tecer seus 
comentários no momento adequado. Agradeço à Assembléia Legislativa, ao 
Prol. Bautista Vidal pelo respeito mútuo, sendo que podemos expor 
claramente nossos pensamentos. Recebi um apelido, na semana passada, 
que tomei por elogio. Sou um "sincericida", ou seja, adoro falar o que penso, 
mesmo estando no Governo. 

O Sr. Presidente - Passaremos às últimas questões encaminhadas ao Prol. 
Bautista Vidal. A primeira vem de Leandro Marçal de Almeida: "Em se 
vivendo numa república federativa, em que as decisões, muitas vezes, vêm 
do Governo Federal, o que se pode fazer de imediato para evitar desastre 
futuro?". Pergunta do Engo Delmiro Schmidt de Andrade: "Até onde vai a 
irresponsabilidade do atual Governo, que, comprando a mídia, gasta mais de 
R$2.000.000,00 por dia com propaganda e publicidades falsas e enganosas? 
Quando virá a convulsão social que bate às nossas portas?". Perguntas do 
Sr. Hélio Emiliano Moreira: "O senhor conhece o projeto energético que é 
desenvolvido sem impacto ambiental e sem inundar ou cobrir as matas, que 
foi exibido pelo Canal 21, TV SESC de São Paulo?". "Como financiar a 
captação de energia solar a baixo custo, subsidiando o consumidor de baixa 
renda com R$350,00 a R$600,00 mensais?" Pergunta do Sr. Marco Túlio, 
Presidente do CREA: "O senhor diria que o Governo FHC é antinacional? O 
Pró-Álcool é uma alternativa?". 

Antes que o Prol. Bautista responda às perguntas, a Presidência informa 
que as atas deste Fórum Técnico, contendo a transcrição completa das 
exposições e dos debates, serão publicadas no jornal "Minas Gerais - Diário 
do Legislativo", na edição do dia 22/11/2001. Esclarece ainda que não serão 
fornecidas cópias das gravações em vídeo. Para os interessados, a TV 
Assembléia reprisará o evento. A data prevista para a reprise ainda não foi 
definida e, quando o for, será passada pelo telefone 3290-7812. 

O Sr. Bautista Vidal - Não há proibição explícita às pequenas usinas. 
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Quando ainda estava na Secretaria de Tecnologia e o programa do álcool 
iniciava-se, havia mais de 200 projetos de miniusinas, microusinas e usinas 
de porte médio compatíveis com a demanda local. 

Até hoje, a gasolina e o diesel chegam em lata, em navios, pelo rio São 
Francisco. Por que não colocar uma usina de tamanho compatível com a 
demanda local, para o próprio local ser auto-suficiente em energia? 

Medidas da área financeira obrigaram o IAA a proibir as usinas de pequeno 
e médio portes, sob um argumento absolutamente estúpido: exigiam 
moendas que retirassem alta porcentagem da sacarose. Ora, as pequenas 
usinas têm mais facilidade em aproveitar o bagaço para a ração animal, 
mantendo certo teor de açúcar residual, o que enriquece o bagaço. Produz-
se álcool e. além disso, cria-se gado e produz-se leite. 

A medida inviabilizou economicamente a pequena usina, porque o preço da 
moenda é uma violência. Não proibiu sua instalação, mas a dificuldade que 
se apresentou foi tamanha que os 200 projetos que tínhamos não puderam ir 
adiante. 

Acrescente-se a isso a loucura desenfreada dos juros que se instalou no 
País. Enquanto o americano, o francês e o inglês pagam 4% ou 5% de juros, 
e o japonês, zero, o brasileiro paga acima de 60%. Nessa situação, não há 
condição de competir. Não vai sobrar sequer um empresário nacional vivo. 
Como o produtor da pequena usina vai ter recursos nessas condições? 

O dinheiro facilitado do BNDES não prioriza o setor. Ao invés disso, está 
sendo aplicado para vender empresas de capital nacional a grupos 
estrangeiros. Negócio criminoso. 

Poderia enumerar uma série de dificuldades que tornam impossível 
qualquer iniciativa de microempresa, embora seja um empreendimento mais 
econõmico e de indiscutível alcance social. É aquela história da livre 
competição entre a raposa e o pintinho. São livres para competir, mas, 
mesmo que o pintinho seja mais inteligente, será comido ainda assim. 

Existe irresponsabilidade por parte do Governo. Na realidade, há todo um 
sistema. A Hannah Arendt faz um comentário interessante sobre as grandes 
tiranias. As grandes tiranias acabam quando morrem os tiranos. Foi o caso 
de Hitler e Stalin. Mas a tirania financeira, como não está presa a uma 
determinada pessoa, é tirânica indefinidamente. Continua dinâmica e prende-
se à edição de moeda, sem nenhuma relação com a riqueza. 

Emitem desesperadamente. Para um produto bruto mundial de 
US$40.000.000.000.000,00, existem US$1 00.000.000.000.000,00 circulando, 
fruto de uma tremenda demência, entre a qual é impossível sobreviver. 

A possibilidade de emitir dinheiro sem nenhum valor dá a essa gente uma 
enorme capacidade de comandar a grande imprensa. Estamos vivendo uma 
tirania jamais vista, em que a consciência das pessoas é deformada por 
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mentiras e processos absurdos, tirânicos, assassinos, e nada acontece, 
pois não há possibilidades. Esse sistema elege seus representantes. Somos 
um País que, supostamente, tem um regime democrático, mas toda essa 
maldição foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, se esse regime 
democrático está nos levando à ruína, é o pior existente. E isso acontece 
graças a uma tirania videofinanceira, que controla as mentes de nossos 
filhos, em nossas próprias casas, e comanda o processo de informação, que, 
na verdade, é de absoluta desinformaçâo e mentira. Em suma, estamos 
vivendo um péssimo regime, fazendo de conta que ele é democrático. Temos 
que sair rapidamente dessa situação, ou não sobrará nada. 

O colapso social já está acontecendo. Estamos vivendo uma guerra civil 
branca, com essa violência inusitada e matança nas grandes cidades. Faz-se 
de conta que isso é normal, mas não é. O número de assassinatos no Rio de 
Janeiro, em certos períodos do ano, é superior ao de qualquer guerra no 
mundo. Não existe organização sistemática de forças, mas, na realidade, a 
convulsão social já está em pleno vigor. 

Como uma nação tão rica tem 1/3 de sua população na miséria absoluta? 
Este País não poderia ter um só pobre, mas tem 53 milhões deles, segundo 
os dados oficiais. Isso é inacreditável e nos deixa em situação vergonhosa. 
Como não conduzimos nosso destino - o que é de responsabilidade dos três 
Poderes manda-chuvas, todos eles agentes e empregados do sistema 
financeiro internacional-, na realidade, somos um povo à deriva, que não tem 
condições de discutir seu contexto. Neste ponto, congratulo-me com a 
Assembléia pelo espaço aberto. 

Quanto à colocação do Marcos Túlio, lembro o seguinte: quando houve a 
crise do petróleo, a questão energética tornou-se uma grande questão 
política. O Brasil, com seu imenso potencial, deveria aproveitar aquela 
chance única, e Tucuruí surgiu dentro desse contexto. Tomou-se uma grande 
quantidade de dinheiro emprestado, a juros absurdos, e apesar disso o preço 
do megawatt/hora era US$42,00, enquanto o internacional era US$52,00. 
Essa energia foi vendida a um grupo de companheiros do alumínio, como a 
( .... ) e a ALCAN, ao preço de US$7,00. Montou-se um processo de sangria 
descomunal, e, até hoje, esse é o setor mais subsidiado, consumindo 10% da 
energia brasileira. É uma vergonha, um roubo internacional escandaloso, 
cujos beneficiários são os países hegemônicos e as corporações do alumínio. 

Por outro lado, temos que honrar contratos que nos levam à morte, em vez 
de colocarmos na cadeia quem assinou aquele contrato, que tanto nos 
prejudicou. Se o Governo fosse efetivo, iria atacar esse setor do alumínio 
relacionado a Tucuruí, pois a energia deveria ser vendida a um preço justo, e 
não altamente subsidiado pelo povo brasileiro, para que as Nações 
hegemônicas tenham alumínio de graça. 
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Quanto a subsidiarmos a baixa renda, tenho uma certa resistência em 

ficar tratando pobre como pobre. Este Pais não pode se permitir o luxo de ter 
pobre. Precisamos de pessoas com condições de viver do trabalho, pois 
somos o Pais mais rico do planeta. Esse posicionamento de favorecer o 
pobre para mantê-lo pobre não é correto. Temos que acabar com a pobreza, 
dando trabalho ao homem, para que possa pagar suas contas e educar seus 
filhos. 

Há pessoas que se elegem e reelegem mantendo os pobres, para 
continuarem a votar nelas. Essa é uma grande jogada, meio sem-vergonha, 
que mantém o "status quo" da pobreza como base da sociedade brasileira, a 
Nação mais rica em termos de elementos consistentes, como minério, água, 
etc. Como caminhamos na direção da ruína? É preciso reverter o processo 
urgentemente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus agradecimentos aos 
ilustres expositores, os Profs. Bautista Vida! e Afonso Henriques Moreira 
Santos, e declara encerrado o primeiro painel. 

Composição da Mesa para o Segundo Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Presidência convida a 

tomar assento à Mesa, para o segundo painel, os Exmos. Srs. Afonso 
Henriques Moreira Santos, Secretário de Energia do Ministério das Minas e 
Energia; Cícero Machado de Moraes, Diretor-Geral do Departamento 
Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas; José Antônio da Silva 
Marques, Diretor Técnico e Comercial da Companhia Força e Luz 
Cataguases-Leopoldina; Carlos Barreira Martinez, Professor do 
Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG; 
Geraldo Lúcio Tiago Filho, Secretário Executivo do Centro Nacional de 
Referência das Pequenas Centrais Hidrelétricas; Karl Rischbieter, Diretor-
Presidente da Rischbieter Indústria e Comércio Lida; e Marcus Túlio de Melo, 
Presidente do CREA-MG, representando as entidades que apoiaram este 
fórum. 

Palavras do Sr. Cícero Machado de Moraes 
Deputado Agostinho Patrús, coordenador dos trabalhos, Prol. Afonso, 

componentes da Mesa e companheiros do fórum técnico; inicialmente, quero 
agradecer a oportunidade que a Assembléia Legislativa concede ao 
departamento de eletricidade de Poços de Caldas, de vir expor algumas 
coisas sobre suas pequenas centrais hidrelétricas, as nossas idéias sobre 
elas e, principalmente, sobre o nosso modelo de concessionária distribuidora 
e geradora de energia elétrica para uma cidade do Sul de Minas. 

Quero passar alguns "slides" que preparamos para falar um pouco sobre o 
nosso modelo de concessão de energia elétrica, uma vez que o Município de 
Poços de Caldas é distribuidor de energia elétrica há vários anos. 
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Recentemente, na contramão da crise brasileira, em que as instituições 
estão sendo privatizadas, mantemos o nosso modelo autárquico de 
distribuidora de energia elétrica. 

Segundo esse modelo, recentemente, assinamos contrato de concessão 
para continuar a distribuir energia elétrica no Sul de Minas, por mais 20 anos, 
renovável, certamente, por outro período. Temos um programa de construção 
de pequenas centrais hidrelétricas que já vem dos idos de 1970, antes 
mesmo de a ELETROBRÁS e o Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica de então estabelecerem o programa, o seu manual de pequenas 
centrais. Todo esse histórico de pequenas centrais, certamente, será 
abordado pelos outros componentes. 

De lá para cá, o nosso modelo de gerador tem crescido na área de 
pequenas centrais, que vamos enfocar. Por meio da credibilidade que 
conquistamos com as pequenas centrais e como distribuidores, nós, pela 
própria força dos documentos legais, tivemos que instituir uma segunda 
empresa, optamos por uma empresa pública, a DMI Energética, dentro da 
qual construímos pequenas centrais. Por meio dela, temos participado de 
grandes empreendimentos de geração. Somos sócios de diversos grupos, 
principalmente o de alumínio. O Prol. Bautista Vidal tem algumas restrições a 
fazer, mas não temos nenhuma restrição quanto ao grupo do alumínio. 
Então, participamos com eles de grandes hidrelétricas no Sul do País. No 
último leilão de que participamos e vencemos, no Centro-Oeste, também 
somos sócios para construir a Usina Hidrelétrica de Serra do Facão. 

Estamos perseguindo, agora, a construção de pequenas centrais. 
Construímos a quinta usina central de hidrelétrica e temos quatro em 
construção. Algumas delas com diversas inovações tecnológicas. Antes 
mesmo de o Governo, no final da década de 70, prestigiar as pequenas 
centrais, nós já as construíamos, na contramão da história. Começamos com 
a primeira pequena central à revelia da legislação, mesmo dispostos, se 
fôssemos encampados, a entregar aquela concessionária por esse ato dito 
ilegal. Felizmente, as coisas evoluíram, e estamos com os nossos modelos 
aí. 

Essa transparência mostra um pouco da nossa história em Poços de 
Caldas. A primeira figura é a da antiga central. Poços de Caldas foi pioneira 
na instalação de uma pequena máquina de 25KW com 155 lámpadas. Era 
um empreendimento da iniciativa privada. A situação evoluiu, e, em 1955, o 
município recebeu de volta acervo arrendado à Companhia Sul-Mineira de 
Eletricidade. Foi criada essa autarquia para serviços públicos, a qual opera 
desde 1955. Tenho a grata satisfação de participar dessa história por mais de 
32 anos, sendo 22 desses como Diretor da autarquia. 

Esse quadro reforça a minha posição e a de outros companheiros da Mesa. 
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Nesse modelo de geração, estamos construindo a quinta pequena central, 
já no modelo do DME, por necessidade de desverticalização e para que as 
coisas de energia elétrica da geração aconteçam separadamente da 
distribuidora. Como disse, temos feito alguns desenvolvimentos tecnológicos. 
Cito alguns. 

O Departamento Municipal foi a primeira concessionária a instalar turbina 
tubular "S" no Brasil. Quando a ELETROBRÁS fazia reserva de mercado, 
contratamos, com recursos próprios, de uma empresa de máquinas e 
equipamentos, fabricação da primeira turbina tubular "S". Instalamos, na 
usina Bortolan, uma máquina de 715KW elétricos, a qual opera bem, desde 
1987. De lá para cá, outros empreendimentos foram feitos. 

O Prol. Rischbieter é pioneiro nessa área e está conosco, participando da 
Mesa. Tenho orgulho de ter estudado na mesma escola que ele e de 
acompanhar o seu trabalho no Brasil, principalmente em Santa Catarina. 
Mais recentemente, acompanho o seu trabalho com as máquinas tubulares, 
de cuja indústria é Diretor Técnico. 

Voltando ao modelo de departamento, geramos, hoje, mais de 50% da 
energia requerida. Se não houvesse racionamento, geraríamos mais de 50%. 
Pretendemos, em quatro ou cinco anos, chegar à auto-suficiência, quer seja 
como distribuidora, quer seja como geradora, o DME Energético. 
Pretendemos, ainda, vender algum excedente resultante de momentos de 
geração e de carga. 

Conforme esse modelo, as primeiras centrais que construímos tinham 
custo mais baixo. Todos os custos têm aumentado. Nós, que temos os pés 
em dois barcos, na grande e na pequena geração, deparamos com questões 
difíceis em momentos de decisão. Temos de analisar os preços das grandes 
centrais, o que representa nos grandes grupos, com acesso aos 
financiamentos, ao BNDES, ao lançamento de papéis, "versus" o modelo 
doméstico municipal, em que fazemos tudo com recursos próprios, 
desempacotando as obras, fazendo boa parte com pessoal próprio, desde o 
projeto até a montagem e a operação. 

O Município de Poços de Caldas tem essa autarquia, esse programa, que 
já consideramos de sucesso, construindo a sua quinta pequena central. O 
preço do quilowatt instalado veio aumentando. De US$800,00 por quilowatt 
instalado na primeira central, hoje o preço está em torno de US$1.400,00. É 
verdade que a pequena central agrega vários beneficios, como o pequeno 
impacto ambiental, a não-necessidade de transmissão e a locação de mão-
de-obra. Pretendemos, ainda, concluir, em junho do próximo ano, a pequena 
central hidrelétrica Ralador, uma hidrelétrica de 7.500KW instalados, construir 
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Temos esse programa e participamos de grandes grupos. Somos sócios da 
Machadinho Energética, que está construindo uma usina energética de 
1.140.000KW no Rio Grande do Sul. Amanhã, o Presidente da República 
visitará esse empreendimento, de que somos o sócio caçula, pois temos 
2,89% de participação. Esse modelo nos serviu muito, porque, como 
instituição municipal, não temos acesso a financiamentos. Nessa sociedade 
privada, acessamos o BNDES e lançamos papéis no mercado de ações. 
Alguém pode perguntar como uma pequena empresa local entra num grupo 
desse porte. O nosso segredo é conseguir fazer com que a concessão 
permaneça intacta e compartilhada. Aparte sociedades, aparte consórcios, 
independente do modelo econômico que se desenha, temos conseguido 
manter independente e intocável o percentual na concessão. No decreto 
presidencial de concessão da Machadinho, estamos nominados com 2,89% e 
não pretendemos abrir mão do direito à energia, aconteça o que acontecer 
com a nossa sociedade, de propósitos específicos, que toca o 
empreendimento. 

Segundo o mesmo modelo, conseguimos vencer um leilão realizado em 
Brasília e já estamos construindo a hidrelétrica de Montante, no rio Pelotas, a 
Usina Barra Grande, em que temos 52.000MW de energia de ponta e 25MW 
de energia firme, a qual deverá operar em 36 meses. Recentemente, 
vencemos e pagamos o maior ágio do setor elétrico na Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro, num grupo formado com a Votorantin, a Alcoa e a Camargo 
Correa, para a construção da Usina Hidrelétrica de Serra do Facão, em 
Goiás, nos Municípios de Catalão e Davinópolis. Essa hidrelétrica tem 
21 OMW de potência instalada, com uma potência assegurada de 190MW, 
dada a extensão do reservatório e os benefícios que agrega para jusante. 
Temos sempre perseguido todos esses empreendimentos num horizonte de 
tarifa menor ou, no máximo, igual a US$30,00 o megawatt hora, cuja taxa de 
retorno está em cerca de 15%, como meta estabelecida. 

Estive em São Paulo, a fim de acertar mais alguns acordos para os leilões 
do próximo final de mês, em que o Governo Federal colocará em licitação, na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, uma série de hidrelétricas. Devemos nos 
inscrever ainda hoje, data limite, para, no mínimo, três delas. 

A seguir, apresentaremos os "si ides". 
Contamos com quatro pequenas centrais. Somos supridos pela CEMIG e 

pela SESP, conforme a regra do setor elétrico brasileiro, como 
concessionária de distribuição suprida por outra distribuidora. 

Essa transparência mostra os nossos consumidores. O mercado é 
equilibrado: 1/3 é residencial, 1/3 é industrial, 1/3 engloba outros segmentos, 
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Aqui, temos as energias gerada e vendida. A nossa geração, em 2000, foi 
de 138.000.000KW/h para uma venda de 274, significando, mais ou menos, 
50% do que falei no início sobre a participação no mercado. Atualmente 
geramos 22,8MW. Para o próximo ano, agregaremos os 7,8MW da pequena 
central Ralador mais os 24MW da central Machadinha. 

Essa é a usina hidrelétrica mais antiga, construída em 1911, a primeira 
casa de máquinas. Nos próximos 15 meses, agregaremos mais 4MmW. 

Essa usina foi construída no final do século passado. Hoje tem seis 
máquinas, com 4.780kW. Estamos agregando mais uma máquina, que 
entrará em operação dentro de 15 meses. 

Essa foi a primeira central hidrelétrica construída dentro do manual de 
pequenas centrais. As suas operações foram iniciadas em 1985. Tem o nome 
de meu irmão que faleceu. 

Essa é a primeira central hidrelétrica de baixa queda, montada com 
turbinas tubular "S", operando com uma queda nominal de 1.267m e queda 
mínima de 7m. 

Essa é a nossa maior central, com três máquinas de 5,5MW, inaugurada 
em 1998, que opera interligada ao sistema nacional. Atualmente é a maior 
hidrelétrica do nosso sistema. 

Esse é um reservatório que motorizamos com a turbina tubular "S", 
pretendemos ampliá-lo. Instalamos uma válvula dispersara para melhorar a 
qualidade nas vazões de jusante. Instalaremos uma segunda máquina na 
central, resultado de uma regularização que fizemos a montante. Seu volume 
é de 15.000.000 m3, e foi construído em 1956 para regularizar as vazões. 

As características da barragem. Um reservatório que construímos, há uns 
dois ou três anos para regularizar todas as vazões do curso que 
aproveitamos, onde temos nossas quatro centrais. A quinta central, que tem 
32.000.000m3 , é uma obra que ficou em torno de R$1 0.000.000,00 e foi 
custeada pelo nosso próprio departamento. 

As características do reservatório. Nessa barragem vamos instalar uma 
turbina de baixa queda. Recentemente, compramos essa barragem do 
município que tem um chamamento histórico. Foi construída pelo Saturnino 
de Brito. Estamos fazendo uma recuperação ambiental e também um 
trabalho na bacia do ribeirão junto com a EMA TER e o IEF de recuperação 
de matas ciliares e toda a montante desse reservatório. Vamos instalar uma 
microusina, uma central hidrelétrica totalmente desassistida com geração de 
indução. A hidrelétrica ralador com três máquinas. Algumas imagens das 
obras do ralador, construído por um consórcio liderado pela construtora 
Cowan, de Minas Gerais, pela Ortemg e por um fabricante de hidromecãnicos 
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A localização dos nossos empreendimentos. Estamos fazendo outras obras 
com Machadinha, Serra do Facão e Barra Grande. A Usina Machadinha, que 
está com o prazo de sua obra antecipado, com o início da operação marcado 
para final de janeiro. Um grupo empreendedor do Machadinha. Nunca pensei 
que uma autarquia municipal pudesse chegar tão longe. Certamente foi com 
o trabalho dos companheiros e o crédito que conseguimos. 

As características. São três máquinas de 380MW. Algumas imagens da 
obra do Machadinha. São grandes obras, só para dizer do orgulho que 
sentimos em participar desse empreendimento. Enquanto passam essas 
imagens finais, quero dizer que a maior parte dos nossos obstáculos 
conseguimos ir superando. Obstáculos técnicos, administrativos, políticos 
locais. A autarquia municipal tem de conviver e convive bem com nossa 
classe política em Poços de Caldas, agradeço o apoio que temos recebido 
deles, mas de alguns anos para cá temos enfrentado grandes dificuldades 
com o meio ambiente. Hoje, se nossos empreendimentos não andam da 
forma como queremos; é devido às dificuldades ambientais. 

Como bem disse aqui o Afonso, não podemos esperar 24 meses para 
construir uma pequena central. Seria um absurdo dizer que um município 
como o nosso que toca um negócio de energia iria querer fazer alguma coisa 
ao arrepio da própria comunidade. O organismo ambiental estadual quer ser 
mais realista do que o rei e a própria comunidade. Fica aqui um apelo a esta 
Casa, ao Dr. Agostinho, que coordena os trabalhos, Deputado com larga 
folha de serviços prestados: precisamos rever a legislação para que o 
organismo seja sensível aos interesses da comunidade, para que o homem 
seja inserido no meio ambiente, e não que fiquemos preservando o meio 
ambiente simplesmente por preservar. É necessário sensibilidade para ver o 
que interessa à comunidade, certamente preservando o meio ambiente. 
Quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para perguntas. 
Desculpem-me do atraso pelo pequeno desencontro com as imagens. 
Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. José Antônio da Silva Marques 
Bom-dia, Sr. Deputado Agostinho Patrus e demais membros da Mesa. Em 

nome da Companhia de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina quero 
agradecer a oportunidade de estar aqui presente num ambiente de debate 
tão importante quanto este de energia, que é realmente a sustentação do 
desenvolvimento da nossa sociedade. Não me delongando muito neste início, 
gostaria de mostrar a Cataguazes-Leopoldina, uma empresa concessionária 
desde 1905. Vamos mostrar um pouco da nossa experiência e o que 
pretendemos fazer como nossa obrigação e missão de empresa. Somos uma 
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sociedade de capital aberto. Temos alguns sócios majoritários, a família 
Botelho, a Light e Energia, um sócio estratégico. A empresa é controladora 
de diversas outras distribuidoras e controladora da nossa empresa que é 
responsável pela construção do nosso parque de geração que é a ( .... ) 
Energia. 

- Apresentação de transparências. 
Aí estão alguns dados sobre o patrimônio da empresa. O importante é que 

atendemos em torno de 1 .600.000 de consumidores, espalhados em quatro 
Estados do País. 

Em venda de energia temos um mercado que no ano passado atingiu a 
6.000.000MW/h. Dentro dessa apresentação, o que é uma PCH, nosso atual 
negócio, dentro da ( .... ) Energia, que é o assunto de debate. Falamos que 
uma PCH conceituada pela Agência Nacional de Energia Elétrica é uma 
usina que tem uma potência instalada de até 30MW, uma área de 
reservatório de 3Km2

• A característica base é que opera a fio de água, 
permitindo um aproveitamento maior em cascatas. 

Nas vantagens de PCH poderíamos enumerar uma infinidade de 
vantagens, mas o que se destaca é o menor volume de investimento inicial. 
Estamos falando de usinas de 30MW, estamos falando de investimentos que 
podem chegar a R$50.000.000,00. A unidade com que se trabalha na PCH 
infelizmente é o real, dinheiro nacional, se afastando um pouco da 
dolarização do mundo. O menor prazo de construção é importante. Temos 
batido alguns recordes em construção de PCHs. Pelas suas características 
temos um prazo de construção que pode ser de 12 a 18 meses. É dentro 
disso que nossa engenharia trabalha. Te mos a possibilidade de 
aproveitamento de mão-de-obra regional e local. É fundamental porque não 
precisamos buscar especialista fora nem fazer grandes migrações de 
trabalhadores para construir uma usina dessas. Os equipamentos 
hidromecânicos fornecidos por fabricantes podem ser produzidos dentro da 
própria empresa, principalmente da parte de comportas, de tomada de água, 
pórtico limpa grade, essas coisas. É possível se construir na empresa ou em 
oficinas mecânicas regionais locais, sem nenhuma sofisticação. Então, daí, a 
proliferação da criação de mão-de-obra é estupendamente multiplicadora, é 
uma progressão geométrica. Os equipamentos de geração e automação 
estão disponíveis no País. Isso não é uma caixa-preta de uma termoelétrica 
que você põe dentro de um sítio, e o custo de manutenção disso é tão caro 
quanto a implantação. Com a hidrelétrica isso não acontece. Nessa mesa só 
existem especialistas em geração hídrica, que podem confirmar isso. 

Dispensa de processo licitatório e menor impacto ambiental: isso é 
discutível. O menor impacto ambiental é sob o ponto de vista do 
empreendedor nosso. Do ponto de vista de órgãos ambientais é função até 
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mesmo de uma legislação polêmica, como outras leis polêmicas que 
temos. E, neste instante, quero fazer coro com meu amigo Cícero, de que 
esta Casa poderá contribuir para uma maior alavancagem dos licenciamentos 
ambientais, não só do empreendimento, mas de outros tantos, porque, 
muitas vezes, temos encontrado dificuldade no licenciamento ambiental 
desses empreendimentos, que, do ponto de vista de baixo impacto ambiental, 
por não termos legislação, tanto federal quanto estadual e, às vezes, até 
municipal, bem específica e objetiva, o campo fica sem muita definição, o que 
acaba numa interpretação de técnicos, com certeza muito bem-
intencionados, mas nem sempre colimados com a necessidade imediata de 
se colocar o empreendimento que vai ser tão bom para a coletividade, para a 
sociedade, quanto no que diz respeito ao interesse dele na preservação 
ambiental. Esse cuidado é uma situação que passamos, mas estamos nos 
sentindo presos quanto a questões de legislação. Os técnicos trabalham com 
uma legislação que não é clara. Então, como a interpretação faz parte da 
questão, a questão está com o técnico, que dá a interpretação que mais 
atender a legislação. Essa é uma questão que tem que ser mais bem 
elaborada, e não é na discussão do dia-a-dia. Essa discussão tem que ser 
mais aprimorada. Não se pode admitir que se leve de três a quatro anos para 
liberar uma licença ambiental de aproveitamento de 1 OMW, 15MW ou 20MW 
e se leve um ano para construir. 

Uma outra questão que passa por legislação também é a das promotorias 
ambientais, promotorias públicas. Se o técnico de meio ambiente precisar de 
alguma coisa, que o promotor público entende como não sendo ideal, há um 
rebate tanto em cima do empreendedor quanto do órgão ambiental. A 
questão é bastante polêmica e tem que ser vista com bastante carinho, 
senão, daqui a pouco, o que o Prol. Vidal falou torna-se uma realidade: 
temos um potencial energético enorme que será dominado por outros que 
não nós. 

Gostaria de falar sobre a construção. Hoje é muito comum falar sobre a 
APC para construir grandes hidrelétricas. Acho até que para grandes 
hidrelétricas, num determinado espaço, isso é possível, mas para PCH, na 
nossa experiência, não é possível. Dentro do APC falamos sobre a 
engenharia, sobre a compra dos equipamentos e a própria construção. 
Dentro disso, a experiência da Cataguases não se aplica ao PCH. Então, a 
Cataguases faz engenharia, compra equipamento e não constrói. Com isso, o 
espírito de parceria entre os envolvidos na implantação é muito grande. 
Todos são envolvidos. O que norteia o nosso trabalho é a simplicidade, a 
velocidade e a autoconfiança. 

Dentro dessa filosofia de projetos, temos muita criatividade e simplicidade. 
Ao longo do tempo de construção de PCH, conseguimos chegar num modelo 
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de obras que não fosse uma simples cópia das grandes hidrelétricas do 
País. Temos que criar um modelo próprio para PCH. PCH é uma caixa-
d'água, na qual se coloca uma turbina, sem muitas galerias, em estrutura 
metálica, para se chegar a um nível só de piso, máquinas em modelos de 
eixo horizontal. Com isso, o prazo de construção é simplificado e acelerado. 
Dentro disso, que é o que chamamos de estruturação e filosofia da 
construção, envolvemos uma participação intensa dos técnicos da empresa. 
A implantação e administração do canteiro de obras é por nossa conta. O 
planejamento e o controle diário das metas de construção são itens de 
sucesso para você obter nesse empreendimento, entrando em operação no 
prazo que você definiu. 

Agora, falamos um pouco sobre o que exploramos. Temos 70MW em 
energia hídrica. Estamos implantando uma termoelétrica em Juiz de Fora, 
que está entrando em operação neste mês com uma máquina em teste, 
80MW de ciclo simples, e outra de turbina a vapor para o próximo ano. As 
PCHs são essas do Estado, que hoje estão em operação. São 17 usinas, 
mais a termoelétrica de Juiz de Fora. 

Como últimas experiências na construção, temos a PCH de Emboque: são 
22MW, 2,8km2

, em operação desde 1988. Temos a PCH de Anvara, que é 
uma usina de 350m de queda, colocada em operação em 1999 e que está 
gerando 6,9MW. Sobre essa usina, temos um trabalho interessante, em que 
a UFMG trabalha conosco nos pontos fundamentais. Temos uma discussão 
permanente com os fabricantes para se medir a eficiência da usina. Hoje, 
estamos desenvolvendo um equipamento junto com a UFMG - e o Prol. 
Martinez fará uma abordagem a esse respeito -, que é também fundamental 
para aferirmos se os trabalhos que estamos fazendo, se os equipamentos 
que estamos comprando estão devidamente certificados, se atendem ao que 
foi especificado. 

Esta é a última usina em que estamos trabalhando: a Benjamim Mário 
Batista, com 9,5MW de potência instalada. A obra da usina terminou em abril 
deste ano; estamos aguardando a liberação da licença de operação. 

Agora são os nossos planos de investimento em PCHs. São usinas que 
estão sendo estudadas. Muitas delas, pelo menos nove, estão em fase de 
licenciamento ambiental, perfazendo um total de 201 MW. Temos duas outras 
usinas de porte médio. Ganhamos dois leilões recentes que a ANEEL 
promoveu: Barra da Braúna, com 39MW, e Baú, com 11 OMW. Ambas as 
usinas estão em fase de licenciamento ambiental e projeto básico executivo. 
Há outra usina termoelétrica no Estado de Sergipe, de 1 09MW. Isso dá forma 
um total de 560MW, com os quais estamos trabalhando no projeto. As PCHs 
são aquelas de cima, com total de 201 MW, em fase de projeto e 
licenciamento. 
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Ainda com relação às PCHs, temos uma política ambiental forte para 

dar sustentação ao trabalho. O nosso compromisso com o desenvolvimento 
sustentável está entre os itens que entendemos possíveis. A questão é 
preservar a qualidade de vida, o que temos feito no dia-a-dia, no 
desenvolvimento de qualquer desses projetos. 

Energia limpa é sobre o que sempre estamos falando, como nestas 
palestras de hoje. O que estou trazendo nada mais é do que um testemunho 
vivo. Parece-me que o Secretário Afonso citou que foram incluídas as PCHs 
na Agenda 21. Essa é uma realidade e está ai - Uma energia limpa, sem 
impacto ambiental. Temos também fotografias ricas, como as que o Cícero 
trouxe. Criamos as nossas( ... ). Energia limpa, sem impacto ambiental. 

Citamos parcerias que temos feito ao longo do nosso trabalho, com o IEF, 
a EMA TER, CODEMAS, com associações civis, ONGs. Temos parceria com 
a Associação dos Pescadores de Rios, tanto do rio Matipó quanto do rio 
Manhuaçu. Fazemos parceria de mão dupla, quer dizer, cedo um pedaço de 
terra para essas associações para me ajudarem a preservar e a tomar conta 
daquele reservatório. Não estou dando nada de graça, estou fazendo 
parceria, para que sejam junto comigo responsáveis em manter um equilíbrio 
naquele ecossistema que estamos formando. Temos feito isso não só com 
associações de pescadores, mas também com outras entidades, 
principalmente a APAE. Na região do rio Matipó, têm área de lazer. Conosco 
e junto com outra associação religiosa, ajudam a tomar conta da área, além 
de trazer educação ambiental para essas crianças. 

Fora isso, estamos falando da ( ... ) da Usina Mauricio, área de 313ha, de 
1905. Preservamos essa área até hoje. Depois dessa, temos outra área, a 
( ... ) da Usina Coronel Domiciano, que também está sendo preservada em 
220ha, já foi reconhecida como reserva particular de patrimônio natural. 

O reflorestamento das PCHs é um fato. Esses são os números do 
reflorestamento que temos feito. Os reflorestamentos já realizados têm cerca 
de 100 mil mudas plantadas nos últimos dois anos. Temos cerca de 300 mil 
mudas para serem plantadas, nos investimentos que estão em andamento. 

Para complementar, há a parte da fauna e da flora, em que temos feito 
alguns trabalhos dentro da( ... ) da Usina Mauricio. 

Agora, são outras ações ambientais em que temos trabalhado fortemente, 
o apoio aos consórcios de bacias, comitês de bacias, em que temos a 
participação efetiva de ( ... ), principalmente, e de outros órgãos que são 
criados ao longo da bacia, para ajudar a preservar essas nossas fontes de 
energia. Era isso que queria mostrar, mais uma vez agradecendo a 
oportunidade de estar apresentando os programas. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Carlos Barreira Martinez 
Bom-dia. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, o Deputado 
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Agostinho Patrús, e agradecer a oportunidade que está sendo dada para 
a participação da UFMG, neste debate. Obviamente, como professor 
universitário, trarei uma visão um tanto quanto acadêmica do problema. 
Tentarei transformar esses 15 minutos em um tempo didático, de forma que 
os participantes do fórum possam ter visão global do que são essas usinas e 
quais os problemas que estamos visualizando, o que, hoje, a academia 
verifica existir. Gostaria de aproveitar a oportunidade passada pelo 
companheiro da Cataguases, com relação aos trabalhos que têm sido 
desenvolvidos pela UFMG sobre pequenas hidrelétricas. Na universidade, 
temos um trabalho desenvolvido com a Cia. Cataguazes sobre 
instrumentação de pequenas centrais hidrelétricas. 

Estamos desenvolvendo o sistema de medição de rendimento e vazão em 
usinas. 

A companhia autorizou-nos a utilizar fotografias da usina em que estamos 
trabalhando. É uma parceria importante para a universidade e, com esse 
trabalho, estamos dando à sociedade a colaboração que temos a obrigação 
de dar. 

O trabalho parte de um grande esforço e da constante busca de interação 
entre a escola e a empresa. Há quatro departamentos de engenharia nele 
envolvidos: de mecânica, hidráulica - do qual faço parte -, elétrica e 
eletrônica, sendo uma tarefa disciplinar que consideramos muito importante. 

Há uma série de vantagens com relação à instalação das pequenas 
centrais. Uma delas refere-se à redução dos custos de implantação. Via de 
regra, têm-se observado o baixo tempo de implantação das centrais, a 
possibilidade de aproveitamento dos sistemas de transmissão já existentes e 
a exploração de potenciais remanescentes, fazendo com que se insiram 
rapidamente no mercado. A exploração desses potenciais remanescentes é 
importante, principalmente porque, na maioria das vezes, localizam-se bem 
próximo dos centros de consumo. 

Costuma-se, academicamente, dividir o período histórico das pequenas 
centrais em quatro fases de desenvolvimento. O primeiro situa-se entre 1880 
a 1930, com a chegada da Light no final do século XIX e com a 
desregulamentação do setor na década de XX. 

O período de 1930 a 1945 caracterizou-se pela reordenação institucional 
do setor, que se iniciou com a promulgação do Cógigo de Água e seguiu com 
as atribuições do poder concedente à União, a distinção entre a propriedade 
do solo, das quedas-d'água e de outras fontes de energia hidráulica, e a 
limitação do prazo das concessões de 30 anos, renováveis até 50 anos. Em 
1942, o Presidente Vargas alterou o texto, permitindo o aproveitamento de 
novas quedas-d'água por empresas estrangeiras que já estivessem 
localizadas no Brasil. 

L--------0--------' 



Em 1946, concluiu-se, finalmente, o primeiro plano nacional de 
eletrificação. 

873 

No período de 1945 a 1962 tiveram início as discussões a respeito do setor 
elétrico, principalmente no tocante à participação da empresa privada. 

A crise energética brasileira acentuava-se e levava o País a uma situação 
crítica que se assemelha à que estamos enfrentando agora. A solução 
alcançada foi a criação de grandes empresas estatais (estaduais e federais) 
de energia elétrica. 

De 1962 a 1994, houve grande aumento da capacidade instalada no setor. 
Pulamos de 5,7MW para 42,9MW. Crescimento significativo. O Estado, por 
intermédio das concessionárias, tornou-se o único agente no processo de 
ampliação das atividades de geração de energia elétrica. 

A partir da década de 80, sofremos sério processo inflacionário, mas o País 
possuía um excedente energético. O Prol. Bautista Vidal disse o que foi feito 
para aproveitar a energia disponível, mas que não era tecnicamente 
sustentável. 

Os problemas econômicos tornaram-se empecilhos para a expansão do 
setor elétrico sob a tutela do Estado, e, aí, teve início o processo de 
privatização, que é muito criticado. Há méritos, e há problemas. Deve, 
portanto, ao longo do tempo, ser remodelado e conduzido, de modo que o 
setor possa sobreviver às vicissitudes que virão. 

No cenário atual, houve também modificação na classificação das 
pequenas centrais, elevando o patamar de potência para até 30MW. 

Obviamente, o que é pequeno hoje foi grande no passado. Pequeno, médio 
e grande é uma relação proporcional. No passado, na primeira fase do setor, 
uma central de 3MW seria tida como grande. Hoje, no entanto, é uma 
pequena central hidroelétrica. À medida que o setor vai crescendo, cresce 
também o nível de conhecimento tecnológico, ambiental e social, e os 
patamares ampliam-se. As atuais regras possibilitam a entrada do capital 
privado. Já no início da década de 90, sabíamos que uma crise energética 
vinha a galope. 

Os pontos críticos para a implantação de centrais hidroelétricas são a 
estimativa de risco de qualquer tipo de empreendimentos; a necessidade de 
se trabalhar, cada vez mais, a apuração dos estudos hidrológicos; a solução 
de problemas com financiamentos do setor - apesar de dizerem que estão 
resolvidos, não estão. Estão ligados a taxas internas de retorno dos 
empreendimentos e ao tempo de financiamento. Há grandes problemas que 
os membros da banca que estão na liderança das empresas podem 
esclarecer mais tarde; e, finalmente, a solução dos problemas ambientais. 
Acreditávamos, no início, que não ocorreriam, porque lidávamos com 
pequenas usinas, mas, ao longo do tempo, a situação acabou mostrando-se 
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muito séria. 

O próximo "slide" mostra 270 pequenas centrais instaladas. Na realidade, 
temos mais do que isso, mas ele serve para dar uma noção da distribuição 
das pequenas centrais por região. Há 11 no Nordeste; 9 no Norte, 25 no 
Centro-oeste; 140 no Sudeste, e 70 no Sul. 

Esse é mais ou menos o panorama atual de distribuição dessas pequenas 
centrais no Brasil. Obviamente, há muito mais que isso, porque não estamos 
incluindo aqui as microcentrais hidrelétricas. 

Os problemas de financiamento estão intimamente ligados à falta de 
recursos provenientes dos Bancos oficiais - mesmo que os recursos existam, 
algumas companhias têm dificuldade em sua liberação, chegando-se ao 
ponto de que algumas empresas que já construíram a usina ainda não 
receberam os recursos prometidos. Nós, da Academia, que estudamos o 
problema de implantação de usinas, temos notado que há relativas 
vantagens no uso de recursos próprios - isso é algo que deve ser muito bem 
pensado, porque, como as taxas internas de retorno exigidas são muito altas 
e se aproximam do que o mercado de capitais vem pagando atualmente, há 
grande dúvida sobre se vale mais a pena investir em uma empresa de 
geração de energia elétrica ou no mercado de capitais. É claro que as 
empresas com tradição, como as companhias de energia elétrica que existem 
no País, vão aplicar no mercado de energia elétrica, mas o investidor privado 
irá ou não- isso vai depender muito das regras, que terão de ser discutidas e 
afinadas ao longo do tempo, e acho que conseguiremos fazê-lo. 

Depois, há o problema de comercialização da energia gerada por 
produtores independentes. Aparentemente, muitos contratos são de curto 
prazo, quando o retorno de uma central desse tipo deve ser de médio ou 
longo prazos. Se o retorno for de curto prazo, obviamente o custo de geração 
de energia elétrica vai subir; ou seja, se a sociedade optar por ter retornos de 
curto prazo, terá de entender que os custos de geração serão altos. 

As alternativas possíveis seriam o financiamento a partir de Bancos de 
desenvolvimento e os contratos de médio e longo prazos, com garantia de 
retorno até o pagamento do empréstimo. Isso pode parecer um absurdo para 
muitas pessoas, pois é um capitalismo sem risco, mas, na verdade, pular em 
um poço sem fundo é algo muito complicado. Acho necessário que criemos 
regras firmes. O Estado tem agências que podem trabalhar com isso- temos 
câmaras legislativas e todas as condições para fazer com que a coisa 
funcione. E temos de ser realistas. E quais seriam as vantagens de se 
trabalhar com esse tipo de financiamento e de contratos? Primeiro, 
poderíamos criar uma classe de geradores independentes, que, no futuro -
quando estiver implementada e funcionando -, poderá investir no setor, 
atuando, obviamente, no aproveitamento de recursos residuais. É claro que 
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as companhias de energia elétrica vão fazer a mesma coisa, mas seria 
uma forma de se agregarem mais agentes ao processo. Outra vantagem 
seria justamente a de se evitarem gastos estatais para o aproveitamento de 
potenciais residuais, que, normalmente, são pequenos. 

Vejamos as perspectivas para o futuro, mantendo-se as condições que 
observamos atualmente. Em primeiro lugar, um inevitável aumento de tarifa. 
Depois, a manutenção da dúvida sobre o retorno garantido pelo período de 
vigência do empréstimo. Quer dizer, é necessário que tenhamos regras muito 
bem-definidas. O empreendedor tem de saber o que vai acontecer; é preciso 
haver uma regra que defina a tarifa e a taxa de retorno e lhe dê garantia de 
que flutuações cambiais não irão prejudicar o investimento que fez - isso é 
difícil, mas é algo necessário. Também há uma tendência de concentração 
de investimentos, em longo prazo, nas mãos de poucas empresas. 

Os quadros que vêm a seguir foram publicados recentemente, na revista 
"Brasil e Energia", e mostram o número de empreendedores e as potências a 
serem implantadas, no balanço das PCHs. O fato é que, em nossa visão, é 
necessário que os agentes financeiros tenham regras muito claras. 
Aparentemente, o que tem restringido a ampliação da capacidade instalada 
para pequenas centrais é a falta de investimento, sim, aliada, é claro, aos 
problemas de ordem ambiental. Mas os problemas de ordem ambiental vão 
existir sempre, porque estão intimamente ligados ao aumento populacional: à 
medida que a sociedade vai crescendo em nível de consumo, vai criando 
problemas de ordem ambiental em todos os ramos. Será necessário que os 
órgãos ambientais - no caso de Minas, a FEAM - aumente o número de 
técnicos que participam dessas avaliações e ofereça um suporte maior para 
as empresas, pois elas estão inseridas nesse cenário - algumas empresas 
têm 100 anos de existência - e têm interesse em manter o meio ambiente à 
sua volta; afinal, vivemos dentro de um ambiente social, um ambiente físico, 
que tem de ser preservado. Isso é algo óbvio, de que, provavelmente, 
ninguém que esteja aqui dentro discorda, assim como ninguém discorda dos 
atos dos órgãos ambientais. O fato é que, por excesso de trabalho - como 
temos verificado na convivência diária -, os processos levam muito tempo 
para ser liberados. Essa situação terá de mudar, e esta Casa pode influenciar 
nisso; pode promover uma evolução desses órgãos, de forma que as coisas 
fluam mais rapidamente. 

Além desse problema, também visualizamos uma série de problemas 
relativos às taxas internas de retorno. Novamente citando como fonte a 
revista "Brasil e Energia", alguns Diretores de Banco falaram abertamente 
que as taxas internas de retorno para os novos empreendimentos têm de 
ficar em torno de 19% a 22% ao ano, com um período de retorno que não 
exceda a oito anos. Se embarcarmos nesse tipo de avaliação, teremos um 
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aumento da tarifa. Isso é óbvio; alguém vai pagar a conta, e, como disse 
um dos palestrantes, quem paga é a sociedade. Então, a definição dessas 
taxas e a existência de linhas de financiamento são coisa muito importante. 

Assim, a meu ver, os grandes problemas que hoje estão ligados à 
implantação de pequenas centrais são relativos ao meio ambiente, ao 
financiamento e à definição muito clara de regras. O mercado responde de 
forma muito interessante: quando as regras são claras, há linhas de 
financiamento, e o negócio é atraente, ele supre a necessidade da sociedade 
com grande rapidez, que é exatamente o que não temos visto hoje; por 
enquanto há apenas uma tendência, que esperamos que se confirme, mas 
ainda é baixa a velocidade da implantação dessas centrais; para o País, isso 
é muito importante. Afinal, nossa maior fonte geradora é a hidráulica e isso 
deve continuar por bom tempo. Minha intervenção se resume a isso. 

Palavras do Sr. Geraldo Lúcio Tiago Filho 
Agradeço o convite, e, como disse o Prol. Afonso, nós, de ltajubá, nos 

sentimos envaidecidos, pois é a primeira vez que eu, pelo menos, estou 
vindo a esta Casa apresentar o que o Estado tem a oferecer para o País. 

O Centro Nacional de Referência às Pequenas Centrais foi criado no 
Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Secretaria Executiva foi montada na 
Escola Federal de Engenharia de ltajubá, em vista da participação histórica 
da EFEI na questão energética do País. Foi criada em 1913 por Teodomiro 
Santiago, e, em 1932 construiu o primeiro laboratório de máquinas 
hidráulicas. Em 1980, foi criado o laboratório de pequenas centrais. Tem 
atuação forte e tecnologia desenvolvida disponível a todo o Estado e ao País. 
Por exemplo: 90% das pessoas da Mesa foram alunos da Escola Federal de 
ltajubá ou passaram por ela, atuando principalmente na questão das 
pequenas centrais hidrelétricas. 

O Brasil é detentor dos maiores recursos hídricos do mundo: em torno de 
12% de toda água doce superficial do mundo estão localizados no Brasil, 
representando cerca de 270GW de energia. Aproveitamos, no País, 67GW, 
correspondendo apenas a 28% do potencial disponível. Entretanto, o 
potencial de energia elétrica aproveitada corresponde hoje a 77% da energia 
gerada. Ocorreu aumento da participação das fontes térmicas e da 
importação de energia. Nosso País é grande importador de energia, e temos 
energia disponível. 

O papel das PCHs, nesse parâmetro, corresponde, na matriz energética, a 
cerca de 2%. De longe, é a fonte renovável de energia ou alternativa que 
mais contribui na matriz energética e a que tem mais perspectiva no País, 
porque é tecnologia conhecida. 

Temos grande potencial hídrico remanescente, próximos aos grandes 
centros e uma série de vantagens dadas ultimamente. Ainda existem 
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Esse ê o Centro Nacional de Referência, que represento, sou da EFEI. 
Separei a inserção das PCHs no mercado de energia. Geramos em torno de 
28% da energia de 279GW, e essa é a distribuição da energia no País. Hoje, 
temos capacidade instalada em torno de 79GW e as PCHs correspondem a 
1.500MW, mais ou menos 2%. Aqui, a distribuição da matriz energética: 77% 
hídrica; 12% energia térmica; e importação, 8%. Nossa matriz é diferente da 
de outros países, pois nossa base é hídrica, e a dos outros países, 
geralmente é térmica. 

Aqui, a participação das PCHs, tanto em nível mundial, por causa da 
energia alternativa, que corresponde a 41%, quanto em nível nacional, em 
que chegamos a 70% das fontes renováveis de energia e de energia 
alternativa. 

Aqui, um breve histórico de como aconteceu a evolução das PCHs. No 
século XIX, iniciou-se a geração de energia em Minas Gerais, com uma 
microcentral no ribeirão do Inferno. Esse sistema foi evoluindo e, até a 
década de 60, o sistema das PCHs era gerado por sistemas isolados. 
Basicamente, existiam pequenas centrais. Os grandes empreendimentos 
vieram a partir das décadas de 50 e de 60. Eram sistemas interligados e 
grandes projetos. As PCHs foram deixadas de lado, tornando-se obsoletas, e 
a maioria foi abandonada. Em 1980 houve a primeira tentativa de 
recuperação das PCHs, com o Plano Nacional de Pequenas Centrais. 

O Prol. Cícero, aqui presente, foi um grande incentivador. A Cataguases-
Leopoldina foi uma das primeiras empresas a trabalhar com esse sistema de 
pequenas centrais, mas o problema não deslanchou porque havia um 
número excessivo de condicionantes, a tarifa era fortemente controlada, e 
não havia incentivo - financeiro, principalmente - para que as pequenas 
centrais deslanchassem. 

Nessa época, a classificação de PCHs era: microcentrais, até 1 00; mini, até 
1.000 e pequena, até 10.000. Aqui, havia as condicionantes. A vazão máxima 
está errada. São 20m3 por segundo. A altura máxima da barragem é de 1Om; 
a potência máxima do grupo gerador, de 5m, e não se podia usar túneis. 

A grande mudança começa a acontecer quando vem a nova Constituição, 
que define a questão da outorga e da concessão. Nessa época, foi aprovada 
a lei criando a ANEEL. Na entressafra, entre a extinção do antigo DENAE e a 
criação da ANEEL, tentou-se incentivar a criação de PCHs, colocando-se 
apenas duas condicionantes: que as PCHs teriam menos de 1 O e o grupo 
gerador fosse menor que 5MW. Mesmo assim, as PCHs não deslancharam 
no Brasil. 

Com a Lei no 9.640, aconteceu a grande mudança, porque o limite das 
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PCHs passou a ser de 30MW, com característica de PCHs, 
características que só foram regulamentadas com a Resolução no 394, da 
ANEEL. Essa lei dava uma série de incentivos às PCHs porque era 
necessária apenas a autorização da ANEEL, reduzia-se em 50% o custo da 
tarifa de transportes - depois, essa percentagem foi ampliada para 100% -, 
havia a participação em vantagens técnicas, o não-pagamento da 
compensação financeira e o uso da CGC. Este último foi concedido 
principalmente às regiões Norte e Nordeste, onde a entrada de uma PCH 
subentende o deslocamento de uma central térmica. 

Aqui, estamos mostrando que o consumidor livre para PCH, são potências 
acima de 500kW. Esse incentivo também foi concedido por aquela lei, 
enquanto as convencionais seriam de 3MW a 10MW. 

Aqui, temos o quadro atual das PCHs. Hoje, temos em operação em torno 
de 329 PCHs no Brasil. Em recapacitação, temos 3; em reativação, 4; 
desativadas, temos notícia de 64. Total: 510, correspondentes a 1.633MW 
instalados. 

Aqui, mostramos o projeto básico da ANEEL. Temos 98 projetos em 
andamento, que correspondem a 1.440MW. São centrais que vão entrar e 
que estão tendo dificuldades com a questão do licenciamento ambiental, 
como já foi dito aqui. 

Quanto a projetos de ampliação, temos 13 em torno de 267MW. Este 
quadro mostra a evolução das autorizações concedidas pela ANEEL desde 
1998. Começaram com 26, em 1998; 60, em 1999; o ano 2000 foi o grande 
ano, com 63 autorizações e, em 2001, temos 34 pedidos. Total: 183, 
correspondendo a 1.1 OOMW. 

Este quadro mostra novamente aquele anterior e como se deu a evolução. 
Podemos ver que o ano passado foi um grande ano de autorizações na 
ANEEL. Este mostra o número de pedidos no último ano do DENAE. Com a 
criação da ANEEL e a nova regulamentação, vemos que o crescimento de 
autorizações e pedidos foi exponencial, mas, infelizmente, eles não 
correspondem ao número de empreendimentos feitos. 

As minicentrais e as microcentrais, que são as centrais abaixo de 1 MW, 
estão no limbo. Não existe consenso para determinar sua situação. 
Geralmente, elas são operadas por autoprodutoras, e sua produção destina-
se a consumo próprio. Normalmente, elas são associadas a 
empreendimentos agroindustriais. 

Sobre microcentral, estima-se que existam 200MW em recapacitação. 
Desativadas, temos notícia de que existem 427 e, em situação desconhecida, 
1.039, grande parte delas no Estado de Minas Gerais. Nosso Estado é o 
grande mercado de pequenas e microcentrais do Brasil. Por ser um Estado 
montanhoso e ter muitas nascentes, há vários potenciais remanescentes, 
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várias centrais desativadas. Temos que nos preocupar com isso. 

Pelo registro das microcentrais e pelo de potência instalada, podemos ver 
que o pessoal que implanta microcentrais abaixo de 1 MW não se preocupa 
em avisar o órgão regulador, que é a ANEEL. E ela precisa desse registro. 
Então, existem vários empreendimentos, mas não existe a correlação 
registrada na ANEEL. 

Aqui, vemos que o produtor com menos de 1 MW precisa apenas registrar o 
empreendimento na ANEEL. De 1 MW até 30MW, no caso do alto produtor ou 
produtor independente, é necessário uma autorização. Aí, existe todo um 
processo que vamos ver na frente. Acima de 30MW tem de haver a 
concessão. Para o serviço público, a partir de 1 MW tem de haver a 
concessão. 

Aqui, são os procedimentos que devem ser seguidos para se fazer o 
empreendimento de uma pequena central. Primeiro, avalia-se o potencial e 
verifica-se se ele é maior ou menor que 30MW. Se for maior que 30mW, a lei 
dá um tratamento, se for menor, dá o tratamento de PCH. Faz-se, então, 
solicitação à ANEEL do estudo de inventário. Ao final desse estudo, ele é 
apresentado, e ai pede-se para iniciar o projeto básico. Nesse momento, é 
necessário que já se tenha o registro ambiental. Até o final do projeto básico, 
tem-se que ·conseguir a licença de operação, que será fornecida pelo órgão 
ambiental, e a ANEEL, então, autoriza a construção. Até o final da construção 
o empreendedor tem de ter a licença de operação do órgão ambiental e da 
ANEEL. De tempos em tempos tem de fazer o licenciamento ambiental. 

Aqui, vemos que o custo de implantação de uma PCH fica bem aquém das 
outras fontes não convencionais, mas renováveis de energia, como o painel 
fotovoltaico, célula combustível, eólica, a turbina a gás e o diesel. O seu 
custo de operação também é muito baixo, só perdendo para o da turbina a 
gás. 

A questão do financiamento é crucial. Hoje a nossa linha de financiamento 
é um programa PCH-COM da ELETROBRÁS, que garante a compra do 
empreendedor. Com essa garantia de compra, ele consegue o financiamento 
do BNDES e a ELETROBRÁS vai ser o seu comercializador de energia. Com 
isso, o empreendedor tem as vantagens, as garantias de receita, de 
comercialização e uma opção de desligamento do programa se assim quiser 
depois. O financiamento é de até 80%, a taxa de juros é a T JLP mais 
"spread" básico de 2,5%, e o "spread" de risco pode chegar até 1 %. 

Aqui, a grande dificuldade do empreendedor, visto que o que ele está 
garantindo para o Banco é a energia futura. Ou seja, não tem como garantir o 
empréstimo. Parece que está havendo uma dificuldade para obter 
financiamento em função das garantias que o empreendedor tem de dar. A 
ELETROBRÁS recebe isso em um guichê único e tem um prazo de 45 dias 
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para analisar. 

Aqui, toma-se como base o valor normativo, que hoje é 83,23. Ela paga 
80% do valor normativo. O pessoal tem conseguido o PPA em torno de 
R$68,00 o MW/h. 

Existe outro tipo de financiamento, o "privais equait" , que é uma sociedade 
por período determinado que entra com até 49% no período de 1 O anos, 12 
anos e, ao final, vende a sua participação para o empreendedor ou para um 
terceiro. Ele ganha na valorização da participação. Quem participa são 
Bancos privados. 

Vamos ver como estão as PCHs hoje. Esta, por exemplo, é a microcentral 
de ltajubá para serviço público e tem 250kV A. Esse aqui era o aspecto dela 
na época no grupo gerador. Atualmente ela está em situação de total 
abandono. Isso aqui representa exatamente a maioria das microcentrais no 
País e em Minas Gerais. 

Outro exemplo é o PCH da Prefeitura de Luminárias, que tem uma obra 
hidráulica bastante razoável. Aqui, a barragem, o conduto, o estado da casa 
de máquinas e o estado das máquinas. Ela havia instalado 340kW, e um 
estudo hidrológico mostra que pode chegar até 1.000kW. 

Estes são os programas que fizemos no Estado junto com a CEMIG. Esta 
aqui é a microcentral de ltambé do Mato Dentro, com 2,5kW. Aqui, o aspecto 
da casa de máquinas, canal de adução e a tomada de água. 

Isto aqui é outro empreendimento; também foi feito em parceria com a 
CEMIG, que era um grupo gerador do Mitiobank com o gerador. O painel 
eletrônico de carga, que regula a freqüência. 

Aqui, outro projeto em Delfim Moreira, um hotel-fazenda. Aqui, o aspecto 
do hotel, a casa de máquinas, a barragem de 45cm, tomada de água, o canal 
de adução, a câmara de carga e a tubulação forçada. Aqui, é o grupo 
gerador, uma turbina Mitiobank e um pequeno gerador de 25kW. 

Com relação à questão da escola, temos um laboratório criado na década 
de 80 no Programa Nacional de Pequenas Centrais. Esta é a plataforma de 
ensaio, a turbina sendo ensaiada. É um laboratório bastante complexo, com 
muitos equipamentos. É uma tecnologia de desenvolvimento de teses, 
pesquisas, etc. 

Isto aqui é um laboratório de ensino, um canal de vidro, um grupo gerador. 
Este é o painel. Com ele, o aluno pode aprender como se opera uma 

central hidrelétrica. 
A PCH Luz Dias é uma grande parceria que temos com a CEMIG. É uma 

usina de 2,4MW. Temos comodato em convênio. Usamos a usina como um 
centro de treinamento de capacitação em pequenas centrais e outras fontes 
renováveis de energia. Esse é o aspecto, hoje, da central: a barragem, a 
casa de máquina e o grupo gerador. Isso tudo foi feito com recursos da 
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Pesquisas ora em andamento. A turbina Mitioban. Essa é a bomba 
funcionando por turbina. Pega-se uma bomba e faz-se com que trabalhe em 
reverso. Isso foi feito em 1987, foi a dissertação do Prol. Augusto. Coloca-se 
a bomba trabalhando em reverso. Ela gerará uma energia com rendimento 
igual ou superior ao que tem quando funciona como bomba. 

O próximo quadro mostra que o rendimento dessas duas bombas se 
equivalem, é praticamente o resultado da bomba como turbina. 

Essa é a turbina a turbo. A diferença da turbo para a peita é o jato lateral. 
Essa foi a nossa primeira tentativa de fazer uma turbina turbo, um pico de 
gerador. Ele é muito pequeno para ser chamado de pico, mas é uma turbina 
a turbo, que aciona um alternador de automóvel e carrega uma bateria. É 
para 100W. Foi feito em parceria com a CEMIG. 

Essa é uma turbina axial, tipo de turbina de turbo. Será a próxima turbina a 
ser instalada no País. Como os grandes potenciais mais altos já 
escassearam, vamos aproveitar os de baixa queda. 

Outras pesquisas em andamento. Turbina hidrocinética, que gera energia 
com a correnteza do rio; automatização de PCHs, grupos geradores com 
rotação variável; uso do ADCP para medição de vazão em pequenos e 
médios cursos de água. Uma pesquisa em que trabalhamos fortemente é o 
uso do DGPS e Alto 1 O ( .... ) em projetos de PCHs. 

Era isso o que tinha a falar. Gostaria de dizer que tenho muita satisfação 
pela oportunidade de apresentar o que é feito em Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Karl Rischbieter 
Sr. Presidente, meus agradecimentos, principalmente ao Magnífico Reitor 

da Universidade de Uberaba, que me trouxe novamente a Minas Gerais, Dr. 
Marcelo Palmério. Ele me apresentou ao Deputado Anderson. Por isso, hoje 
estou neste parlamento. 

Posso me considerar quase como um revoltado, como o Prol. Bautista 
Vida I. 

E quase "persona non grata" em Brasília, porque foram muitas as 
dificuldades que encontramos. Quero lembrá-los de que nosso Secretário já 
foi da ANEEL, embora não seja mais, e que o Grupo ( .... ) tem uma usina 
construída clandestinamente. Conheci pessoalmente o Sr. André ( .... ), já 
falecido, que implantou uma usina, que operou por muito tempo, e entregou à 
SEMAP. Agora, seu filho quer construir uma segunda unidade ao lado, mas, 
Sr. Secretário de Minas e Energia, é o maior drama conseguir aprovação 
para a construção dessa usina. É uma pena que isso aconteça neste País. E, 
da mesma forma, vários projetos estão deixando de ser realizados. E nos 
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encontramos na situação em que estamos. 

É preciso reagir. Vou mostrar uma figura que ilustra a posição inusitada em 
que me encontro, retirada de um livreto de um clube de pesca da Alemanha, 
que, após 150 anos de existência, conseguiu construir uma escada de peixes 
em uma queda de 7m. Vejam a paciência e a persistência desses homens. A 
figura mostra uma cegonha engolindo um sapo, enquanto este tenta esgoelá-
la, ao lado dos dizeres: "Desistir? Jamais!". Não vou desistir jamais. 

Na próxima transparência, vemos um histórico recente do que estamos 
fazendo: número de usinas em operação ou prestes a entrar em operação, 
18; potência instalada, 25,5MW; PCHs em execução, 4; em estudo, 30; 
potência das PCHs em estudo e projeto, 300MW. Ontem, recebi, com 
satisfação, a informação de que a primeira PCH do Programa ( .... ) é um 
projeto nosso, que é de ( .... ). Aleluia! Tomara que isso se multiplique; tomara 
que se abram as portas do financiamento, da aprovação e da tecnologia, 
para que isso seja multiplicado pelo Brasil afora, porque o País precisa disso. 
Esse é um grande negócio para os pequenos investidores. Quem não 
gostaria de ter uma PCH como renda permanente para si, seus filhos, netos 
etc. Posteriormente, vou mostrar o que acontece na Alemanha. 

A solução imediata que aplicamos foi a repotencialização de usinas, e 
vejam a maravilha que conseguimos. O que se mostra aqui é em Ribeiras, 
Catas Altas. Para se chegar lá, passa-se pela pior estrada do mundo - a 
antiga estrada de Curitiba a São Paulo, que percorri várias vezes, para 
chegar a ltajubá. Passando à seguinte, a potência inicial era de 2.550kW; a 
potência repotenciada, 4.300kW, obtendo-se um acréscimo de 69%; a 
potência final é de 6.500kW, com a terceira máquina. Duvido que consigamos 
instalar essa máquina com a autorização da ANEEL, que vai achar vários 
empecilhos para essa instalação. E é uma usina em que basta seja baixada 
uma tubulação - a câmara de carga está pronta, a barragem está pronta, o 
canal está pronto; o gerador existe; basta instalar a máquina e ampliar a 
casa. Mas a burocracia nacional é intensa. É preciso vencê-la. Então, a 
repotencialização com a eficiência desses resultados é possível. Nas duas 
turbinas existentes, o que se fez foi trocar o reter e as pás diretrizes do tubo 
de sucção, e se obteve esse resultado. Essa foi a salvação da Indústria de 
Papel e Celulose ( .... ), que hoje é a detentora do Projeto Jari. Isso foi tão 
bom, que hoje ela quer instalar a terceira máquina. E medimos, na terça-feira, 
a eficiência dessas máquinas, com molinete, no canal, e deu um resultado de 
90%. 

A próxima transparência fala do aproveitamento de baixas quedas, a que 
se referiu o Prol. Cícero. Lançamos o programa de construção de máquinas 
tubulares e obtivemos sucesso. Mas foi e é muito penoso que os 
empreendedores, os donos das futuras usinas, acreditem na tecnologia. 
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Introduzir tecnologia nova no Brasil não é fácil, mas temos insistido e 
conseguido bons resultados. Hoje, temos 11 máquinas tubulares construídas. 
Mas vejamos o que acontece no setor de construção de máquinas. Temos 
várias empresas brasileiras construindo máquinas no Brasil, mas o mercado 
é tão restrito que está havendo um verdadeiro canibalismo entre elas. Os 
preços que têm de praticar são tão altos, que chega a ser um canibalismo. 
Oxalá, com a aprovação do programa de PCHs - que, acredito, irá acontecer 
- isso acabe. 

Essa máquina, de 1.770kW, opera até 2MW na saída do gerador. Fizemo-
la vertical para ocupar um espaço menor. A subestação é toda especial, com 
duas tensões e com religadores automáticos - todos os religadores operam 
automaticamente, assim como a PCH. Na próxima, vemos um corte pela 
usina, mostrando a máquina vertical, a chaminé de equilíbrio e adução, antes 
da qual há um túnel. Há pouco tempo, era proibido construir túneis em PCHs, 
e aquelas que tivessem um túnel não eram consideradas PCHs. Agora, sim, 
já houve um avanço. O preço do túnel, por metro escavado, era 
absurdamente alto; agora é baixo, o que viabilizou a existência de usinas 
com túneis, e muitas desse tipo estão em construção. 

Este é o modelo do rotor projetado hidrodinamicamente, que mostra a 
pressão positiva e a negativa. Aqui não aparece, mas há um pontinho em que 
há uma pressão extremamente negativa, que poderia provocar cavilação -
isso é para os engenheiros que entendem de máquinas. Mas, através de 
projetos especiais, tudo isso pode ser eliminado. Hoje, nossos projetos para 
esse tipo de máquina atingem de 92% a 93% de eficiência, o que é um índice 
altíssimo; está em nível internacional. 

Agora, tendo o mercado nacional, lançamos nossos olhos para o exterior, 
para ver o que acontece ali. Por várias vezes, fui à Europa - fui à Itália; estive 
por um ano e meio na Suíça, onde também me formei; e meio ano na 
Alemanha, depois de formado em ltajubá -, verificar o que está acontecendo 
por lá Qual a tecnologia que aplicam? Qual a legislação que têm para PCH? 
Trouxe e vou deixar com os senhores a lei alemã que tem o título sugestivo 
de "Lei para a Preferência de Energias Renováveis", em que se prevê que, 
até o ano 201 O, seja duplicada a quantidade de energia renovável produzida 
naquele País. E como fazem isso? Está escrito aqui - tivemos o trabalho de 
traduzir e vamos deixar à disposição deste parlamento, para que quem se 
interessar possa obter uma cópia. 

Na última visita, em outubro de 2000, estivemos em 11 PCHs e 6 fábricas 
de equipamento. Na região de Pforzheim, existem 4 usinas. Em 50 a 60Km, 
há de 25 a 30 PCHs instaladas, com de 500kW a 600kW cada - são, mais ou 
menos, 11.000kW em média. No rio Würm, que é um pequeno afluente, há 7, 
de 45kW a 70kW cada, totalizando 365kW. A usina que visitamos, do nosso 
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amigo, é de 75kW. É a Máquina no 492, de 1898, da Voith. Deve haver, 
hoje, de 25 mil a 30 mil máquinas dessas em todo o mundo. Quer dizer, é 
uma máquina que tem mais de 100 anos, opera com 75kW e aciona um 
motor elétrico, que vira gerador- é um gerador assíncrono, automatizado. E 
a renda anual desse nosso amigo é de DM$75.000,00. Dividam isso por 12, e 
verão que é uma bela renda, possibilitando uma bela aposentadoria. É tudo 
automático. E ele, que envolveu o gerador- que é um motor elétrico de alta 
eficiência - com uma manta de plástico, ainda o aproveita como um elétrico 
de prateleira, para aquecer sua casa no inverno, com 3kW ou 4kW. 

Aqui vemos outra usina, no centro da cidade de Pforzheim, que fica em 
frente de um hotel lindíssimo, que aparece na próxima transparência. 

Na próxima figura, vemos duas máquinas Auerbrücke, com 5,60m de 
queda. A de Pforzheim, de 75kW, aparece depois. Essa é uma máquina 
tubular, no centro da cidade, com uma queda artificial, com barragem com 
comportas móveis. Essa é a máquina da Auerbrücke, dentro da cidade, 
tubular. 

Aí, temos a usina de 75kW, com 4,5m de queda, no prédio da residência. A 
máquina fica no porão. Aqui, o faturamento está até um pouco mais alto: 
DM$80.000,00. 

A placa da Voith: 1898, Turbina no 492, 75kW. 
Adiante, temos a vista da máquina: uma caixa aberta, com dois rotores. O 

gerador é um motor simples, assíncrono, do tipo de gaiola de prateleira, de 
750 rotações, acionado por correia, com tensão de 400V, interligado 
diretamente com o sistema público da cidade de Pforzheim; o quadro de 
comando não custa mais que DM$4.500,00, simplíssimo, automatizado. 

O limpador de grade é automático, na entrada do canal; uma descarga de 
fundo lateral. 

Aqui é outra usina, um pouco abaixo, mas ainda dentro da cidade. Chama-
se Eutingen e tem máquinas tubulares submersas, com uma queda artificial. 
Aí está o esquema: as máquinas, o gerador, tudo submerso, dentro de uma 
barragem; o canal de fuga, três máquinas e uma comporta móvel cilíndrica. 

Esta é a máquina. Tudo debaixo d'água. O gerador, um motor assíncrono, 
uma hélice de pás fixas. São três máquinas, por isso eles colocaram pás 
fixas, pois podem ser reguladas pelo número de máquinas em operação. 

Esta é a barragem móvel que provoca a queda d'água com duas vezes 
20m de cumprimento. São duas comportas. 

Esta é a vista da máquina, uma fora de operação, a da esquerda, onde a 
comporta cilíndrica está fechada, e as outras duas em operação, a comporta 
cilíndrica suspensa. Vêem-se os cabos. 

Esta é outra usina interessante, uma usina também ligada ao sistema, na 
fronteira com a Checoslováquia. Observem a casa de máquinas. Ela é feita 
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em compensado e está caindo aos pedaços. É só a cobertura superior. 

Vejam a máquina Kaplan tubular. 45kW, 1.200 litros por segundo, 
produzindo 378.000kWh por ano e um faturamento anual de DM$40.000,00, 
uma boa renda. Ela é toda automática e vê-se, à esquerda, o gerador 
assíncrono, um motor elétrico, nada mais do que isso. Há o regulador 
automático de velocidade. 

Este é o dono da usina, junto ao quadro de comando automático. Toda a 
usina é desassistida. Todas essas que mostrei são desassistidas, não há 
ninguém lá. De vez em quando, alguém vai lá olhar. Não temos isso no 
Brasil. Por esses dias, estive com a diretoria da CEMIG e disse para o Diretor 
de Operações: "Não conheço nenhuma usina com gerador assíncrono no 
Brasil". Ele disse: "Há uma". Mas não perguntei nem tive coragem de 
perguntar onde ela está. Em nosso escritório-indústria temos um gerador de 
8kW, assíncrono, em teste, e estamos montando um de 60kW também 
assíncrono. 

Este é um limpador de grade usado lá. Vejam os detritos que ele levanta e 
traz para dentro do conteiner, deixando o rio limpo. Estes são "stop-logs" de 
alumínio, que também não estamos usando no Brasil. Teríamos de usá-los 
para trancar água, para fazer manutenção. 

Este é outro limpador de grade. Ele trouxe um grande bloco de madeira 
arrancado de dentro do rio. 

Conclusão: temos disponibilidade de tecnologia hoje no Brasil. PCHs 
podem ser uma atividade econômica que permite distribuição de riqueza. Se 
houver interesse da Nação, a legislação deve ser atualizada, a exemplo do 
que ocorre em outros países. Esta é a nossa conclusão. Tenho mais folhas, 
mas, pela exiguidade do tempo, infelizmente não posso apresentá-las, mas o 
CD está à disposição de quem quiser olhar e obter maiores esclarecimentos. 
Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Os participantes terão 3 minutos para as perguntas 

orais, e os expositores terão também 3 minutos para a elas responder. Sei da 
dificuldade de se dar resposta em 3 minutos, mas solicito a colaboração dos 
expositores. 

Debates 
O Sr. Presidente - A primeira pergunta é dirigida aos Drs. Cícero Machado 

de Moraes e José Antônio Marques, formulada por Paulo Eduardo de 
Almeida, da Max Strat Consultoria: "Como o senhor compara, em termos 
econômicos, o custo da energia das PCHs, recentemente construídas, com o 
custo da energia das hidrelétricas de médio e grande portes das quais sua 
organização está participando?". 

Com o mesmo tema, há pergunta de Ronan Patrus Ananias, representante 
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comercial, também dirigida ao Dr. Cícero Machado: "O senhor disse que o 
custo de implantação de uma PCH subiu de US$800,00/kW para 
US$1.500,00/kW. Quais as principais razões?". 

Com a palavra, Dr. Cícero Machado, para responder a essas duas 
questões. 

O Sr. Cícero Machado de Moraes - Perseguimos os empreendimentos 
maiores, pois são convenientes, pelo preço da energia colocada em Poços 
de Caldas. Nosso objetivo final é manter a energia elétrica vendida em nossa 
comunidade mais barato do que é hoje. Em Poços, a energia elétrica é 
vendida 17% mais barata do que a oferecida por nossa concessionária 
estadual, que tem preço baixo se comparar com outras empresas no Brasil. 

Participamos dos empreendimentos maiores sempre perseguindo preço. 
Neles, temos conseguido preços menores do que os das pequenas centrais. 
Estamos desenvolvendo uma quinta pequena central, e a energia final dela 
chega ao consumidor com preço equivalente ao da energia que vamos gerar 
em Machadinha. 

A potência produzida pelas PCHs é pequena diante dos custos, 
principalmente em razão das questões ambientais e das crescentes 
exigências sociais. Ela não absorve todos os custos ambientais e dos 
equipamentos que tiveram acréscimo de preço. Chegamos a comprar 
turbinas, com todos os seus acessórios, por menos de US$100,00 o quilowatt 
por máquina para uma usina de média queda. Hoje não conseguimos pagar 
menos do que US$200,00. Isso fez subir o preço das pequenas centrais. 

Acho que respondi às duas perguntas, mais ou menos misturadas. O preço 
subiu em razão dos equipamentos e do custo sócio-ambiental. Perseguimos 
esses empreendimentos pelo custo da energia para que continuemos 
praticando tarifas menores em Poços de Caldas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Eu é que agradeço a forma concisa com que respondeu 
e indago ao Dr. José Antônio Marques se gostaria de acrescentar alguma 
coisa. 

O Sr. José Antônio da Silva Marques - Não teria muito mais a acrescentar 
ao que o Cícero falou, já que ele é um "expert" no assunto. Só acrescentaria 
que o custo do megawatt-hora gerado por uma PCH ''versus" o custo do 
megawatt-hora gerado por uma média ou grande central hidrelétrica é 
questão só de escala. 

Uma PCH, por não ter escala tão preponderante quanto uma média ou 
grande central, terá custo de energia gerada um pouco maior, em razão dos 
custos, que são mais ou menos fixos, principalmente os ambientais, muito 
bem enfocados pelo Cícero, que fazem esses preços serem elevados, e pelo 
fator de carga dessas usinas. A PCH sempre terá preço mais alto do que 
uma média central. 
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O Sr. Cícero Machado de Moraes · Quero aproveitar essa oportunidade, 
pois está no Plenário o amigo Deputado Sebastião Navarro Vieira, ex-Prefeito 
de Poços de Caldas, a quem agradeço o apoio que sempre deu à instituição. 
Ele foi Prefeito, Deputado por várias vezes, e, durante sua gestão em Poços 
de Caldas, tivemos a oportunidade de ampliar o parque gerador. Seu apoio à 
nossa instituição foi muito grande. Queria registrar sua presença e sua 
contribuição ao parque gerador e à concessão em Poços de Caldas. 

O Sr. Presidente - Faço minhas as palavras do Dr. Cícero, pois Sebastião 
Navarro Vieira é uma grande figura, eterno professor nesta Casa. Passo a 
palavra a Rafael Machado, que fará uma pergunta. 

O Sr. Rafael Machado · Rafael Machado, administrador de empresas 
autônomo. Dirijo a pergunta ao Dr. José Antônio. Entre as vantagens 
enumeradas na construção das PCHs estava a de que há dispensa de 
licitação. Como se dá o processo de seleção da empresa construtora? 

O Sr. José Antônio da Silva Marques · Quando enfoquei esse aspecto, 
faltou clarear aquela tela. Quando falei de dispensa de licitação, na verdade, 
é a licitação junto à ANEEL. Quando a central hidrelétrica produz abaixo de 
30mW, há um procedimento processual na ANEEL, e se consegue 
autorização para exploração daquele recurso hídrico. 

Quanto a empreendimentos acima de 30mW, é necessário participar dos 
leilões de aproveitamento que são feitos na Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro. No dia 30 de novembro, serão leiloados 11 aproveitamentos 
hidrelétricos. 

A licitação para se escolher a construtora é um procedimento normal para a 
empresa privada e não está subjugado à Lei no 8.666, das empresas estatais. 
É um procedimento livre, como qualquer outra empresa privada faz 
concorrência para processar o seu empreendimento. 

O Sr. Presidente - Agradecemos sua participação. Vou ler a pergunta da 
Sra. Maria de Lourdes Martins, consultora de gerenciamento da qualidade 
das águas, dirigida ao Prol. Carlos Martinez: "É sabido que a preservação do 
meio ambiente sempre esbarrou na fronteira do lucro e da produção. 
Segundo sua experiência, essa fronteira já pode ser considerada 
ultrapassada nesse setor, uma vez que o retorno financeiro já é difícil, 
conforme foi exposto?". 

O Sr. Carlos Barreira Martinez - Essa pergunta é muito difícil de ser 
respondida. A preservação do meio ambiente sempre foi muito mal encarada. 
Sempre agredimos o meio ambiente, mas nunca houve cobrança quanto a 
isso. Hoje a sociedade é diferente e cobra muito a participação e a 
preservação do meio ambiente. 
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Na verdade, as agressões foram cometidas muito mais por 

desconhecimento do que por lucro de produção. Em Minas Gerais, há três 
companhias atuando. Uma delas é estadual, a Companhia Energética Força 
e Luz Cataguases-Leopoldina, e o DME. Nas três empresas, a preocupação 
com o meio ambiente já está incorporada ao custo dos aproveitamentos. Não 
diria que a fronteira já está ultrapassada; está incorporada. 

Todas essas empresas, ao montarem projetos, têm preocupação em tratar 
a questão do meio ambiente de forma séria e muito consciente. Às vezes, os 
problemas do meio ambiente são muito pesados, outras vezes não, mas 
continuarão acontecendo, e as pessoas terão de estudar soluções e se 
envolver nessa causa. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Rodrigo Almeida, administrador, 
funcionário da CEMIG, dirigida ao Prol. Afonso Henrique: "É indiscutível a 
importância da regulação e intervenção do Estado na economia, haja vista o 
Prêmio Nobel deste ano. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre a atual 
política e regulação econõmica em relação às regras de incentivo dadas às 
PCHs e à geração distribuída pelo Governo, inclusive sobre o risco 
regulatório.". 

O Sr. Afonso Henrique Moreira Santos - O Prêmio Nobel foi muito 
importante, pela simetria de informação. A grande dificuldade do Estado em 
agir como regulador é a simetria de informação, que deforma completamente 
a lógica da microeconomia tradicional de ofertas e uma competição perfeita. 

Temos de dar um grande enfoque nisso. No setor elétrico, até mesmo o 
autoprodutor ou o produtor independente, por não se caracterizar como 
gerador de serviço público, deve estar sujeito a uma regulação, até mesmo a 
uma intervenção, tendo em vista o interesse maior da energia elétrica. 

Estamos vivendo um dos períodos de maior incerteza regulatória: ou 
escolhemos o caminho da regulação autõnoma, responsável, transparente e 
com participação da sociedade, ou vamos dar uma grande marcha a ré. Não 
sei se esse será o pior caminho, mas é uma encruzilhada forte. 

Vamos fortalecer a ANEEL? Vamos fortalecer a autonomia do novo 
modelo, que não precisa ser somente privado? Mas o estatal que estiver lá 
tem de jogar as suas regras, como é o caso do Departamento Municipal de 
Energia de Poços de Caldas, que nem é estatal, é administração pública 
direta, e joga as regras da nova estrutura. 

Neste momento, a incerteza quanto à regulação é enorme, não só por 
causa da crise de energia e da ação da Câmara de Gestão da Crise, mas 
também porque a incerteza mundial da economia e a exacerbação do espírito 
nativista podem atrapalhar a lógica de mercado, a lógica da globalização, que 
vem naturalmente pelo avanço tecnológico e pelo avanço da Internet. Hoje 
poderá haver uma marcha a ré. 
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Mas incentivo, subsídio com algum sinal de competitividade para fonte 

alternativa é visão de longo prazo, não é deformação de mercado. É ação 
lícita, correta do Estado e de um governo sério. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Eng. Rui Magalhães Viola, dirigida ao Dr. 
Cícero Machado: "Parabenizo o Departamento Municipal de Energia de 
Poços de Caldas por sua dinâmica e pelo exemplo que passa aos outros 
municípios, que poderiam gerenciar sua energia e água potável. Só não 
concordo com as críticas ao licenciamento ambiental. Com planejamento e 
projetos corretos, esses prazos podem e devem ser minimizados?". 

O Sr. Cícero Machado de Moraes - Quero dizer que, em Poços de Caldas, 
a água também é do município. Há um órgão semelhante ao nosso, o 
Departamento de Águas e Esgoto do município. 

Quanto às críticas que fiz sobre os licenciamentos ambientais, é claro que 
são necessários, e ninguém quer deixar isso de lado. E, depois de mim, veio 
o José Antônio, que foi muito diferente. Todos aqueles que têm encarado o 
licenciamento ambiental passam por dificuldades. Precisamos falar a mesma 
língua. Necessitamos, de forma premente, do Legislativo, a fim de que ele 
discuta as leis com a sociedade e as adeqüe às necessidades de 
investimentos e às necessidades ambientais. 

E esse problema - que não é só ambiental, mas também sociopolítico -
afeta as pequenas centrais e as grandes. Participamos de grandes 
empreendimentos e temos discutido corn os parceiros a grande necessidade 
de se fazer um planejamento técnico de engenharia e um planejamento 
econômico-financeiro, para ver se haverá retorno. E precisamos 
urgentemente de um planejamento sociopolítico e ambiental, porque temos 
visto custos sociais e ambientais planejados para um valor rapidamente 
dobrarem, e ísso quase ínvíabilízar o empreendimento, principalmente os 
custos que aparecem de última hora, e só não inviabilizam o 
empreendimento porque já está no final. Precisamos equacionar isso. Os 
engenheiros, geralmente, têm formação cartesiana. Mas, em um 
planejamento sociopolítico e ambiental, precisamos envolver pessoas que 
não sejam cartesianas como nós e pensem como a sociedade, como aqueles 
que reclamam algo, pois, certamente, têm alguma razão, mas também 
precisam olhar o lado do investidor. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Vamos à pergunta do engenheiro mecânico Nísio de 
Sousa Armani, representando o CREA-MG. A pergunta é dirigida a um dos 
membros da Mesa, e solicito ao Prol. Geraldo Lúcio Tiago Filho que inicie a 
resposta, que poderá ser completada por algum outro palestrante. A pergunta 
é a seguinte: "Qual é a possibilidade de que as microcentrais hidrelétricas, 
inclusive as PCHs e as microcentrais hidrelétricas atualmente já implantadas, 
sejam dotadas de microturbinas com escadas para peixes, aproveitando-se, 
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inclusive, as represas como a Pampulha, lbirité e outras já existentes?". 

O Sr. Geraldo Lúcio Tiago Filho - Geralmente, as pequenas centrais 
elétricas, as microcentrais, são instaladas na cabeceira do rio, e as centrais 
mais antigas aproveitam o desnível natural do rio, que é um bloqueio natural 
dos peixes. Não se justifica, hoje, dotar PCHs antigas de barreiras de peixes, 
pois estão em um desnível grande e têm uma barreira natural, já que não 
seria um caminho natural para eles. Geralmente, as centrais têm um tipo de 
peixe a montante e a jusante, são diferentes, principalmente as microcentrais, 
que são riachos. pequenos rios. que, às vezes, nem piscosos são. A questão 
é de análise ambiental, para ver se é preciso ou não. Geralmente, as 
pequenas centrais que necessitariam disso são as de baixa queda, instaladas 
em corredeiras onde há passagem natural dos peixes. Nesse caso, sim, mas, 
felizmente, no Brasil, temos poucas microcentrais de baixa queda. Não 
procede, então, dotar essas centrais antigas com escadas de peixe. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para complementar, o Sr. Carlos 
Barreira. 

O Sr. Carlos Barreira Martinez - Em complementação à explanação do 
Prol. Tiago, queria dizer que hoje existe uma preocupação muito grande das 
empresas com relação ao problema ambiental da transposição de peixes. 
Existe, na UFMG, o plano de se instalar um centro de mecanismos de 
transposição de peixes, o qual tem um grande financiamento da CEMIG, e 
tem-se pesquisado muito esse problema em pequenas usinas. 

Tem-se visto que boa parte das pequenas centrais de baixa queda tendem 
a necessitar de um sistema de transposição, realmente. Como o Prol. Tiago 
disse, as centrais mais antigas são em cabeceiras com obstáculos naturais, e 
existe uma tendência a não ser necessária a implantação de um mecanismo 
de transposição de peixes. Mas é uma tendência, não uma regra; isso tem de 
ser estudado, e o pessoal da Biologia acaba definindo a necessidade ou não 
desse tipo de mecanismo. 

Temos de ter em mente que alguns rios não são piscosos justamente 
porque foram barrados no passado, e esse é um problema que tende a ser 
cada vez mais cobrado pela sociedade. Na realidade, uma pequena central 
continua sendo uma central hidrelétrica, continua interferindo no meio 
ambiente e tem de ser estudada. Mas não é por esse fato que as empresas 
vão acabar tendo de arcar com todos os custos. É importante que o Estado 
faça isso. Se ele tivesse um órgão que tratasse desse tipo de estudo 
antecipadamente, os problemas ambientais não existiriam de forma tão 
pesada. Tem-se uma central que se implanta em um ano e pode-se levar 
três, quatro para se concluir um estudo ambiental, porque há um ciclo 
biológico que tem de ser respeitado. Esse é o problema que existe. Uma das 
formas de solucionar isso é fortalecer o Estado, fortalecer os órgãos de meio 
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ambiente e incentivar as pesquisas. A meu ver, é a única forma de 
resolver o problema ou, pelo menos, de começar a equacioná-lo. Mas é uma 
realidade para o investidor que boa parte delas terá de ter essa instalação. 

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Prol. Carlos Martinez e 
passo a palavra ao Dr. José Antônio Marques, que gostaria de 
complementar, assim como o Dr. Karl Rischbieter. Estou vendo que essa 
pergunta esquentou os ânimos. 

O Sr. José Antônio da Silva Marques - Eu diria que é uma pergunta muito 
significativa, porque aborda uma das discussões que temos travado com os 
órgãos governamentais, e a legislação saiu desta Casa. Existe uma 
legislação, em Minas Gerais, que obriga todas as barragens existentes em 
eixos de rios ou de cursos de água a terem uma escada de peixes, um 
sistema de transposição de peixes, ou um estudo acadêmico que garanta a 
eficácia daquele sistema de transposição de peixes de jusante para 
montante. Mas esse estudo hoje é muito discutível, academicamente falando. 
Já discuti muito o assunto e confesso que não cheguei a nenhuma 
conclusão. Não sei dizer se isso é bom, se é ruim, se funciona ou não. Esse 
é um dos pontos da legislação que abordamos e precisa ser mais discutido e 
elaborado, para se verificar se, efetivamente, é necessária a existência dessa 
lei em Minas Gerais. Ninguém melhor do que esta Casa para resolver esse 
"imbroglio" no qual nos encontramos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Karl Rischbieter, que quer 
acrescentar mais alguns dados. 

O Sr. Karl Rischbieter - Pena que eu não possa projetar o meu CD, porque 
ele precisa ser convertido. O CD contém a parte mais extensa de minha 
apresentação. É uma PCH que tem um tubulão de borracha inflável, com 
água como barragem e vazão obrigatória de 2m3/s, para manter a água 
dentro do rio no trecho a jusante, entre a barragem e a usina principal. Nessa 
usina, aproveitou-se a vazão, que chamamos de sanitária, de 2m3/s, com um 
desnível de 4,71m. Ela tem uma potência instalada de 82kW. Tudo isso é 
aproveitado na Europa: num afluente do Danúbio o qual tem 35km, existem 
55 PCHs. É uma maravilha. 

Quero aproveitar a presença do Sr. Bautista Vidal para pedir que confirme 
a afirmativa de que o Brasil é o futuro energético do mundo. Amanhã terei a 
oportunidade de apresentar projetos solares de 100 a 200mW de potência 
para o Nordeste. Quando esse projeto solar-eólico me foi apresentado, 
perguntei ao apresentador: e à noite?. Disse-me: "Se, durante o dia, produz 
100, à noite vai produzir 50.". Perguntei: "Como?". "Com energia térmica 
acumulada em plástico, no fundo do sistema.". Além disso, no círculo que se 
forma com o captador solar de vidro, planta-se um cinturão de vegetais que 
poderá alimentar uma grande parte da população. É uma maravilha de 
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projeto. 

O Sr. Presidente - Devolvemos a palavra ao Prol. Geraldo Lúcio, que quer 
complementar suas palavras a respeito dessa pergunta. 

O Sr. Geraldo Lúcio Tiago Filho - Eu gostaria, Sr. Presidente, de voltar à 
questão. A pergunta foi se seria viável a escada de peixes em pequenas 
centrais e microcentrais. Eu continuo dizendo que não. As pequenas centrais 
hidrelétricas foram colocadas acima de um obstáculo natural, e o peixe não 
passa. Dotar a lagoa da Pampulha ou outra qualquer com uma escada de 
peixes não adiantará nada, porque o maior impactante é a poluição da água, 
e não a existência, ou não, de um barramento. No barramento, pode-se fazer 
um mecanismo de transposição de peixes, mesmo assim ele pode não 
sobreviver a montante, porque está tudo poluído. 

Ademais, a escada de peixes é uma falácia. Ninguém ensina peixe a subir 
escada. Falo isso por experiência própria. Construí uma escada de capivaras 
na usina que opero com a CEMIG, fazendo manutenção. Nós temos muitos 
problemas ali, porque as capivaras caem no canal de fuga, não conseguem 
sair e morrem. Então, fizemos uma escadinha, mas não conseguimos salvar 
nenhuma. Ficamos brincando, dizendo que isso acontece porque não 
colocamos o aviso para as capivaras: "Por aqui, minha filha". Então, além de 
fazer a escada, tem que haver mecanismos para mostrar o caminho que o 
peixe deve seguir. Não basta fazer a escada. É necessário saber se há 
necessidade dela ou não. Empreendimentos de microcentrais e PCHs em 
cabeceiras de rios não precisam disso. Usam-se obstáculos naturais. Em 
grandes centrais e em centrais de baixa queda, não discuto essa 
necessidade. Mas, nas pequenas centrais já existentes, isso é uma falácia. 
Obrigado. 

O Sr. Carlos Barreira Martinez - Por favor, gostaria de fazer uma 
intervenção necessária. 

O Sr. Presidente - Então, vamos lá. Estamos aqui para debater. Com a 
palavra, o Prol. Carlos Martinez. Em seguida, daremos a palavra ao último 
debatedor. 

O Sr. Carlos Barreira Martinez - De forma geral, está correto, mas isso não 
é regra. Existem algumas situações em que a escada é necessária. Você 
falou em ensinar o peixe a subir, mas isso não é necessário. Ele já sabe. Se 
você tiver tempo, visite a UFMG para ver um mecanismo de transposição de 
peixes funcionando dentro de um laboratório. O peixe, naturalmente, 
encontra o caminho de subida e sobe. Trata-se de uma coisa difícil de ser 
feita, mas nós, engenheiros, temos que entender que a participação da área 
de biologia será cada vez mais pesada em nossas atividades. Vamos ter que 
abrir espaços para ela. 

O Zé Toninha tem razão quando fala sobre as centrais. Quer dizer, existe 
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uma posição que é necessária em todas as centrais. Não é assim. Temos 
de manter uma discussão que não seja tão apaixonada para não 
radicalizarmos. Se há radicalismo, todo o mundo perde. Então, o problema 
tem de ser estudado e tem de haver clareza de objetivos. É lógico que, se 
daqui a algum tempo chegarmos à conclusão de que isso não é necessário, o 
faremos com base científica, que hoje não temos. Temos 320 espécies em 
nossa região, das quais apenas duas estão sendo estudadas. A maior parte 
das escadas foram projetadas para salmonídeos, para peixes que não 
existem no País, quer dizer, existem nas peixarias, mas não são nativos. O 
caminho científico é estudar o problema. Nós, da universidade, temos de 
abrir a nossa mente para isso. Pode ser que em alguns casos isso não seja 
necessário. Conheço a PCH que vocês operam e acredito que lá esse estudo 
não é necessário. Mas temos de tomar cuidado porque isso não é regra. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Com a palavra, o Sr. 
Afonso Henriques Moreira Santos. 

O Sr. Afonso Henriques Moreira Santos -Todos aqui têm razão, há casos 
que precisam desse estudo. Como disse o Tiago, no caso da Luiz Dias, o 
peixe não chega nem na metade do salto, bate na pedra. 

Lembro-me de um caso na França numa central de baixa queda. Havia um 
painel de vidro e eram filmados os peixes que passavam. Perguntei ao 
operador se realmente passavam. Ele me disse que de vez em quando 
passava algum. Fiquei muito descrente com a escada, mas outro me 
informou que um ou dois que passam, um macho ou uma fêmea, já basta 
para fazer o repovoamento. Então, é meio relativo. O que não se pode admitir 
é que, ao ficar estudando essa questão, o órgão ambiental fique segurando 
dois, três, quatro anos a construção de uma pequena central. Aí é que está o 
erro. É uma questão polêmica no mundo. Acho que existem outras técnicas 
como o repovoamento. Na Rússia há casos muito interessantes. É muito 
comum o peixe macho passar por dentro da turbina e sair do outro lado. O 
César, da ELETROBRAS, descreveu isso na sua tese de mestrado. Para 
conduzir para a escada de peixe, a Rússia usa até cerca elétrica, porque o 
peixe vai para o lugar de maior vazão que é a turbina. Não é fácil, 
principalmente para os nossos peixes, que têm características próprias. Acho 
que a pesquisa tem de evoluir: repovoar ainda é uma solução de curto prazo. 
E o órgão ambiental não pode ficar estudando isso o resto da vida. 

O Sr. Presidente - Vamos para a nossa última pergunta, que espero não 
ser tão polêmica para que possamos encerrar a reunião desta manhã. 

Com a palavra, a Preta. Maria Hilda de Carvalho, Supervisara do Instituto 
de Educação do Estado de Minas Gerais- IEMG. 

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Embora sendo do IEMG, não falarei pela 
instituição, e sim como educadora, como cidadã, pós-graduada em educação 
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ambiental. 

Quero cumprimentar a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
pelos debates que vêm sendo realizados, principalmente neste ano, sobre 
diversos assuntos que levam ao desenvolvimento. 

Cheguei um pouco mais tarde, mas tive a oportunidade de ouvir a 
expressão sobre o cavalo manga-larga, que me agradou sobremaneira 
porque faz referência ao meio rural. E a microidrelétrica estaria lembrando 
não apenas a soberania dos grandes. 

Como é bom saber que se tem competência para valorizar grandes 
profissionais! Embora morando em Belo Horizonte, Dr. Cícero, filho do Sr. 
Ciro Machado, sou de Santa Rita de Caldas e acompanho de perto a política 
de Poços de Caldas. Com muito orgulho, quero registrar aqui a atuação de 
nosso Deputado Sebastião Navarro Filho, a quem me dirijo depois de fazer 
referência ao saudoso Sebastião Navarro, o pai. 

Quero cumprimentar a iniciativa da Assembléia Legislativa, destacar a 
importãncia de trazer gente competente para participar do debate. 

Com relação a essa batalha contra os Deputados, é claro que não 
concordo com os altos salários, mas quero saber se essa cobrança quanto 
ao nepotismo é apenas para Deputados, ou Secretários também podem ter 
parentes em seus gabinetes? Dirijo esta pergunta ao Dr. Cícero e a toda 
Mesa. Como relacionar, na prática, toda a temática colocada aqui com a 
realidade da educação hoje? Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece as palavras da Profa. Maria 
Hilda de Carvalho em defesa do Poder Legislativo. Pelo que vimos, 
realmente as responsabilidades da normatização de todas as questões 
ambientais, de desenvolvimento econômico, etc. acabam recaindo sobre esta 
Casa. Dar regulação e regulamentar de maneira a atender tanto ao meio 
ambiente, de que dependemos e os nossos filhos mais ainda, quanto 
promover o desenvolvimento que propicie dias melhores para o País. 

Também ficamos felizes ao ver pessoas ainda indignadas como o Prol. 
Bautista Vidal, Karl Rischbieter e tantos outros, preocupados com o nosso 
desenvolvimento econômico, social, mas com a preservação do meio 
ambiente e da vida. 

O Sr. Cícero Machado de Moraes - Maria Hilda, agradeço as palavras a 
respeito de meu pai e de mim. Conheço você de Santa Rita. Como professor 
que fui em ltajubá, lembro-me de ex-alunos de Santa Rita, como o Carlos e 
outros, da família Silva, que gerou três excelentes engenheiros para o Brasil. 
Temos muitos santa-ritenses ilustres. Acredito na educação e acho que 
somente ela poderá resolver os problemas do País, como saúde, energia, 
racionamento e estradas. Penso que todos eles passam pela educação. Por 
acreditar nisso, mesmo sendo engenheiro, é que trabalhei toda a minha vida 
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na área da educação, não só na área da engenharia, como também em 
escolas técnicas de eletrotécnica, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, além de lecionar Matemática e Física. Concordo com você. Acho que 
fez uma boa observação a respeito da Assembléia Legislativa. Não podemos 
dar um tratamento generalizado ao assunto. Quero cumprimentá-la pela 
observação. 

Quanto ao problema do nepotismo, penso que não é um problema do 
Legislativo. Se algum legislador é nepotista, devemos cobrar somente dele, e 
não da instituição. Nós, que convivemos com o serviço público, 
principalmente o municipal, que temos de conviver com as Cãmaras 
Municipais, com uma grande variedade de Prefeitos, sabemos disso. Hoje, 
estou convivendo com meu oitavo Prefeito. Já passei por diversas 
administrações e tenho a grata satisfação de trabalhar com o PT. O Prefeito 
de Poços de Caldas é do PT, e nossos colaboradores sempre achavam que, 
quando o PT assumisse a administração municipal, as coisas ficariam 
difíceis, seria difícil levar avante nosso projeto. Quero externar meu 
testemunho sobre o trabalho que fazemos com o Paulo Tadeu, do PT, que 
tem apoiado nossas atividades, da mesma forma como outros as apoiaram, 
como disse ao Sebastião Navarro. Acho que não é uma questão de partido 
nem de política, mas de consciência em relação ao trabalho que essas 
pessoas fazem. Em nosso município, em nossa instituição, fazemos uma 
força muito grande para que não haja nepotismo, para não desestimular 
aqueles que fazem carreira na instituição, desde o leiturista até os ocupantes 
de outros cargos. Os leituristas entram ainda meninos na instituição e podem 
chegar a ser engenheiros, alguém de expressão. 

Quero agradecer a oportunidade. Concordo com você e quero 
cumprimentá-la. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Manifestamos os nossos agradecimentos a todos os 
expositores e a todos os participantes pela honrosa presença. 

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. 

ATA DA 148• REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/10/2001 
Presidência dos Deputados Fábio A velar e Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião 
Composição da Mesa para o 1 o painel - Palavras do Sr. José Maria Mendes 
Henriques - Palavras do Sr. Fernando Ribeiro - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates - Composição da Mesa para o 2° painel - Palavras do Sr. 
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Carlos Eduardo Machado Paletta - Palavras do Sr. Luiz Otávio Koblitz -
Palavras do Sr. João César Pinheiro - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Anderson Adauto -

Bilac Pinto - Fábio A velar -João Leite - João Paulo- Maria Olívia. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 8h45min, declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à realização do Fórum Técnico 
Alternativas Energéticas, com os temas "Microdestilaria de Álcool", no 1 o 

painel, e "Co-Geração e Uso da Biomassa para a Geração de Energia", no 2° 
painel. 

Composição da Mesa para o 1 o Painel 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento à mesa os 

Exmos. Srs. José Maria Mendes Henriques e Fernando Ribeiro, engenheiros 
agrônomos. 

Palavras do Sr. José Maria Mendes Henriques 
Bom-dia a todos. Agradeço à comissão organizadora do fórum a 

oportunidade de falar para este seleto público e para os que nos vêem pela 
televisão. 

A tarefa de falar de microdestilaria de álcool em 15 minutos é bastante 
difícil. Tratarei superficialmente do assunto, com o objetivo quase exclusivo 
de provocar o debate para o final, uma vez que não temos como avaliar o 
grau de conhecimento de cada um nesta área. De antemão, peço aos 
familiarizados com o assunto que tenham paciência, para não prejudicarmos 
os que não o são. 

Inicialmente, cabe conceituar microdestilaria. O conceito que deveremos 
abordar não é o mesmo das décadas de 70 e 80, quando cada produtor ou 
grupo de produtores tinha sua usina na fazenda, constituindo uma grande 
microdestilaria, que produzia 5 mil litros por dia, ou até mais. Referimo-nos à 
microdestilaria que está integrada a um sistema associativo, ao Programa 
Nacional do Álcool e do Leite - PRONAL. 

O PRONAL tem como objetivo a produção de álcool em fazendas 
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produtoras de leite. Produção descentralizada, portanto. Esse programa 
foi criado pela Portaria no 402/93, do Departamento Nacional de 
Combustíveis, à época do Diretor Marcelo Guimarães, e é norteado por 
vários princípios. Entre eles, está a descentralização da produção, que seria 
realizada no local de consumo; a distribuição de riqueza; a geração de 
empregos e a utilização de recursos locais abundantes, tais quais a mão-de-
obra local, o sol e a água. 

Por ter como como base o sistema cooperativo de produção e de 
distribuição de leite, o PRONAL seria a forma associativa de produção, 
característica de extrema importância para a instituição. Mesmo produzindo 
álcool de forma dispersa, o produtor teria de juntar sua produção à 
cooperativa que faz a mesma comercialização do leite. O associativismo, 
nesse processo, é muito importante. 

Não vou me deter na importância do álcool como combustível. Todos já 
conhecem sua contribuição na matriz energética e o potencial energético que 
tem pela frente, principalmente porque os combustíveis fósseis estão em fase 
de exaustão. 

O PRONAL foi lançado em 1993, e, de lá para cá, depois que houve troca 
de governo, praticamente não recebeu incentivo. Não houve nenhum 
incremento por parte do Governo, mas ficou uma contribuição muito 
importante. Esse programa pode ser instituído mesmo sem apoio 
governamental, com pequenas associações. Posteriormente, seria 
necessário legalizar a parte da comercialização do álcool. 

O processo de produção de leite foi muito modificado com relação a 1993. 
Inicialmente, propôs-se a implantação da seguinte forma: o produtor de leite 
também produziria álcool bruto, que nada mais é do que cachaça sem 
qualidade de bebida. Essa cachaça seria mandada para a cooperativa por 
meio de latões, o mesmo sistema de coleta de leite. Da mesma forma que a 
cooperativa processa o leite para consumo, processaria o álcool bruto, ou 
seja, desidrataria o álcool, colocando-o na especificação de mercado. Essa 
foi a primeira proposta do PRONAL, porque o exigiam as circunstâncias na 
época. 

O prazo para entrega de leite em latão termina em 2002. Atualmente, o 
leite é coletado a granel. O produtor precisa ter um tanque de resfriamento, 
onde guarda o leite por algum tempo. Depois passa um caminhão e coleta o 
leite. Pode-se adaptar o sistema para a coleta de álcool, facilmente e com 
vantagens. Haveria um reservatório, e, periodicamente, um caminhão 
passaria, coletando o produto. 

Com o tempo, surgiram outros equipamentos, o que possibilitou a produção 
do álcool para uso. Com o homem rural, com baixa qualificação, com carro 
de boi, com carroça e enxadão, pode-se obter um produto de altíssima 

L--------0--------1 



898 
qualidade. Muitos dos produtores rurais são analfabetos e não têm 
nenhuma dificuldade em trabalhar. Às vezes, têm até mais sensibilidade para 
fazer a fermentação e outras etapas do processo. Existem cursos de 
treinamento com 40 horas, em que o homem do campo torna-se apto a 
produzir um produto de altíssima qualidade. 

Então, apareceram, com a evolução, equipamentos que permitem que o 
produtor faça diretamente esse álcool para consumo. Na década de 80, 
apareceram muitas microdestilarias, que tentavam copiar as grandes usinas, 
quer dizer, fazer uma miniatura da grande usina, o que trazia todos os 
defeitos, sem trazer, na mesma proporção, os ganhos que teria a grande 
usina. Então, funcionar uma microdestilaria de forma contínua era quase um 
paradigma que tinha de ser respeitado. Hoje, essa microdestilaria é um 
alambique de álcool. É a mesma coisa, praticamente, que fazer cachaça, 
coisa dominada no País desde o descobrimento, talvez. É uma coisa 
extremamente simples, e é difícil falar de coisas simples. As coisas 
complicadas, geralmente, têm mais valor. 

Falei da primeira forma, a proposta de coleta em latão. Agora, a produção 
individual de álcool. Na discussão com as comunidades - na região de 
Divinópolis, há uma comunidade com a qual trabalhamos -, fizemos a 
proposta desse programa, e um produtor me questionou: "Zé Maria, acho o 
programa muito bom, é uma alternativa muito boa, estamos precisando dela, 
porque a oscilação do leite está acabando conosco, mas fico o dia inteiro no 
curral, rodando e trabalhando com as vacas. A que horas farei isso? Não 
tenho condição de ter mais umas dornas de fermentação, uma usina de 
álcool para ficar tratando, não tenho como fazer isso. Fisicamente, é 
impossível fazer isso". 

Essa constatação foi feita por vários outros. Mas, com produtores muito 
inteligentes, chegamos a uma solução. Um produtor aventou a seguinte 
possibilidade: se não podemos cada um ter uma pequena usina para fazer 
álcool e já que temos o trator comunitário, a linha de leite comunitária, uma 
agrovila com 18 casas, temos funcionários que moram aqui, por que não 
termos, também, uma usina em conjunto? Assim, montamos o programa, e o 
produtor plantaria a cana. Ele gastaria um tempo relativamente pequeno. A 
lavoura de cana é conhecida facilmente, não dá muito trabalho e ficaria 
integrada ao seu sistema de produção de leite. Com isso, ele teria tempo 
para se dedicar ao leite e passaria a ser um produtor de energia, ou seja, 
seria o produtor de leite e do insumo mais necessário que temos, a energia, 
de forma limpa, renovável, equilibrada com o meio ambiente. Ele utilizaria 
todo o seu subproduto, o bagaço da cana, para poder gerar calor na caldeira 
e rodar a turbina. Com a sobra do bagaço, pode fazer o tratamento. Como faz 
uma extração de caldo, o açúcar da cana não é totalmente extraído, como 
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Se estiver presente algum produtor de leite de ponta, deve falar que 
bagaço de cana não é uma comida boa. É claro que não estou falando em 
vaca de alta produção. Mas, por exemplo, no vale do Jequitinhonha, onde 
não há nada para comer, o bagaço de cana é uma excelente comida, 
exatamente em um período em que não se tem alimento. 

A questão do PRONAL não pode ser um pacote a ser desembrulhado em 
qualquer região. Cada caso é um caso e deve ser estudado e adaptado às 
condições locais, sem, entretanto, se divorciar dos princípios gerais, a 
produção descentralizada, a produção da energia limpa, que depende do Sol, 
com tecnologia exclusivamente nacional. O Brasil é o país que detém a 
melhor tecnologia em termos de álcool e açúcar. Em São Paulo, o Centro de 
Tecnologia do Açúcar e do Álcool é o melhor do mundo. 

Então, temos toda a estrutura para desenvolver o Pró-Álcool. Em forma 
associativa, já tínhamos pessoas produzindo leite. E, com essa idéia de fazer 
a unidade comunitária de produção de álcool, pensou-se em fazer o mesmo 
com a de leite, já que é difícil para cada um comprar um tanque de expansão, 
um de resfriamento, pois são caros. Isso foi feito - essa parte já estava 
estruturada; já tinha produção de leite -, instalado em julho do ano passado e 
está funcionando perfeitamente. São 23 produtores que saem de suas 
fazendas, em carroças e tratores, e levam o leite para um tanque 
comunitário; assim, de produtores de 20 a 300 litros, passaram a ser, em 
conjunto, um fornecedor de 4 mil litros por dia - ou seja, aumentaram muito o 
seu poder de barganha. Também é bom lembrar que têm acompanhamento 
técnico- já foi feita coleta de leite e análise pela EMBRAPA, que constatou a 
qualidade excelente, com perfeita contagem de célula somática. E isso facilita 
muito a introdução de tecnologia e o passar informações para as pessoas, 
pois é feito de forma conjunta. 

Agora estamos na segunda fase, com as pessoas plantando mais cana; já 
fizeram alguns viveiros e estão com algum equipamento para ser instalado. 
Acredito que, no ano que vem, no máximo no seguinte, já poderão fazer 
funcionar a parte do álcool, que seria a produção integrada do álcool. Então, 
essa associação é muito importante; é um casamento que vemos como muito 
promissor. O produtor de leite já tem toda uma rede de comercialização -
hoje, basicamente, 80% ou mais da produção de leite é feita por 
cooperativas, que nasceram da necessidade de comercialização. 
Antigamente, não havia comercialização de leite - alguém tirava de sua 
cidade e distribuía no quarteirão. À medida que o produtor foi aumentando o 
poder tecnológico e fazendo melhores cruzamentos, a produção de leite foi 
aumentando. Aí, criou-se um problema: havia muito leite. Então, o produtor 
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associou-se em cooperativas, que foram o mecanismo de comercialização 
do álcool. Acho que, hoje, o pequeno produtor que não produz álcool tem na 
comercialização o seu gargalo, e a solução passa pela cooperativa. 

Para finalizar, quero lembrar que a comercialização do álcool, embora seja 
o gargalo dessa produção, ao lado do conhecimento, está regulamentada 
desde 1979. Os Decretos n°s 83.700 e 85.698, da Comissão Executiva 
Nacional do Álcool, regulamentam a produção e a comercialização do álcool. 
O art. 1°, diz o seguinte: "O álcool produzido deverá ser basicamente 
destinado para o consumo próprio, assim entendido o álcool utilizado na 
propriedade ou conjunto de propriedades do titular do projeto e pelos 
cooperados e associados, quando se tratar de cooperativa rural ou 
associação de produtores rurais". Então, pela lei, os produtores já têm como 
comercializar e, fazendo uma associação de produtores de álcool, podem 
colocar como associado tanto o produtor como o consumidor; portanto, 
estariam tranqüilamente acobertados com esses decretos. 

A produção de álcool é uma questão de tempo. O pessoal está 
trabalhando, vendo a necessidade, mas precisaria de apoio quanto à 
comercialização e legislação, para fortalecer a produção. 

Vejo como muito importantes essas ações, e a Assembléia Legislativa tem 
um papel fundamental, uma vez que poderia sensibilizar nossos governantes 
para facilitarem a adoção desse sistema, que a maioria dos produtores já 
conhecem e estão sensibilizados para isso. Eles precisam de apoio para 
produzir aquilo de que necessitamos: energia. 

Agradeço a atenção, espero ter provocado mais dúvidas do que 
esclarecimentos, para, posteriormente, respondermos a algum 
questionamento. 

Palavras do Sr. Fernando Ribeiro 
Bom-dia a todos. Agradeço a oportunidade de mostrar a alternativa de 

produção de álcool em nível de fazenda, com uma produção muito simples. 
Como "uma imagem vale mais que mil palavras", gostaria de passar uma fita 
de vídeo de uma instalação que montamos em Salinas, com a duração de 7 
minutos, depois teceremos algumas considerações. 

- Procede-se à exibição do filme. 
O Sr. Fernando Ribeiro - Como vocês viram, é muito simples fabricar 

álcool. É uma alternativa importante, principalmente para o vale do 
Jequitinhonha, porque aumenta demais a renda familiar. Estou divulgando 
essa fita para mostrar que é perfeitamente possível a fabricação de um 
combustível limpo, renovável e da maneira mais simples possível. 

A outra maneira de fabricar álcool seria usá-lo como subproduto da 
aguardente de qualidade. 

Para se fazer uma aguardente de qualidade, é preciso separar a primeira 
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que sai, a aguardente de cabeça, e a aguardente de cauda, deixando, 
apenas, a aguardente do coração, que é a do meio. A de cabeça e a de 
cauda seriam, posteriormente, destiladas em álcool e comercializadas. 

Em Salinas, a produção do álcool tem custeado a da aguardente, pagando 
quase toda a mão-de-obra. Assim, o seu custo fica bastante reduzido. 

Esta era minha mensagem. É preciso levantar algumas dúvidas e mostrar 
que é possível resolver o problema dos combustíveis em Minas, utilizando as 
pequenas unidades familiares. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes 

poderão formular perguntas aos expositores, oralmente ou por escrito, 
mediante inscrição, para que possamos agilizar o debate. Solicitamos aos 
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos, estando dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, sendo garantido o 
mesmo tempo para a resposta. 

Debates 
O Sr. Presidente - Vinicius Barros Monteiro, estudante de Engenharia 

Elétrica, na UFMG, dirige a seguinte pergunta ao Sr. José Maria: "Qual a 
diferença entre PRONAL e Pró-Álcool, tendo em vista que este, no começo, 
foi um grande sucesso, e, devido a manobras políticas, tornou-se inviável? O 
que se pode fazer para a manutenção do PRONAL, caso dê certo?". 

Pergunta de Waldete Costa Fonseca, da Prefeitura Municipal de 
Tupaciguara: "Você e o Fernando, que conhecem a minha luta no Triângulo 
Mineiro para a implantação do PRONAL, acreditam que a Assembléia vestirá 
nossa camisa?". 

Pergunta de Lélio Franklin, engenheiro, da UFMG: "Foi dito que a 
destinação do bagaço já está definida, mas e o vinhoto, o resíduo líquido, 
existe algum programa para ele?". 

Pergunta de Marcley, da PUC: "Existe estudo para análise do tamanho 
mínimo da plantação para viabilizar esse projeto para os fazendeiros?". 

Pergunta de Nísio de Souza Armani, da ABEMEC-CREA: "Conforme a 
agenda da EMATER para 1998, 11 de cana produz de 66 a 851 de álcool; 1t 
de melaço de cana produz 3001 de álcool; 11 de bagaço produz de 450 a 
550kg de vapor ou de 180 a 200kg de papel. Considerando uma infinidade de 
produtos complementares de cadeia carbônica, polímeros, inclusive o 
plástico biodegradável, e que a agropecuária é o único caminho para reverter 
o quadro energético do Brasil, não está na hora de incrementar o PRONAL, 
gerador de emprego e renda?". 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Vou responder às perguntas pela 
ordem. O Pró-Álcool e o PRONAL têm como objetivo, no final, a produção do 

~-----------~------------~ 



902 
álcool combustível para uso em motores de produção interna. A diferença 
está na produção. O Pró-Álcool foi um programa de governo, na década de 
70, depois da crise do petróleo, para substituir parte da sua importação. Foi 
um programa de governo que teve vários órgãos envolvidos, mas teve um 
germe que o levou a uma deficiência muito grande, porque foi feito de forma 
concentradora. Ele foi quase uma cópia do beneficiamento de petróleo. A 
produção de álcool quase toda está concentrada no Estado de São Paulo. 
Foi uma forma de produção centralizada. Para ser distribuído para o País, o 
álcool tem que sair praticamente de São Paulo ou do Nordeste. O Pró-Álcool 
teve esse grande defeito. Ele precisava de reformulação, o que foi entendido 
como destruição, mais por defesa de interesses de fora do País. Não 
interessava aos países hegemônicos que o Brasil fosse uma potência 
energética. Já o PRONAL preconiza a produção descentralizada de álcool, 
como bem vimos na apresentação do vídeo. 

Respondendo à pergunta da Waldete, se acredito que a Assembléia vá 
vestir a camisa, quero dizer que acredito, embora tenha motivos para não 
acreditar. 

Estou com um livro denominado "Opções Energéticas" - elaborado a partir 
de um fórum praticamente igual a este, realizado em 1981, há 20 anos -, 
contendo informações sobre energia eólica, microusina a álcool, etc. De lá 
para cá, pouca coisa aconteceu. Espero que não aconteça o mesmo com 
este fórum, ou seja, que depois tenhamos um livro para guardar na prateleira. 
Então, Waldete, espero que sim, acredito nisso. 

O vinhoto, como foi mostrado, é produzido na proporção de um para dez. 
Grosso modo, a cada litro de álcool produzido, se produzem dez de vinhoto. 
Pode ser usado de várias formas. Uma delas seria na alimentação do gado 
bovino, que o toma com avidez. A parte que sobra do bagaço pode ser 
juntada com o vinhoto para a produção de um excelente adubo orgãnico, que 
pode ser usado no próprio canavial ou em outras atividades. Pode ser 
utilizado também em fértil irrigação. Isso dependerá muito da estrutura e da 
forma como o produtor puder utilizá-lo. 

O poder poluente do vinhoto é muito grande. Imaginem como é a questão 
ambiental em São Paulo, que produz 70% do álcool do País. Imaginem o 
custo despendido no esforço de tentar minimizar a agressão ao ambiente. A 
produção em pequena escala tem mais esta vantagem, ou seja, o problema é 
diluído. A solução é mais fácil. 

A próxima pergunta é sobre o tamanho mínimo para uma produção de 
álcool. Fazendo a mesma comparação, existe um tamanho mínimo para a 
produção de leite? O mínimo seria uma vaca. Para a produção de álcool, 
seria uma usina. O tamanho dependerá muito do horizonte do produtor, da 
sua capacidade de investimento e da mão-de-obra de que dispuser. Não 
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existe um pacote. Na década de 80 havia muito disso, ou seja, a destilaria 
com chave na mão. Agora, não, porque o produtor pode fazer de acordo com 
a sua conveniência. Evidentemente, devem aparecer alguns padrões que irão 
nortear a maioria dos produtores. Hoje, 80% dos produtores de leite 
produzem até 100 litros. Isso, como já disse, depende muito do horizonte do 
produtor. 

A próxima pergunta foi formulada pelo funcionário da EMA TER, que indaga 
se não está na hora de incrementar o PRONAL. É exatamente o que estamos 
buscando. Sempre foi e continua sendo a hora. Somos persistentes e assim 
vamos continuar. O momento é oportuno. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta foi encaminhada por Osvaldo G. 
Costa ao Fernando Ribeiro, solicitando telefones e endereços para projetos, 
cursos e consultorias. 

O Sr. Fernando Ribeiro - Estamos organizando, juntamente com os 
SINDIELETROs, uma associação para responder a todas essas perguntas. 
Depois, lhe fornecerei o telefone do Eduardo Drumond, que poderá informá-lo 
com mais precisão. 

O Sr. Presidente - Há uma pergunta oral a ser feita. Vamos passar a 
palavra ao Sr. Ailton Toledo de Sá, engenheiro civil da COMINGE, que fará a 
sua pergunta oralmente, dirigida aos dois palestrantes. 

O Sr. Ailton Toledo de Sá - Bom dia! Sou engenheiro civil e construí uma 
microdestilaria de álcool naquela época, de 2.500 litros/dia, como piloto, e 
depois construí uma um pouco maior, de 120.000 litros/dia. Alguns assuntos 
tratados aqui me preocupam e outros me alegram. O primeiro são as 
dificuldades; em cinco a seis meses do ano, se produz e nos outros, não, por 
causa da inversão da sacarose da cana. Outra coisa é a garantia da 
qualidade do produto, não só a graduação de 93 ( ... ), mas a impureza, etc. 
Isso por causa dos danos aos usuários de combustíveis, porque é um álcool 
combustível. Quero alertar também que o Pró-Álcool foi um sucesso, seria 
um sucesso, e nunca houve nenhum problema, a não ser os interesses de 
fora. 

A primeira pergunta seria a seguinte: O que se faz na entressafra, supondo 
que haja uma? Como se conseguem 60 litros por tonelada de extração com 
essa instalação simples? A moenda tem de ser muito boa. Existem projetos, 
exceto o de Salinas, expostos e já em acompanhamento? Se existem, 
quantos e por quanto tempo estão acompanhados? 

O custo é baixo. O PRONAL, segundo o nosso entendimento, não deveria 
ser ligado à cadeia do leite, porque as empresas do setor têm outra visão. 
Não há necessidade. Nem de leis, porque limitariam essa liberdade que 
percebi aí. Como produtor de álcool durante muito tempo, sei o que as leis 
podem e não podem para nós. É mais fácil produzir segundo os interesses 
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O Sr. José Maria Mendes Henriques - Vou responder a uma parte de sua 
pergunta, deixando a outra, sobre o óleo lusa, para o Fernando. Com relação 
à qualidade, o nosso produtor de leite está credenciado a produzir, por via de 
sua cooperativa, alimento para criança. Acho que isso o credencia 
perfeitamente a produzir combustível para automóvel. Foi demonstrado que 
ele pode fazer isso isoladamente, em uma pequena usina, mas, passando 
por uma cooperativa, ainda teria um campo muito grande pela frente, teria a 
sua qualidade garantida e poderia até partir para outros produtos. Não vou 
nem falar da álcool-química, que pode vir daí para a frente. Quanto ao resto 
da pergunta, deixarei para o Fernando responder, porque ele está há mais 
tempo nessa área de qualidade. 

O Sr. Fernando Ribeiro - Com relação à qualidade do álcool, chegamos à 
seguinte conclusão. Num município que tem três destilarias, como Salinas, o 
que faz o álcool melhor é o que vai vender. O próprio consumidor é o fiscal 
dele. Se o carro da destilaria de fulano está fazendo 1 Okm/litro e o outro, 12, 
fatalmente perderá o cliente para o vizinho; então é obrigado a seguir os 
padrões. 

Tenho experiência desde 1980 em fabricação de álcool em fazenda, e 
parece que o óleo lusa lubrifica o carburador, além de ter poder calorífico 
maior que o etano!. O álcool leito em fazenda dá uma quilometragem maior 
por litro que o feito pelas grandes destilarias, porque tem todos os elementos 
combustíveis produzidos pela fermentação alcoólica, que não são eliminados, 
como acontece nas grandes destilarias. 

O Sr. Ailton Toledo de Sá - Gostaria que o senhor respondesse sobre a 
entressafra, se há entressafra. 

O Sr. Fernando Ribeiro - Há lugares em que é todo o ano, dependendo de 
haver cana ou não. Há uma variedade de cana que deu 21% de açúcar em 
janeiro. Assim, se há uma programação, pode-se parar uma vez, por poucos 
dias, uns 60 dias por ano apenas. Haverá meses em que ele terá um maior 
rendimento, porque o teor de açúcar da cana será maior. Mas ele sempre 
poderá trabalhar uns 300 dias por ano. 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Complementando o que disse o 
Fernando, há uma grande facilidade, porque dar um arranque para uma usina 
dessas é uma coisa muito simples. Não é preciso fazer muita véspera. É 
simplíssimo: vou parar ou vou recomeçar. É coisa muito rápida. 

O Sr. Presidente - Há uma série de perguntas relacionadas com o custo da 
implantação. Pergunta do Saulo Lima Ribeiro, engenheiro mecânico: Qual é o 
processo utilizado para o obtenção do álcool absoluto? Qual é o custo para a 
montagem de uma usina semelhante à que foi mostrada no vídeo? 
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Pergunta da Metso Minerais: Qual é o custo para se implantar uma 

microdestilaria? Se já existe o alambique, qual é o custo adicional para 
equipá-la para produzir álcool nos padrões predefinidos? 

O Régis Amaral questiona sobre a área para se implantar uma usina como 
a que foi mostrada e qual é o custo. 

O Fabrício, estudante de Engenharia Ambiental, pergunta: Qual é o valor 
do equipamento para um pequeno agricultor começar a produzir álcool? 

O Guido Lessa Ribeiro, engenheiro, pergunta: Qual é o custo de um 
alambique como o do Sr. Arlindo e onde pode ser adquirido? 

O Milton Pinto de Andrade pergunta: Qual é o custo de uma destilaria de 
álcool de aproximadamente 200 litros/dia? Em quanto tempo obteremos o 
retorno do investimento? 

O Álvaro Eustáquio, da CEMIG, pergunta: Qual é o mercado existente e o 
potencial para a comercialização do álcool produzido em microdestilaria? 
Qual é o preço de venda? 

Estas perguntas são basicamente sobre custo do equipamento, 
implantação, retorno, preço de mercado, etc. Com a palavra, o José Maria. 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Se eu não conseguir responder tudo, 
o Fernando me ajudará 

Com relação ao preço de venda, quem determina isso é o mercado. Nunca 
se trabalha com essa usina pensando em vender a R$5,00 o litro do álcool. 
Vende-se pelo preço de bomba ou mais barato. É preciso se integrar ao 
mercado. O custo de produção desse tipo de álcool é perfeitamente 
compatível com a sua inserção no mercado. Isso é tranqüilo. 

O Sr. Presidente - Mas, hoje, por exemplo, ela poderia ser vendida a 
quanto? Você tem uma idéia? 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Varia. O álcool está sendo vendido a 
preços diferentes, dependendo da região do Estado. 

O Sr. Presidente - Em média, mais ou menos. 
O Sr. José Maria Mendes Henriques - Mais ou menos R$1, 1 O ou R$1, 15. 

Mas, em alguns lugares, encontramos o álcool a R$1 ,50 e, em outros, a 
R$0,89. Varia muito. É por isso que, como é produzido regionalmente, seu 
preço terá que se adequar à região. Esse preço varia também durante o ano, 
de acordo com a safra, com o mercado de açúcar e com a destinação da 
cana, se ela está sendo mais utilizada para a fabricação do álcool ou do 
açúcar. Existem muitas variáveis e, por isso, não dá para determinar. 

Quanto ao custo de implantação do equipamento, vou deixar para o 
Fernando falar. Foi ele que fez aquele projeto de Salinas e já trabalha há 
mais tempo com ele. 

Também quero deixar claro que estamos falando aqui em álcool 
combustível. Para produzir o álcool absoluto, teremos que fazer algumas 
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alterações. A coluna é diferente, mais elaborada. Mas é perfeitamente 
possível produzi-lo. Entretanto, não tenho esse estudo e não sei se seria 
interessante fazer isso em uma fazenda. Talvez seja, se você tiver uma boa 
demanda de álcool absoluto. Aí, mais ainda, a cooperativa irá cumprir o seu 
papel, juntando todo esse álcool e fazendo uma retificação. Pode-se até fazer 
outros tipos de álcool, como o neutro ou aquele que o mercado exigir. 

O Sr. Presidente - Vou passar para o Fernando completar. Basicamente, foi 
perguntado qual seria o custo de uma usina como aquela que foi apresentada 
aqui e qual é o custo para uma usina com a capacidade de 200 litros por dia. 
Também perguntaram qual seria o custo adicional se a pessoa já tivesse um 
alambique para adequar a usina para a produção do álcool. Também 
perguntaram qual seria a área necessária para a implantação de usina como 
aquela que foi apresentada no vídeo. 

O Sr. Fernando Ribeiro - Quanto ao custo, se levarmos em consideração 
todos os equipamentos - caldeira, engenho, auto-extração, alambique -, tudo 
em aço inoxidável, a coluna de extração e a obra civil, que seria o galpão e a 
dorna de fermentação, tudo ficaria em torno de R$30.000,00. 

Quanto à produção de 200 litros por dia, acho que ele poderia trabalhar 
com a mesma destilaria em dois turnos. Em vez de fazer uma destilaria 
maior, trabalhando em dois turnos, poderia fabricar o dobro de álcool se 
trabalhasse o dobro de horas, sem investir mais capital. 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Fernando, gostaria de completar, 
porque aquele vídeo pode ter deixado uma margem de dúvida quando falou 
que o equipamento produz 50 litros por dia. Acho que a unidade usada não 
foi adequada. Naquele caso, disseram que ele produz 20 litros por hora e 50 
litros por dia, com aquela estrutura. Mas é ele mesmo quem corta a cana e 
trabalha 2h30min por dia. Nesse caso, sim, ele produz 50 litros. Mas, se 
quiser trabalhar 24 horas por dia e tiver como fazer isso em três turnos, 
poderá produzir 240 litros com aquele mesmo equipamento. Portanto, existe 
essa flexibilidade de trabalhar quantas horas lhe convier, juntamente com sua 
atividade agropecuária. Mas o equipamento produz 20 litros por hora, não é 
isso, Fernando? 

O Sr. Fernando Ribeiro - Quanto ao que foi falado antes, sobre aquela 
pessoa que já tem um alambique colocar uma coluna de retificação para 
transformar o alambique em álcool, o preço dependerá do tamanho do 
alambique e de o sistema ser aquecido por fogo direto ou caldeira. Seria 
necessário fazer um estudo, uma visita ao local, para saber os detalhes -
tamanho do alambique, produção, sistema de manejo -, para, depois, fazer o 
orçamento. 

Também, o José não falou sobre o custo de produção do álcool. Esse custo 
gira em torno de R$0,50 o litro, com cana comprada. Então, se o preço do 
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mercado estiver acima de R$0,50, a pessoa já estará lucrando. 

O Sr. Presidente - Fernando, para completar, qual é o custo estimado para 
a construção de uma usina como aquela apresentada no vídeo? 

O Sr. Fernando Ribeiro - O custo estimado do que está no vídeo, incluindo 
a instalação civil, que é o galpão e a água, fica de R$25.000,00 a 
R$30.000,00. 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - A instalação civil é extremamente 
simples, e boa parte dela - o esteio e o engradamento - você vai conseguir na 
própria fazenda. Praticamente, só vai comprar telha. O resto, consegue todo 
na sua propriedade. 

Com relação ao custo do álcool, o pessoal preocupa-se só com o 
equipamento, mas não podemos nos esquecer de que a parte agrícola 
manda muito no custo final, que é por hectare. Quem faz um canavial para 
produzir 401 ou 50t/ha tem custo elevado, mas já temos produtividades bem 
superiores numa lavoura de 3ha, 4ha ou 5ha, que é quase um jardim, e não, 
aquelas plantações imensas de Ribeirão Preto. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Nísio de Souza Armani, da ABEMEC-
MG: "Após produzir aguardente, quantos litros de álcool são produzidos a 
partir de 1 OI de cana? Observe-se que o Brasil produz 1.500.000.000 litros de 
aguardente por ano". 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - Na produção de aguardente de 
qualidade, retiram-se em torno de 20% de cabeça e cauda. Não é, no 
entanto, a grande maioria que trabalha com esse processo. Muitos bidestilam 
a cabeça, o que até degrada a qualidade. Poderíamos, então, considerar que 
o álcool bruto seria 20% da produção e, depois de desidratado, 8% ou 10% 
da produção total. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Rogério Carvalho de Castro, da APHAA-BV: 
"O PRONAL prevê também a produção de álcool a partir de outras fontes, 
como a mandioca? Como está a implantação do PRONAL em Minas 
Gerais?". 

O Sr. José Maria Mendes Henriques - A coluna que foi apresentada no 
vídeo destila qualquer matéria-prima que for fermentada adequadamente. A 
extração da mandioca é diferente, porque passa pelo processo enzimático e 
de cozimento. 

O pessoal tem feito aguardente - e pode fazer álcool também - de banana e 
de abacaxi. Se tem açúcar e fermenta, dá para fazer álcool. Se é viável, a 
conversa é outra. Temos de ver no local essa possibilidade. 

Desde o lançamento do PRONAL na FAEMG, não houve ação do Governo 
para implementá-lo. O que existe são pessoas interessadas. Waldete, de 
Tupaciguara, por exemplo, é um dos que abraçaram a idéia e tentam divulgá-
la, mas mais como um sacerdócio: não temos recursos, programa nem 
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O Sr. Presidente - Acredito que as perguntas do último bloco já tenham 
sido respondidas. Mas, em respeito a quem as fez, passo a lê-las. Ricardo 
Lopes pergunta o que é feito com o vinhoto. Artur Eustáquio indaga se o 
vinhoto é um subproduto poluente. Em caso positivo, o que fazer com ele? E 
Rogério, engenheiro mecânico da UFMG, gostaria de saber qual é a 
destinação do vinhoto na pequena produção de álcool. 

O Sr. Fernando Ribeiro - O vinhoto é poluente se despejado nos rios em 
grande quantidade. Para se decompor, absorve oxigênio e mata os peixes. 
Mas, na pequena destilaria, é usado surpreendentemente como alimentação. 
O vinhoto contém matéria orgânica, é muito rico em potássio e em sais. O 
gado fica manso, e o pelo, limpo. Misturado com bagaço e com ração, dá 
mais palatabilidade. O gado come mais, dorme mais, engorda mais. Para a 
pequena destilaria, o vinhoto, juntamente com o bagaço, talvez seja tão 
importante para o agricultor quando a produção de álcool. 

O Sr. Presidente - Antes de encerrar o 1 o Painel, leremos um comunicado 
que nos foi solicitado: "Ação Solidária dos Eletricitários aos Trabalhadores 
Rurais do Assentamento Dom Orione - Betim. Na semana passada, 
resgatamos a história de solidariedade dos trabalhadores da CEMIG junto à 
sociedade. Comentamos sobre a situação pré-falimentar de mais de 400 mil 
pequenas propriedades rurais de Minas Gerais, sobre a importância da 
produção de biomassa como energia renovável e limpa, sobre como 
podemos contribuir para a redefinição da matriz energética do País e, ainda, 
sobre o Programa Nacional de Produção de Álcool e Leite. 

Agora queremos transformar essas idéias em realidade. Estamos dando 
início à arrecadação financeira na categoria. Vamos percorrer todos os locais 
de trabalho da empresa, solicitando uma única contribuição de R$1 0,00. Se 
houver disponibilidade, a pessoa pode contribuir com um valor maior. A 
contribuição pode ser em dinheiro, cheque ou autorização para desconto em 
folha. 

Solicitamos que os contribuintes assinem o 'Livro de Ouro', na realidade o 
'Livro da Terra', para mantermos nos anais os nomes das pessoas que estão 
reescrevendo a nossa história". 

A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres expositores e 
declara encerrado o 1 o Painel. 

Composição da Mesa para o 2° Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a 

tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Carlos Eduardo Machado Paletta, 
Coordenador do Departamento de Desenvolvimento de Projetos de Geração 
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de Eletricidade do Centro Nacional de Referência em Biomassa 
CENBIO; Luiz Otávio Koblitz, Diretor-Superintendente do Koblitz Lida; e João 
César Pinheiro, Consultor Técnico do Convênio IBRAM -Secretaria de Minas 
e Energia. 

Palavras do Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta 
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Tentarei ser rápido e objetivo. 

Meu nome é Carlos Eduardo e trabalho no Centro Nacional de Referência em 
Biomassa - CENBIO -, que foi criado há quatro anos, por iniciativa de 
algumas empresas governamentais e de outras particulares, com a finalidade 
de promover o uso da biomassa como fonte de energia no Brasil, com uma 
tecnologia eficiente. Atuamos em várias áreas de resíduos urbanos, de 
resíduos agrícolas. Damos uma importância significativa para a cana-de-
açúcar, pelo potencial que ela representa, mas também trabalhamos com 
resíduos de madeira e carvão vegetal, com a fabricação de briquetes. Tudo 
que pode ser aproveitado para a geração de eletricidade eficiente é o nosso 
trabalho. 

Um dos motivos da realização deste Fórum é a crise energética que 
estamos enfrentando, de que já vínhamos falando há algum tempo, mas que 
chegou, para infelicidade de todos, e a partir da qual podemos pensar em 
três coisas básicas. A redução da atividade econômica no Brasil já ocorreu, 
porque, aqui, falar-se em racionamento ou falta de energia elétrica é a 
mesma coisa. O setor privado industrial já reduziu sua atividade econômica, e 
a população já sentiu - todos tivemos que fazer a nossa parte. E devemos 
reconhecer que, agora, o Governo também está tentando fazer a sua parte; 
as concessionárias locais, como a CEMIG e outras no Nordeste e em São 
Paulo, já estão fazendo a sua parte. Esperamos que consigamos inverter 
essa situação em curto e médio prazos. 

Os reservatórios do País estão-se recuperando muito lentamente, e o 
racionamento ainda deve continuar por algum tempo, mas há alternativas 
para passarmos por essa crise. O que precisamos fazer é investir em 
tecnologia de pessoal e de equipamentos, colocando pessoas no campo para 
que identifiquem potenciais que possam ser transformados em eletricidade, 
em energia. O que conhecemos e que é totalmente difundido no Brasil são as 
pequenas centrais hidrelétricas, que podem ser utilizadas ( ... ) eólica, térmicas 
a gás natural, térmicas a óleo combustível e a óleo diesel; também os 
geradores a diesel, que já estavam parados há algum tempo, podem ser 
reativados. Todas essas alternativas têm suas vantagens e suas 
desvantagens, mas é o que temos de fazer. E ainda há a utilização da 
biomassa, principal tema de que vim falar. 

O processo de cogeração, para quem não sabe, é a geração de 
eletricidade por meio de energia térmica e mecânica, a partir de uma mesma 
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fonte de energia primária. Esse processo é difundido no Brasil há vários 
anos; o setor industrial do País domina o processo, temos tecnologia nacional 
para desenvolvê-lo, e ele só traz vantagens. Para o setor industrial, traz 
conliabilidade. Podemos dizer, por exemplo, que, diante dessa crise, as 
empresas que se utilizam do processo de cogeração estão praticamente 
isentas de participar do racionamento. 

Para o Brasil, é uma economia substancial de combustível, como podemos 
ver no Pró-Álcool. Muitos dizem que o Pró-Álcool acabou. Bem, o carro a 
álcool está em decadência, por falta de incentivos e por vários outros motivos 
que não vem ao caso enumerar, mas ninguém pode duvidar da participação 
do álcool como combustível na mistura entre álcool e gasolina, que temos 
hoje. Esse é o maior programa de utilização de biomassa do mundo - e é 
reconhecido. Talvez o futuro do carro a álcool esteja um pouco 
comprometido, mas o Pró-Álcool certamente vai continuar. Ali, estão listadas 
várias vantagens que o sistema de cogeração pode trazer para o País, das 
quais quero ressaltar a geração de empregos e a diminuição dos impactos 
ambientais. Geralmente, um processo de cogeração, um processo de 
geração de eletricidade a biomassa, são gerações descentralizadas e de 
pequeno porte, se comparadas com a geração a gás natural, que atinge de 
100MW a 300MW em uma única unidade. 

Aqui vemos um estudo sobre o potencial de geração de eletricidade a partir 
de biomassa: 13.000MW. Isso é difícil de se implantar, mas as 
potencialidades existem. E o setor de cana-de-açúcar merece aqui um 
destaque especial, porque, como alguns setores industriais, pode contribuir 
substancialmente para passarmos por essa crise energética. 

Vou falar de um projeto que teve seu término há apenas 20 dias. É o 
Projeto Bio.Com. É importante mostrarmos o seu resultado. 

Foi um projeto rápido, com duração de 45 dias, com apoio da ANEEL e dos 
Ministérios de Minas e Energia e Ciência e Tecnologia. Foi realizado pelo 
CENBIO, pelo Centro de Tecnologia da COOPERSUCAR, pelo CSPE e teve 
a participação de todos os sindicatos, associações e usinas do Brasil. 

O que queríamos? Propusemos levantar o potencial real de geração de 
eletricidade excedente, para ser disponibilizada na rede em curto, médio e 
longo prazos. Visitamos, em 45 dias, quase todo o Brasil. Alguns dados 
obtivemos através de entidades coligadas. Em outros casos, tomos 
pessoalmente, fazendo palestras para o setor alcooleiro no Brasil. 

O CTC é o maior centro de desenvolvimento tecnológico do mundo nessa 
área. Fica em Piracicaba e entrou com o estudo das tecnologias 
comercialmente disponíveis. O CENBIO foi a campo, levantou os dados geo-
relerenciais e consolidou esses dados. 

Para esse levantamento, distribuímos um questionário para todas as usinas 
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do Brasil. Só participaram as usinas que tiveram tempo hábil para 
respondê-lo. Tendo em vista a imensidão do Brasil, às vezes as informações 
são demoradas. Mas a idéia básica era levantar dados para podermos 
implementar eletricidade excedente na rede em curto prazo, em 2001 e 2002; 
em 2003 e 2004, em médio prazo; e, em 2005, em longo prazo. 

Levantamos a situação atual do setor, o que ele representa no Brasil em 
geração já instalada. Seria a capacidade instalada de geração para consumo 
próprio e para a venda de excedentes hoje. Foram detectadas 321 usinas no 
Brasil, e em 45 dias recebemos respostas de 163 usinas, totalizando 51% 
das respostas. 

Alguns Estados tiveram participação total, outros não. No caso de Minas, 
por ser um Estado grande, tivemos só 26% de respostas. Mas foi importante 
porque, com essa amostra, podemos extrapolar para o Brasil inteiro. 

Conseguimos detectar que uma quebra na safra de 2001 de 25% com 
relação à anterior. O que representa isso para o setor? Representa 1 .4 71 MW 
instalados. É com isso que o setor contribui para o Brasil em matéria de 
geração de eletricidade. Se o Brasil não gerasse essa eletricidade, teria que 
consumir da rede ou de algum gerador, através de hidrelétrica. 

O setor poderia gerar mais 3.800MW. Hoje ele está gerando só 132MW. 
Então, poderíamos implementar, em curto, médio e longo prazos, mais 
1.800MW na rede, se algumas barreiras fossem superadas e algumas 
políticas implementadas. 

Conseguimos detectar, das respostas que obtivemos, a intenção de serem 
implementados quase 1.600MW. Agora, esses 1.600MW só serão 
implementados nesse prazo se essas barreiras forem superadas, conforme já 
mencionei. 

Para Minas Gerais podemos detectar uma concentração de geração na 
região de Frutal e de São Sebastião do Paraíso. Das outras regiões não 
temos respostas, ou as respostas foram negativas. 

Por que está dividido por regiões? Porque nos propusemos a não divulgar 
o nome das usinas nem os municípios, já que essas informações são 
confidenciais; são informações estratégicas das empresas. Todos os dados 
foram geo-referenciados e disponibilizados nessa forma. 

Como será falado aqui hoje, em relação às barreiras tecnológicas, o Brasil 
possui o maior nível de desenvolvimento tecnológico do mundo nessa área. 
O Brasil está participando de projetos futuristas, e projetos-pilotos devem ser 
lançados. 

Dificuldades. Todos falam que é difícil gerar eletricidade através de 
biomassa. Realmente, é. Fazer uma caldeira de quatro ou cinco andares não 
é fácil. Substituir uma caldeira de geração de vapor de 21 kg por uma de 
40kg, de 60kg ou de 80kg é complicado e demorado. Mas é hora de as 
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pessoas que sempre disseram que têm compromisso e competência 
mostrarem que essas dificuldades podem ser superadas. 

Nessas barreiras há dois pontos de estrangulamento, que estão 
dificultando alguém que queira implementar e não consegue: interligação 
com a rede, a qual tem um preço, dependendo da região, muito alto, e a 
capacidade de linhas de transmissão - parece que agora o Governo está 
investindo nelas mais substancialmente. 

Barreiras econômicas e financeiras. Essas barreiras valem para qualquer 
tipo de biomassa. Esse projeto que fizemos no setor alcooleiro pode ser 
repassado para qualquer tipo de biomassa. Ninguém vai investir em um 
projeto de geração de eletricidade que tem um retorno em dez anos se não 
tiver uma garantia de compra dessa eletricidade por, no mínimo, dez anos. 
Muitas concessionárias locais não estão dispostas a dar contratos de longo 
prazo. Se não tiverem a garantia de compra dessa eletricidade durante um 
tempo que possa pagar o investimento, esse projeto não vai sair do papel. 
Preço baixo é outro problema, e os juros praticados e as garantias exigidas 
pelos financiadores desse projeto são outro. 

Divulgação de um canal direto de comunicação. Isso é muito importante. 
Muitos industriais gostariam de fazer um processo de co-geração e 
implementar uma geração de eletricidade excedente, mas não sabem como. 
Esses canais existem e precisam ser divulgados pelas autoridades 
competentes. Existem pessoas competentes nos ministérios que podem dar 
todas as informações. Falta ao Governo divulgar melhor esses canais. 

Coloquei aqui o valor normativo. Biomassa, gás natural. Foi dado um 
incentivo à geração de eletricidade através do gás natural. Não que isso não 
deveria ter sido dado, poderia ter sido dado, como o foi, mas inviabilizou a 
geração de outras fontes de energia. Por quê? Quando se dá uma garantia 
de compra na faixa de 91 a 106, sendo o valor da biomassa inferior e tendo o 
equipamento usado praticamente o mesmo custo, inviabiliza-se um e 
viabiliza-se o outro. Precisamos do reconhecimento de que o setor de 
biomassa no Brasil é importante para superarmos essa crise, de que a 
conservação de energia é um recurso energético. Para cada megawatt-hora 
que gerarmos numa termelétrica, biomassa ou em qualquer outro tipo, a 
quanttdade de água que vamos poder guardar nos reservatórios será com 
muita dificuldade, fazendo uma poupança. O setor de biomassa precisa 
simplesmente desse reconhecimento. Não precisamos de incentivo nem de 
subsídio. Seria a implementação e o reconhecimento de uma política voltada 
para esse tipo de geração. 

Durante todo esse tempo, temos ouvido que o mercado de compra e venda 
de excedentes está aquecido e que a capacidade de produção industrial está 
esgotada. Isso é verdade. Se encomendarmos uma caldeira hoje, recebê-la-
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emas daqui a um ano e meio. Essa situação é muito boa para o mercado 
e para os investidores, mas, para o planejamento energético do País, é 
péssima. 

Aqui temos a posição do BNDS, em 1 O de setembro deste ano. São 11 
projetos em andamento, tendo sido aprovados quatro, e os outros serão 
aprovados. Eles estão gerando uma eletricidade excedente de 266MW. 
Poderiam gerar 503MW, mas 237MW estão sendo jogados fora, porque as 
tecnologias neles utilizadas são menos eficientes que as disponíveis no 
Brasil. Uma vez comprados os equipamentos, durarão de 20 a 25 anos, pois 
ninguém irá substituir uma caldeira nem uma turbina adquirida agora em um 
prazo inferior. Portanto, quando esses projetos forem implementados, 
estaremos jogando fora, sem retorno, 237MW. 

Nesse quadro, estão relacionadas as nossas tecnologias: caldeiras com 
turbinas de múltiplos estágios até caldeiras de BOba, com turbinas de 
condensação. Apenas os dois primeiros casos dão retorno, pois os outros 
são inviáveis devido ao preço de eletricidade praticado no Brasil, R$70,00 a 
R$80,00. Portanto, se não houver um interesse por essa eletricidade, 
estaremos jogando fora quase que metade do potencial do Brasil em geração 
de eletricidade a partir de biomassa, o que poderá ser recuperado apenas 
daqui a 25 anos. 

Para mudar a situação, precisamos da obrigatoriedade de compra do 
excedente gerado e da definição de um preço mínimo competitivo de venda 
da eletricidade. E, se não for feita uma proposta de bônus que incentive as 
tecnologias mais eficientes, todos os empresários e os órgãos financiadores 
irão optar por tecnologias menos eficientes, que são mais baratas, podem ser 
implantadas em menor prazo e exigem menores investimentos. Uma de 
nossas propostas é diferenciar as tecnologias menos eficientes das mais 
eficientes, pois assim poderíamos recuperar os "megas" que estamos 
jogando fora. 

Para encerrar, ressalto que, de acordo com nossas conclusões, não 
estamos precisando de subsídios, mas apenas das mesmas regras utilizadas 
em outros setores, cujas tecnologias só foram viabilizadas por meio de 
programas especiais. O projeto do gás ficou dois ou três anos na gaveta, até 
ser criado um programa especifico de governo, e outras fontes alternativas de 
energia também são favorecidas por esses programas. É preciso que o 
Governo se sensibilize, criando um programa que viabilize as tecnologias 
mais eficientes também para a biomassa. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Luiz Otávio Koblitz 
Vamos falar da co-geração de energia e, sobretudo, do uso da biomassa, 

mas, antes, gostaria de falar um pouco sobre a energia do Brasil, para 
vermos em que contexto essa biomassa está inserida. 
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Esse é um quadro de produção e consumo de energia elétrica no Brasil 

de 1980 até 2000. 
Nos últimos dez anos houve esse crescimento de 71,4% nas residências, 

92% no comércio e 49% em outros setores. Isso já é um início, apesar de 
tímido, da distribuição de renda no Brasil. As coisas já começaram a 
acontecer. O Brasil, como um todo, cresceu em 1 O anos 48%. 

Do ponto de vista regional, encontramos, em termos de consumo, o Norte 
com 15.000GW/h, o Nordeste com 47.000GW, parecido com o Sul do País, o 
Centro-Oeste do tamanho do Norte e o Sudeste, que impulsiona com 
167.000GW/h. O Brasil consome mais de 300.000GW/h. Esses dados são de 
1999. Para fazer isso, temos que gerar 349.000GW/h. Temos, então, uma 
perda no sistema de 16,6%. Somos os campeões mundiais em perda. Isso, 
devido às distâncias e à hidrelétrica a qualquer preço. 

Então, podemos observar o consumo "per capita" brasileiro: Região Sul: 
1.000; Sudeste: 2.386; Centro-Oeste: 1.384; Nordeste: 1.014; e o Brasil como 
um todo com 1.766kW/h por habitante/ano. O Primeiro Mundo está acima de 
8 mil. Quando analisamos a energia no Brasil, temos que saber se estamos 
satisfeitos com esse Brasil ou teremos que aumentar o consumo para que ele 
possa se desenvolver. Não existe mágica. Não seremos desenvolvidos se 
não tivermos esse consumo desenvolvido. Dizem que, para medir o grau de 
desenvolvimento de um povo, o aço é a ossatura, o petróleo, o sangue que 
corre nas veias, e a energia elétrica, o sistema nervoso. Precisamos crescer 
com taxas bem maiores para chegarmos ao Primeiro Mundo. 

No mundo, a energia tem a seguinte distribuição: energia a carvão: 40%, 
"hidro": 19%; nuclear: 17%; gás: 13%; derivados de petróleo: 11%. E o Brasil 
está hoje com 95,1% da sua energia em forma hidráulica. Não sou contra a 
energia hidrelétrica, pelo contrário, é uma coisa magnífica, desde que esteja 
inserida em um contexto de proximidades mais fáceis. Não podemos mais 
crescer apenas em hidrelétrica. Temos que abrir espaços para outras fontes 
de energia. 

Resumindo o problema energético do Brasil, temos de potência instalada 
73.000MW, inclusive com a metade de ltaipu, que é paraguaia. O 
crescimento do PIB de 3% leva a energia elétrica a crescer 5%. Projetando 
isso em 10 anos, temos que fazer 46.000MW. Temos 73.000MW em toda 
história, ou seja, 63% do existente em 1 O anos. É um número desafiador. 
Isso custa, se fosse pelo método antigo, apenas pelas hidrelétricas, 
US$2.000,00/kW, o que levaria a um número de US$46.092.000.000,00, 
dividido por 1 O anos, o que dá US$9.200.000.000,00 que, ao ano, é um 
número extremamente grande. 

Ao observamos o perfil de aplicação desse dinheiro verificamos que 
metade foi na geração e metade na distribuição. Houve perdas por causa das 
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distâncias. Hoje se tem um novo conceito. Para que o Pais possa 
promover crescimento, podemos dizer que crescerá 50% em média com 
hidrelétrica nesses dez anos e os outros 50% darão lugar a outras formas de 
energia. A mais interessante, de melhor retorno e melhor para os brasileiros, 
é a geração distribuída, isto é, gerar próximo ao local do consumo. Só aí, 
estaremos matando a metade do custo, ou seja, US$1.000,00/MW nessa 
linha de transmissão. Lembramos que em 31/12/99 se energizou uma linha 
entre Tucuruí e Brasília para ora trazer energia do Norte, ora levar energia 
para o Norte, ou seja, transposição virtual de águas. Embora correta, a linha 
custou US$800.000.000,00. Não gera sequer 1 kW/h. Ao contrário, perde 
algum kW/h que passa por ali. 

Existe uma série de formas para se fazer a geração distribuída. A mais 
importante e a mais brilhante é a biomassa, nosso tema de hoje. Com 
bagaço de cana, resíduos de madeira, casca de arroz e outros materiais 
temos no Brasil 17.000MW para ser instalados. As usinas de açúcar devem 
se lembrar das pontas e palhas - queimadas e descartadas no campo -, que 
sujam as cidades e matam os microorganismos da terra, quando poderiam 
ser utilizadas para fazer dinheiro. 

Co-geração de energia elétrica com gás ou óleo, cerca de 1 O.OOOMW; 
pequenas centrais hidrelétricas, 9.000MW. Isso é o que imagino que 
poderíamos resgatar em dez anos. Aqui é o potencial e aqui o que 
poderíamos resgatar. A geração eólica tem um potencial de 60.000MW. 
Nesses dez anos, poderemos resgatar 1 O mil. É uma forma limpa de energia, 
com um limitante de 18% com relação ao sistema, pois não podemos definir 
qual é a hora em que o vento tem de ventar. Assim, não podemos instalar 
somente a energia eólica. É preciso o apoio de hidrelétricas, de térmicas, etc. 
Esse patamar está perto de 21%. 

Microturbinas que funcionam como co-geração em pequenos hotéis; 
células de combustível, com mais ou menos 8.000mW. Mas esse tipo de 
geração somente no final da década será bem difundida e terá um bom 
retorno de capital. A mais inteligente de todas as formas é produzir energia 
não gerando, mas economizando. Temos uma cultura de desperdício. Por 
exemplo, existem pessoas que varrem as calçadas com água. Se 
imaginarmos a captação de água, o seu tratamento e o bombeamento 
podemos concluir que aquela é a varrida mais cara do mundo. Isso está na 
cultura. Temos um potencial enorme de conservação, que não significa o 
mesmo que racionamento, mas racionalização, ou seja, fazer a mesma coisa 
usando menos. Aprendemos muito com o racionamento de energia elétrica. 

Os tipos de biomassa são diversos. Os mais importantes são o bagaço de 
cana, que, ao se incorporar às pontas e palhas, irá gerar cerca de 
12.000mW, ou seja, uma ltaipu, que gera 23% da energia do Brasil. É um 
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potencial monumental. É o maior plano de biomassa do mundo. É a maior 
conversão de energia solar do mundo. O que é a energia solar? É a 
proveniente do sol, que faz a fotossíntese. 

Aqui vemos os resíduos de madeira, muita madeira renovável e outras 
madeiras alternativas, mas com extração sustentável, em que se tira apenas 
algumas árvores por hectare com o manejo florestal. É preciso lembrar que, 
para se fazer uma tábua, usam-se apenas 30%; 70% tornam-se resíduos, 
que, colocados numa grota, com a chuva lixivia, vão para o lençol freático ou 
para o curso de água as impurezas que estão na madeira ou se queimam 
muito mal em cima da terra, o que, evidentemente, gera uma parte de 
gaseificação e não de queima, levando monóxido de carbono, que é tóxico, 
para a atmosfera. As duas formas de descarte estão erradas, sobretudo 
porque não se tira o proveito econômico que se poderia ter com a geração de 
energia. 

Quanto à casca de arroz, temos usinas no Rio Grande do Sul. Compramos 
casca de arroz das beneficiadoras e estamos até exportando a sílica, que é 
um resíduo dessa casca de arroz. E daí vêm os outros, de menor monta, mas 
todos são importantes, dependendo da localidade que precisa de energia. 
São: casca de castanha de caju, do Pará, coco da Bahia, coco de babaçu, 
óleo de dendê, que, ao contrário do que muitos pensam, está passando o 
óleo de soja no mundo. É o óleo de palma, e o melhor local não é a Bahia. 
Eles usam mais o óleo de dendê, mas o melhor local é 10% acima e abaixo 
do Equador. O Pará está desenvolvendo muito isso, produzindo o óleo de 
palma. Há também o lixo urbano, quando queimado, e o lixo urbano também 
em aterro sanitário, que faz a decomposição anaeróbica, produzindo o gás 
metano, que pode ser queimado em motores ou turbinas, sendo coletado 
através de tubulações por baixo do aterro sanitário. 

Estamos enfrentando o problema do efeito-estufa. Há 20 anos falava-se 
disso e diziam que era brincadeira. Hoje ninguém mais diz isso; todos sabem 
que está acontecendo. Não há mais nenhuma dúvida sobre isso, apenas 
alguns dizem que agüentamos um pouco mais, e outros que agüentamos 
menos, dependendo da comodidade econômica de cada país. Não é uma 
tecnologia ambiental, mas econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, 
poluem 25% do mundo sozinhos e, evidentemente, sempre reagem bastante 
às leis ambientais porque isso vai lhes custar muito dinheiro. 

Tínhamos anteriormente, sem que esses gases estivessem em torno da 
nossa querida Terra, a entrada do sol, que deixava grande parte da energia 
aqui, nas plantas, etc. E grande parte dessa energia saía. O efeito-estufa 
reflete essa energia que sairia, só sai uma parte, e o resto fica na Terra, 
como uma estufa que fazemos com plástico ou coisa parecida. E, é claro, 
estamos aquecendo o planeta. 

~-----------~------------~ 



917 
A planta tem um círculo virtuoso. A luz bate na folha da planta, que 

captura o inimigo público número 1, o C02 , sintetiza o C, que é o carbono 
que vai ser a planta, liberando 0 2 , subindo pelo seu caule apenas água e sais 
minerais. Esse é um círculo extremamente virtuoso, na medida em que, 
quando queimamos aquela folha ou aquele caule, será produzido C02 , só 
que a nova planta que está nascendo vai capturar o C02 e fazer a 
fotossíntese, por isso é uma energia renovável. Não é que não emitamos 
C02 , é que ele será recapturado pela nova planta que nasce. 

O mundo tinha um equilíbrio, só que aconteceu de estarmos fazendo 
coisas, como, por exemplo, o desmatamento. Estamos falando aqui em 
bilhões de toneladas por ano. O desmatamento está levando 2 bilhões de 
toneladas, a queima nas fábricas está levando 5. Tínhamos um saldo 
positivo, que era esse número 7/4, relativo a moluscos, etc. dos mares. Esse 
7, que é o 2 + 5, menos o 4, que se absorvia para fazer moluscos, ostras, 
etc., dá um saldo de 3 bilhões de toneladas jogadas na atmosfera por ano. E 
estamos contribuindo para os gases do sufoco, e o maior deles é o C02 • 

Essa é a nossa bendita Terra, onde temos a queima de combustível com 
C02 , os plásticos industriais que estão diminuindo muito por causa das novas 

leis, temos o metano - a capacidade do efeito-estufa do metano é 21 vezes 
maior-, temos os desmatamentos, que se somam ao C02 , e as indústrias. 

Basicamente, os dois grandes inimigos são o C02 e o gás metano, que vem 
evoluindo. É o homem modificando a terra. O maior produtor de metano, 

hoje, é a vaquinha. Ela tem um sistema digestivo diferente, que tem o( .... ) 
uma bactéria que faz a biodigestão. Ela expele um gás que é o metano. E ele 

tem a capacidade 21 vezes maior de produzir o efeito-estufa. Não que a 
quantidade seja tão grande, mas ele já começa a mexer. 

O segundo maior produtor de gás metano no mundo são os resíduos da 
plantação de arroz. As ramas que ficam são mergulhadas na água e fazem a 
biodigestão anaeróbica, saindo novamente mais gás metano. O terceiro 
produtor é o homem, que faz a mesma coisa que a vaquinha, mas numa 
proporção menor. Junto a isso, a temperatura da Terra está subindo. 

Vamos ver os poluentes principais que agravam o efeito-estufa. Eles 
podem ser de efeito local ou de efeito global. O C02 e o CH4 e o óxido 
nitroso, que é muito discreto. Os poluentes de efeito local: o S02 , que produz 
a chuva ácida, a queima da biomassa ou de qualquer combustível, porque 
não conseguimos queimar completamente: uma parte se queima, e a outra 
se torna monóxido de carbono, um gás tóxico, que vai para a atmosfera. E 
era combustível que ainda se perdeu. E os óxidos de nitrogênio, NO,, que 
acontece toda vez em que essa queima está acima de 2.000°K, cerca de 
1. 700 e poucos graus sob pressão. E acontece tanto nos motores, quando 
queimam gás natural, como nas turbinas a gás, que também produzem o 
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NO,. 

Somos o País do íncinerador. Essa é uma madeireira que não tem o que 
fazer com seus resíduos. Pagam um incinerador daquele tamanho para 
incinerar seus resíduos, que não geram nada. E ainda poluem um pouco, 
porque o incinerador não é como a caldeira, que tem a secundária e tudo 
mais para garantir a queima do monóxido de carbono em seu interior. 

Basicamente, a geração com a biomassa se faz de duas maneiras. Ou por 
meio da co-geração, quando geramos simultaneamente energia mecânica 
que transformamos em elétrica e energia térmica. O problema é que, se 
tenho um combustível e quero gerar energia elétrica, tenho sempre um ciclo 
de baixa eficiência. O melhor do mundo gera 50%. Mas cerca de 65% da 
energia no mundo gerada a carvão ou nuclear tem um ciclo inferior a 35%, 
que é o ciclo feito por meio da máquina de condensação. Gerar energia 
elétrica é um processo de baixa eficiência. 

Qual a importância da co-geração? Quando quero somente gerar energia, 
a máquina que utilizo joga calor por todos os poros e vai para a atmosfera. 
Isso é a geração. Se isso é verdade, o melhor local de posicionar essa 
máquina que joga calor para todos os lados é dentro de uma indústria, 
porque o calor que ela jogará será capturado e colocado numa caldeira de 
recuperação de calor, para fazer o vapor que aquela indústria precisa. Essa é 
a co-geração: geração com a recuperação do calor perdido. E a eficiência 
global daquilo que saiu de energia elétrica mais o que conseguimos 
recuperar sobe para 85% a 90%, enquanto a geração por meio de 
combustível tem sua média inferior a 35%. 

Hoje, esses ciclos combinados que o Brasil está instalando atingem cerca 
de 50%. Mas isso é muito ruim diante da co-geração, que vai para 85% ou 
90%. Então, os ciclos combinados foram priorizados no Brasil. Eles têm uma 
eficiência de apenas 50%, e o consumidor não está na parede contígua. Ele 
terá que andar para chegar ao consumidor, e a eficiência média não passa 
de 45%, em detrimento da geração, que tem uma quota limitada de gás. As 
pessoas têm que ir até lá, pedindo pelo amor de Deus para entrar no 
programa, atendendo a uma série de exigências. É uma inversão de valores, 
e pagaremos por isso no futuro, porque essas emissões serão cobradas cada 
vez mais. Quando fazemos a co-geração, existe e emissão, mas existe mais 
trabalho útil. As emissões serão cobradas proporcionalmente ao trabalho útil 
que se fizer. Alguém pode emitir a mesma quantidade de outro pagando 
menos, porque queima de forma mais eficiente. 

A Europa tem um grande programa de co-geração para chegar, se não me 
engano em 2012 ou 2014, a 20% ou 22% de energia em co-geração. A 
geração não é uma grande coisa. Isso aí é a co-geração. Temos um 
processo industrial que precisa de calor. Fazemos o vapor em uma pressão 
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muito maior do que esse processo. O vapor não pode entrar nesse 
processo, porque iria explodir. Então, coloca-se uma turbina a vapor, que 
está representada por essa forma trapezoidal, que nada mais é que um 
expansor. O vapor entra pequeno, com alta pressão, a uma alta temperatura. 
Sai grande, de baixa pressão e com baixa temperatura, ajustado à pressão 
esse processo. Nesse momento, o processo utiliza o vapor, que é a energia 
térmica, e faz o que tiver que fazer no processo industrial, retornando água 
para a caldeira. Obtemos, aqui, a energia mecânica, que transformamos em 
elétrica, e a energia térmica. Isto é a co-geração. A eficiência desse projeto é 
elevadíssima. A eficiência de uma turbina a vapor em co-geração é de mais 
de 90%. 

A outra forma de fazer essa geração é quando não tenho vapor. Tenho a 
biomassa, que me foi imputada e está ali, uma casca de arroz, por exemplo, 
que está poluindo, e não tenho o que fazer com ela, porque não preciso de 
vapor. Então, fazemos o que 65% do mundo faz, sobretudo com o carvão e 
com a matéria-prima nuclear, ou seja, a máquina de condensação. Temos 
uma caldeira de alta pressão. O vapor entra na turbina, que tem 
conhecimento de que não tem cliente de vapor do outro lado, tem mais 
rolares e vai exaurir mais a energia desse vapor. O vapor sai dessa turbina 
com 45° ainda vapor, porque o volume é muito grande, e chega ao 
condensador, onde uma torre de refrigeração - como ocorre em Angra dos 
Reis - virá para fazer a refrigeração. Não se encontram, claro, fazendo a 
água condensada e voltando ao sistema. As grandes centrais que utilizam 
esse sistema têm eficiência de 38%. Nós, que estamos fazendo máquinas 
menores, de 20MW, estamos falando de 28%. Mas isso não é uma coisa 
ruim, sobretudo quando se utiliza a biomassa. A melhor aplicação para a 
biomassa hoje é essa. Esse sistema, ao longo desta década, sofrerá um 
grande "upgrade", uma grande melhoria. 

Lembramos também que as máquinas de condensação podem ter 
extração, ou seja, tenho mais combustível que precisa de vapor. Queimo todo 
o combustível, mando vapor e vou extrair apenas o vapor do processo. O 
vapor que entra por aqui e sai por aqui está em co-geração. O vapor que 
entra por aqui e sai por aqui não está em co-geração porque o calor que irá 
produzir será jogado fora pela torre de refrigeração. Então, não é trabalho útil, 
não é co-geração. 

Isso é uma turbina de avião. Agora, vocês vão entender o porquê das 
turbinas a gás. Esta turbina é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo 
conhece, sobretudo fechada, não é? A turbina de avião tem apenas três 
peças. Tem um compressor, um combustor, onde se dá a combustão, e a 
turbina propriamente dita, que cria o movimento. O compressor comprime ar 
para uma câmara chamada combustor. O combustível entra bombeado, se 
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for a querosene, ou comprimido, se for a gás natural. Aqui, ele se queima. 
Essa expansão dos gases queimados vem para a turbina, que faz com que 
ela gire de forma semelhante à de uma turbina a vapor. Os gases quentes 
saem aqui, mais ou menos a 50°. 

A turbina é aquela chamada "turbina a gás", mas o avião queima 
querosene. Seria a turbina líquida, não é? Mas ele não está olhando isso. O 
querosene que entra aqui, quando chega à turbina, que é a última peça, são 
gases queimados oriundos de uma queima. Evidentemente, a turbina é a 
gás. 

A turbina é a gás. Não importa se o combustível é líquido ou gasoso. Só 
que o avião dispensa essa energia e, graças a Deus, manda para atmosfera. 
Imaginem uma caldeira de recuperação na asa do avião: não subiria, ou, se 
subisse, cairia. 

Estamos em terra, tiramos a hélice do avião e colocamos um gerador. Esse 
projeto começou com a CHESFER, está parado, mas o Ministério está 
tentando recuperar num plano de gaseificação de biomassa. 

Vamos dar um "upgrade" na geração de biomassa, se for pura, de cerca de 
80%. Se já fazemos 10%, faremos 18%, nesse processo, com a mesma 
biomassa. Isso é um círculo combinado. 

Como funciona? Se for madeira, picamos; se for bagaço, não precisa ser 
picado, mas tem de ser secado. Não podemos entrar na gaseificação com 
mais de 20% de umidade. Aproveitamos os próprios gases de saída que vão 
para a atmosfera para secar a madeira. Aí, fazemos a gaseificação, que 
consiste em queimar um pequeno pedaço do combustível para gerar calor e 
não colocar oxigênio suficiente para o resto queimar também. Uma parte 
queima, gera calor para seu irmãozinho ao lado, que está louco pelo 
oxigênio, e não consegue. Depois que chega à temperatura de quatrocentos 
e poucos graus, dependendo da madeira ou do bagaço, o combustível muda 
do estado sólido para o gasoso. Esse combustível é basicamente o CO, 
monóxido de carbono, com um pouco de H2 e de CH4. Daí vêm o N2 , que 
estava no ar, e o C02 da pequena parte que queimou. Basicamente, o 
grosso desse combustível é o CO. Minas Gerais é um grande produtor de 
CO. Estamos instalando na Açominas uma máquina de 25MW. 

Todo alto-forno tem grande gaseificação, que queima naquelas tochas que 
vemos, à noite, pelas regiões em torno de Belo Horizonte. É monóxido de 
carbono que está se perdendo. Estamos implantando uma série de usinas 
que se utilizam dessa gaseificação. 

Voltando para o gráfico, vejamos que, depois de haver a gaseificação, o 
combustível entra na turbina a gás, o ar entra no compressor, há a 
combustão, que faz a turbina funcionar e aciona o primeiro gerador. Os gases 
que saem com alta temperatura passam nessa caldeira de recuperação de 
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calor, que, depois, seca a madeira ou o bagaço que entra. O vapor vai 
para a mesma turbina a vapor para fazê-la girar. Condensa, e há retorno para 
a caldeira, formando um ciclo. Chama-se ciclo combinado, porque é a 
combinação de duas tecnologias: uma, bem conhecida e antiga, a turbina a 
vapor; e outra, mais moderna, a turbina a gás. Esse ciclo combinado vai dar 
grande melhoria em relação ao ciclo ( ... ), que é apenas a caldeira a vapor 
com a turbina. 

A biomassa é realmente algo de futuro. Nela encerra-se a vantagem de, 
aos poucos, quando essa tecnologia for sendo introduzida, aumentar-se a 
produção em 80% sem necessidade de mais biomassa, além de ser, do 
ponto de vista ecológico, extremamente correta. 

Não temos o direito de fazer grandes projetos de geração sem olhar para a 
frente. Projeto de geração precisa abarcar os 30 próximos anos. Temos de 
fazer um exercício de futurologia. Também não temos o direito de fazer algo 
considerando apenas a legislação atual. E se ela mudar daqui a dez anos? 
Vão incidir custos sobre os projetos que, do ponto de vista ambiental, não 
estiverem corretos no médio prazo, de 1 O a 15 anos. 

No Brasil, todas as fontes renováveis são boas, mas a biomassa é a rainha 
delas. 

Palavras do Sr. João César Pinheiro 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, trazemos as 

congratulações do Presidente do CREA, Marcos Túlio de Melo, a esta 
iniciativa da Assembléia Legislativa, especialmente ao Deputado Anderson 
Adauto e ao Deputado Antônio Júlio. Com grande satisfação, contamos com 
a presença de um ex-Presidente do CREA, Carlos Eugênio Thibau. 

Falaremos um pouco sobre biomassa para a geração de energia elétrica 
em um estudo de caso que envolve a sustentabilidade econômica e 
ambiental da indústria não integrada de ferro-gusa no Estado de Minas 
Gerais, citando um pouco os aspectos de Sete Lagoas. 

Demonstramos nossa alegria ao ver que está sendo distribuído o livro 
"Biomassa - Energia dos Trópicos em Minas Gerais", organizado pelo 
geólogo Marcelo Guimarães Mello, com a participação de eminentes 
técnicos, como Eduardo Dumont, José Maria Mendes Henriques, José 
Batuíra de Assis, Furiati, Ronaldo Santos Sampaio, Dulce Maria de Barros, 
enfim, técnicos que podem contribuir, de forma marcante, para o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, falar de biomassa para a geração de energia elétrica é falar 
de várias questões interrelacionadas. Gostaria de mostrar alguns "slides" 
para, posteriormente, mantermos um diálogo. 

Falarei da tribuna e solicito que as luzes do Plenário sejam apagadas. 
Obrigado. 
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A cogeração de energia elétrica mostrada na palestra anterior na área 

da indústria não integrada de ferro-gusa é uma arma de combate ao 
desperdício de energia e de minérios. Temos de ter em mente que o minério 
é um recurso mineral não renovável. É tirado do subsolo e para o subsolo 
não retoma. 

A indústria de ferro-gusa é um sistema produtivo, viável, mas há inúmeros 
problemas ambientais a serem resolvidos. Há problemas na área da poluição 
do meio físico, com relação à emissão de partículas na atmosfera, 
lançamento de dejetos nas águas, disposição de escórias, rejeites nos solos, 
impactos a serem monitorados e mitigados. 

Há problemas de poluição no meio biótico, sobre a flora e sobre a fauna, 
principalmente na turística região de Sete Lagoas, que é calcária, os quais 
também têm de ser mitigados. 

Há impactos no âmbito social, no âmbito do lazer, da educação, da saúde. 
As condições de vida dos trabalhadores e as condições de segurança no 
trabalho e nas comunidades devem ser melhoradas, tanto nas usinas quanto 
nas áreas circunvizinhas. 

Há também o problema do impacto econômico. A interação com a 
economia estadual, a otimização da pequena mineração de ferro, do 
suprimento de carvão vegetal, da geração de energia elétrica a ser 
implementada pode ser vislumbrada como impacto econômico a ser 
discutido. 

É importante lembrar que em Minas Gerais são produzidas 209.600t por 
mês, no valor de R$29.300.000,00. Na região de Sete Lagoas, por exemplo, 
são 16 empresas, 35 altos-fornos, o que significa 46,5% da produção total de 
ferro-gusa de Minas Gerais. 

Isso mantém 5 mil empregos diretos e 15 mil empregos indiretos. 
Recolhem-se R$1.460.000,00 por mês de ICMS, cerca de R$2.050.000,00 
por mês de contribuições sociais e cerca de R$430.000,00 por mês de IPI. A 
produção de Sete Lagoas é estratégica para a siderurgia de Minas Gerais e 
do Brasil, porque o ferro-gusa contém algumas premissas importantes para 
as usinas integradas, por exemplo, a ausência de enxofre, uma substância 
que faz mal à produção de aço porque o torna quebradiço. Isso é 
extremamente importante do ponto de vista estratégico para a siderurgia de 
Minas Gerais e do Brasil. É uma pitada importante nos 35.000.000t de aço 
produzidos, é um pedacinho extremamente importante para a economicidade 
da cadeia produtiva do aço. 

As relações dessa produção são feitas com a questão vinculada ao carvão 
vegetal, e isso entra no assunto da palestra anterior, feita pelo representante 
da Koblitz, a questão da fotossíntese, a questão do arresto de gás carbônico 
e da limpeza da atmosfera. Há relações com o aproveitamento de minério de 
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ferro, com a racionalização da lavra e com o beneficiamento mineral, com 
o aumento da vida útil das pequenas jazidas. Tem relações com a energia 
elétrica porque, a custos ínfimos, com ganhos econômicos e ambientais para 
o sistema, pode-se aproveitar os gases de topo naquilo que é cogeração, 
como também foi explanado na palestra anterior, para que os gases não 
sejam jogados na atmosfera e para que façamos deles energia elétrica. Há 
também relações com o parque siderúrgico, como já falei, na otimização dos 
custos por via do repasse de energia e por via do ganho ambiental e da 
diminuição da atividade de coqueria. Se deixarmos de importar carvão 
mineral e fizer o aço com carvão vegetal, estaremos fazendo um aço verde, 
um aço ecologicamente correto. 

Com base nisso, temos alguns números. Se usamos carvão mineral para 
fazermos o gusa, chegamos a um saldo final de balanço, um consumo de 
aproximadamente 990kg de oxigênio e uma emissão de 1. 750kg de gás 
carbônico por tonelada de gusa produzida. Comparando com o carvão 
vegetal, que tem um saldo final de 890kg de gás carbônico retirado da 
atmosfera e a liberação de, aproximadamente, 203kg por tonelada de gusa 
produzida, veremos que., nesse balanço, com esses números, dá para notar 
que o ecologicamente correto é fazer ferro-gusa e aço com carvão vegetal. 
As coquerias, no mundo, têm um fim já bem predestinado. Estamos vendo 
uma grande reestruturação do sistema siderúrgico mundial. Aliás, li na 
"Gazeta Mercantil" que a grande Bethlehem Steel, dos Estados Unidos, está 
indo à concordata, está indo à falência. Esses países todos estão 
transferindo para países como o nosso, de economia periférica, a produção 
de aço no mundo. Daí a necessidade de termos muito cuidado para se 
produzir aço, sim, para a nossa economia, para fazer o brasileiro consumir 
mais aço, porque se consome muito pouco, principalmente na construção 
civil, mas fazer isso de forma ecológica, de forma ambiental mente correta. 

Temos, em Sete Lagoas, algumas empresas, 16 empresas. Estas são as 
principais. Elas têm a capacidade de produzir cerca de 209.6001, mas não 
produzem esse valor, produzem cerca de metade disso. Em média, cada 
alto-forno produz cerca de 2401 por dia. Se pegarmos um alto-forno com 1 OI 
por hora, teremos um alto-forno médio representativo daquela região. 

Os problemas ambientais desse pessoal são enormes. Existem hoje 
normas que foram definidas pelo Conselho de Política Ambiental do Estado e 
que serão cobradas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de forma 
bastante dura, daqui para a frente. 

Essas normas falam de todas as operações e foram aprovadas pelo 
COPAM há menos de um mês. Daqui para a frente, teremos uma produção 
de gusa vinculada a uma assertiva que tem de ser cobrada não só pelos 
órgãos do Governo, mas por toda a sociedade, para que o setor realmente 
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cumpra seu papel social e ambiental. 

Os prazos são extremamente curtos, exatamente porque temos de correr 
atrás para não deixar que haja um sistema destrutivo na produção de ferro-
gusa, o que é um ganho para a sociedade. Lembrando que também estamos 
representando aqui o Sindicato dos Geólogos, que tem assento na Cãmara 
de Atividades Minerárias do COPAM, quero dizer que esse Sindicato está 
muito orgulhoso de ter ajudado a construir esse tipo de mecanismo jurídico a 
ser seguido pelo setor. 

Cada tonelada de ferro-gusa produzida libera, em média, 2.000Nm3 de gás 
de topo - mais ou menos, 23% de CO e 6% de H. Considerando-se um alto-
forno típico, com uma produção de 1 OI por hora e 2401 por dia, há uma 
liberação de cerca de 480.000Nm3 por dia, com o que se pode fazer 
48.000kW por hora. Ou seja, pode-se transformar um forno desses em uma 
máquina de 2MW, dependendo, é claro, da turbina que se use, como foi 
muito bem explicitado na palestra anterior. Se usarmos uma turbina a gás, 
poderemos elevar essa produção a 8,7MW; se usarmos uma turbina a vapor, 
que pode ser a mais viável, como já demonstram os estudos preliminares, 
estaremos transformando cada forno desses em uma máquina de 2MW. 
Como já dissemos, existem três tipos de turbina - a vapor, a gás e de ciclo 
combinado. 

Sete Lagoas, com 35 altos-fornos funcionando, poderá gerar, com turbina a 
vapor, 1.680.000kwh por dia - esses são cálculos preliminares feitos pela 
Secretaria de Minas e Energia e já publicados e discutidos em palestras 
realizadas pelo Superintendente de Recursos Energéticos, Dr. Antônio 
Macedo, em suas andanças em prol da cogeração de energia. A atuação, 
inconstante e não sistemática, dessas empresas poderá melhorar, e os 
poderes públicos municipal e estadual poderão garantir melhores relações 
comerciais entre essas empresas e as grandes produtoras integradas, em 
razão da importãncia social que tem a geração de energia elétrica. Esse é um 
pensamento que estamos perseguindo, para conseguir a sustentabilidade 
dessa indústria não integrada de gusa - aliás, na pasta que os senhores têm 
em mãos, há um pequeno artigo sobre isso, que foi difundido até no Vale do 
Aço, em uma revista da Associação de Técnicos Industriais. 

Em relação às turbinas, os custos operacionais são, mais ou menos, os 
que podemos ver nessa transparência. Nota-se que os investimentos para a 
implantação de todos os sistemas de co-geração de energia elétrica de Sete 
Lagoas totalizariam cerca de R$42.000.000,00 para os 35 altos-fornos; em 
média, R$1.200.000,00 por alto-forno. Isso deveria ser feito em parceria com 
a Prefeitura Municipal e em conjunto por todo o setor de gusa, numa atuação 
em que corrêssemos um pouco de questões como a monopolização, a 
concentração de fatias de mercado, o desemprego, a diminuição de 
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recolhimento de impostos, etc. 

Um programa prioritário de centrais elétricas poderia ter recursos do 
BNDES. Outras opções também poderiam ser utilizadas, para se chegar a 
financiar um programa dessa natureza. 

A economicidade está aí, mais ou menos, colocada, porém o que é mais 
importante nessa transparência é mostrar que hoje esse gás é queimado na 
atmosfera. Estamos jogando esse gás fora, desperdiçando-o. Tal desperdício 
representa 1/5 de Três Marias, que é maior do que as represas de ltutinga e 
Camargos, no rio Grande. 

Os investimentos necessários podem estar conforme a seguinte lógica de 
planilha: cada forno está gastando US$324.000,00 por ano, que são pagos à 
CEMIG para produção de ferro-gusa; pelos nossos cálculos, cada alto-forno 
pode resolver o problema de um ou outro, e sobrará energia para vender, ou 
seja, o guseiro, além de fazer o gusa, vai gerar energia elétrica. 

Enfim, com os devidos cuidados ambientais, principalmente quanto ao área 
do carvão vegetal, porque, se não houver uma política de reflorestamento, 
tudo isso vai por água abaixo, poderemos traçar políticas públicas integradas, 
que façam com que esse desperdício acabe. 

Chamo, também, a atenção para o minério de ferro. O tipo do minério de 
ferro é importante nisso. A caracterização mineralógica das pequenas minas 
de ferro para otimizar o uso da energia é fundamental. Chamo a atenção para 
que a utilização de reservas florestais esteja conforme essa política de 
preservação ambiental. Nisso, evidentemente, os órgãos do Governo, como o 
I E F, terão um papel fundamental. 

Enfim, esse é o recado e uma reflexão para que comecemos a pensar 
sobre o que é desperdício e o que podemos fazer com relação a ele na área 
siderúrgica. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A 

coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar 
o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, estando dispensadas as 
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá até de 3 
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
repostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - A primeira pergunta é para o Sr. Carlos Eduardo Paletta. 

A entidade que a formula é a CEMIG, por meio de Antõnia Sõnia Cardoso 
Diniz: "Quais os projetos existentes no Brasil que estão utilizando o lixo 
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urbano para geração de eletricidade?". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - Temos conhecimento de alguns 
projetospiloto, ainda em fase experimental; precisariam, para ser difundidos, 
do apoio dos Prefeitos e dos Governadores. Poderiam ser implementados em 
todas as cidades brasileiras, praticamente. 

O Sr. Presidente - Dr. Carlos, há outra pergunta, do Sr. Eduardo Ventura, 
da Powertrain - GM e FIA T: "Existe projeto para o aproveitamento do gás 
gerado pelo lixo urbano, biodigestores?". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - Existem caldeiras que queimam o 
lixo urbano com outros tipos de biomassa, e, por meio de aterros sanitários, 
podemos captar o gás metano, queimá-lo e gerar energia. São todos projetos 
experimentais. De que eu tenha conhecimento, não existe projeto gerando 
uma quantidade de energia expressiva. Como se envolve um patrimônio 
público, porque, depois que despejamos o lixo, ele já não é nosso, 
precisaríamos do envolvimento das Prefeituras e dos governos para 
apoiarem esse tipo de iniciativa. Isso já é feito em vários lugares do mundo, 
mas o Brasil ainda está engatinhando. 

O Sr. Presidente - Pergunta para Luiz Otávio Koblitz. Primeira, de Maurício 
Ventura, da Prefeitura de Belo Horizonte, engenheiro - eletricista: "Um dos 
sinais de desenvolvimento é a coleta seletiva de resíduos urbanos, o que 
ajudaria a conseguir matéria-prima para geração de energia da biomassa. 
Por que esse tema não foi abordado ainda? Há algum programa sobre o 
aproveitamento seletivo do lixo?". 

Segunda pergunta, de Nísio de Sousa Armani, engenheiro-mecânico da 
ABEMEC-MG e do CREA-MG. "Considerando o acréscimo de 46.000 MW 
em dez anos (meta tímida para o nosso crescimento), que tal produzirmos 
essa energia edificando termelétricas a resíduos sólidos (lixo urbano, por 
exemplo). Geramos 250.000t de lixo por dia, potencializando BO.OOOMWh de 
conversão energética, despoluindo as áreas subterrâneas, a atmosfera e o 
solo, anulando o efeito estufa. Vamos viabilizar o Brasil?". 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Na verdade, o lixo foi abordado como um dos 
potenciais, mas não é um potencial tão grande com relação às nossas 
necessidades. Eu diria que ele tem um aspecto muito mais ambiental do que 
um aspecto econômico. Ele nunca terá uma potencialidade tão grande. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Eu gostaria de contestar o senhor, porque 
tudo isso que está escrito aí é fruto de um trabalho que desenvolvo desde 
1972, todo baseado em engenharia térmica, termoquímica. Realmente, esse 
é o potencial de geração de energia termelétrica do nosso lixo, que gera 
prejuízo para toda a Nação. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Qual é o potencial que o senhor disse? 
O Sr. Nísio de Sousa Armani - O potencial é de BO.OOOMWh de energia 
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termelétrica. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Vamos tentar traduzir isso. Eu até gostaria que o 
senhor me entregasse esse trabalho. Até então, fico no conhecimento que 
tenho até hoje. Realmente, não é uma coisa tão substancial com relação às 
nossas necessidades. O mundo inteiro tende a isso. Qual seria o custo dessa 
energia? 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita que o senhor use o microfone. 
O Sr. Nisio de Sousa Armani - Conforme consta nos dados mundiais, a 

termelétrica a gás é a mais barata em termos de conversão kWh de energia, 
se considerarmos sua construção. Quanto à operação da termelétrica a gás, 
que corresponde a 49% do custo de operação, se usarmos o biogás, esse 
custo cairá sensivelmente. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - O senhor está falando em fazer a biodigestão 
anaeróbica do lixo? 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Essa é uma das alternativas. A outra seria a 
gaseificação direta do material sólido, pois assim não teríamos a 
contaminação de material hospitalar. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - O senhor está falando de gaseificação e não de 
queima, não é isso? 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Sim. Cem por cento de gaseificação e 
geração termelétrica ou termogeração. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Mas gaseificação por meio de uma pequena 
queima ou a biodigestão anaeróbica? Sobre o que o senhor está falando? 
Um é metano, o outro é CO. Um é pobre, o outro é rico. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Podemos adotar os dois sistemas em 
paralelo, porque assim teríamos um complexo. No caso do biogás, para cada 
1.000.000t de biomassa aplicada em sua geração, ainda temos uma 
conversão de biofertilizante quase que absoluta. É um negócio da China. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - É um negócio de preços elevados. Os países 
mais avançados estão fazendo o que podem. E os potenciais não são tão 
elevados como o senhor afirma. O senhor, aliás, deveria ser convidado a 
falar a respeito do assunto. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani- Não iremos chegar a um consenso. Baseio-
me ern dados publicados. O custo de implantação da termelétrica a gás é o 
menor do mundo. Além disso, ela opera apenas em um ano. A de resíduo 
sólido, o carvão, opera em dois anos. E o custo da matéria-prima é muito 
reduzido, pois ela consiste em materiais jogados fora. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - O senhor está falando de uma termelétrica a 
gás, cujo gás natural vem da Bolívia em um gasoduto. Mas isso é diferente, 
temos que produzir esse gás, para o que necessitamos de uma fábrica, que 
terá custos, e de uma estratégia de coleta. 
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O Sr. Nísio de Sousa Armani- A China, há séculos, produz o biogás em 

biogestor doméstico, e podemos fazê-lo em nível industrial, com custos 
baixíssimos. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Não existe nenhum país do mundo que esteja 
baseando suas soluções energéticas no lixo. Todos estão tratando o lixo com 
um cunho mais ambiental e certamente tirarão proveito disso, mas nenhum 
pode utilizar apenas esse material, pois ele não tem potencial suficiente. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani - O senhor tem de voltar aos livros e estudar 
mais, pois o assunto é esse mesmo. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Quantas termelétricas o senhor já fez? Nós já 
passamos de 1.000.000kWh. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita à assessoria que mantenha 
contato com o Sr. Nísio, para que sua teoria possa ser registrada no material 
gráfico que elaboraremos, caso seja conveniente. 

O Sr. Karl Rischbieter - Quero registrar que foi criado o Bio.Com em boa 
hora, pois já existe o PCH.Com. Tenho a satisfação também de dizer que a 
primeira hidrelétrica PCH.Com foi financiada pela ELETROBRÁS para a 
cooperativa de Castrolanda e que esse foi um projeto nosso. 

A mesa comprovou a existência de tecnologia para a implementação do 
programa Bio.Com. 

Estamos numa casa de parlamentares e o convite que recebi muito me 
honra. Existe legislação e regulamentação respectiva para obrigar a absorção 
de energia produzida pelas empresas? Ela terá que ser absorvida pelas 
empresas distribuidoras de energia no País? Existe essa obrigação? 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Palleta - Sim, existe. A ANEEL tem duas 
resoluções baixadas neste ano: a Resolução no 170 e a Resolução no 229, 
que diz que quem tiver eletricidade disponível terá direito de colocá-la na 
rede. É preciso viabilizar, mas a legislação permite. 

O Sr. Karl Rischbieter - Vou citar alguma coisa que foi publicada e que me 
foi enviada por um amigo da Câmara dos Deputados em 3/10/2000. Foram 
aprovados benefícios para energia alternativa a partir da potência de 5MW. 
Isso é justo? E os pequenos? Falta apenas aprovar na Comissão de Justiça. 
Não seria oportuna uma reação contra fixação dessa potência? Estamos 
falando em 5MW, o que já é uma potência considerável, e os outros? 
Introduzi a biodigestão anaeróbica de fluxo ascendente aqui no Brasil. 
Trabalhamos há mais de 15 anos, temos mais de 1 00 instalações produzindo 
gás metano. São todas elas instalações que produziriam energia abaixo de 
5MW. No total são 40MW sendo queimados. 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Palleta - De todos os trabalhos que já 
fizemos o maior problema que temos é viabilizar a geração a energia elétrica 
a baixas potências. Quando se fala acirna de 3, 4 ou 5MW, economicamente, 
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financeiramente, pelos preços que estão sendo praticados na venda e na 
comercialização dessa eletricidade, os projetos se tornam viáveis e têm uma 
taxa de retorno e um "play back" aceitáveis. Projetos de potências abaixo de 
2MW ou 3MW, pelo preço que se comercializa a eletricidade, têm que ser 
levados para o lado de aspectos mais ambientais e aspectos econômicos, ou 
seja, implementar uma atividade econômica numa região que necessita mais 
do que propriamente obter retorno financeiro. Os preços não são compatíveis 
com a pequena potência instalada. 

Com relação à aprovação de uma medida provisória que está beneficiando 
apenas as grandes gerações, vamos deixar excluída uma grande parte da 
população. Não tenho essa informação tão nova que o senhor tem. 

O Sr. Karl Rischbieter - Deixarei a cópia. Cito aqui a remuneração e a 
legislação alemã, que estou deixando à disposição da Casa, para a energia 
de biomassa. A Alemanha pretende duplicar a produção de energia renovável 
até 201 O e colocá-la no mercado. A Alemanha, hoje, é o maior incentivador 
da energia eólica. Tem as maiores instalações, a maior quantidade e também 
a legislação para outras formas. 

Para a biomassa, diz o seguinte: para a energia de biomassa, a 
remuneração correspondente a, no mínimo, DM$0,20/kW/h. É um preço 
muito bom, reconhecendo que a energia de biomassa é de alto valor para ser 
gerada, evitando a poluição. Determina, ainda, que o Protocolo de Ouioto 
deve ser respeitado. Espero que isso também aconteça no Brasil. Muito 
obrigado. 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - Também esperamos que o 
Protocolo de Ouioto chegue ao Brasil e se torne uma moeda internacional, 
porque pode ser o diferencial entre um projeto vir ou não a ser implementado 
assim que as exigências ambientais se fizerem eficientes. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é formulada pelo Sr. Fernando 
Madeira, pesquisador do CETEC, ao João César Pinheiro: "Qual é a 
viabilidade de aproveitamento de subprodutos de alto valor agregado, 
gerados pela queima de biomassa?" 

O Sr. João César Pinheiro - Em Mato Grosso existe a experiência de um 
alto-forno que faz co-geração de energia elétrica. Falam sobre alguns 
subprodutos que poderiam ser colocados na pauta de produção, tais como o 
alcatrão, etc. No Pará também existe uma experiência. Sugiro que você entre 
em contato com uma dessas experiências, talvez até mesmo visitando os 
locais, a fim de verificar a possibilidade de se ter a geração de alguns 
subprodutos interessantes. Não existe nada muito desenvolvido nesse setor. 
Aliás, seria mais uma linha de pesquisa maravilhosa para o CETEC, ou seja, 
estudar o que fazer com algumas coisas que são jogadas fora na produção 
do gusa. A sua pergunta é muito importante. Esse estudo deve ser feito de 
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acordo com a nossa realidade cultural. Algumas empresas têm 
necessidade de fazer energia elétrica, porque não têm como comprá-la, a 
exemplo dessas experiências dos Estados do Pará e do Mato Grosso, que 
estão produzindo o gusa e co-gerando energia elétrica. O CETEC deveria se 
inteirar um pouco sobre como desenvolver subprodutos nessa área. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta formulada pelo Sr. Luciano Carlos, 
da Millennium Engenharia, é dirigida ao Luiz Otávio Koblitz: "Como 
especificado, existe uma perda de 16% na transmissão de energia. O que 
pode ser feito para que isso não ocorra? Existe alguma tecnologia para 
amenizar essa perda?". 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Não existe transmissão de energia sem perda. 
No Brasil, uma perda aceitável seria a metade disso. Pode-se aumentar a 
bitola dos cabos, a fim de que a perda diminua na transmissão, colocar os 
transformadores a cerca de 50% de carga, em que têm a melhor eficiência. 
Ao contrário dos motores, que funcionam melhor quanto maior for a carga, os 
transformadores são mais eficientes em 50%. Todas essas ações tirarão um 
pequeno pedaço dessa perda. A grande perda está no fato de termos um 
sistema hidrelétrico de grande distância e grandes blocos de energia 
trafegando pelos cabos. Ainda não temos o supercondutor para evitar essa 
perda. 

O remédio para isso é realmente a geração distribuída. Essa malha 
fantástica de linhas de transmissão que temos hoje poderia ficar muitos anos 
sem investimento. Imaginem determinada cidade que tem uma linha e uma 
subestação. A cidade progride e pode precisar de uma outra linha e de uma 
outra subestação. Se se começar a fazer geração naquela cidade, quem 
sabe até o fluxo de energia se inverta, postergando investimentos em linhas 
de transmissão e subestação. É a geração distribuída a maior arma para 
combater essa perda. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas direcionadas ao Sr. João César 
Pinheiro. A primeira é de Rui Viola: "Quais seriam os custos para aproveitar 
os gases queimados ou lançados na atmosfera em Sete Lagoas, que 
poderiam produzir energia suficiente para tocar uma fábrica como a FIAT, de 
Betim, e a IVECO, de Sete Lagoas juntas?" A segunda é do Sr. Lourival 
Werneck, da CEMIG, um dos palestrantes da parte da tarde: "Gostaria que o 
senhor comentasse as três causas a que se atribuem a queima da siderurgia 
a carvão vegetal em Minas: 1 - a proibição do uso das matas nativas; 2 - a 
competição entre o preço do carvão vegetal e o do coque; 3 - a queda da 
demanda internacional do ferro-gusa mineiro". 

O Sr. João César Pinheiro - Com relação aos custos, ainda muito há que se 
detalhar. Os estudos que existem, da Secretaria de Minas e Energia, são 
preliminares. Os custos de implantação, segundo dados da Superintendência 
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de Recursos Energéticos, variariam de US$800.000,00 a 
US$1.200.000,00. Esse custo permitiria uma viabilidade de empreendimento 
para cada alto-forno, é o custo de cada um deles, e o retorno se dá em de 
quatro a seis anos. Isso vai depender muito da situação de cada alto-forno. 
Tratar um problema macro para termos um "approach" de como sair para 
uma linha de detalhamento tem sido a preocupação dos pesquisadores. 

Acredito que nenhum deles fale que seja inviável. As pessoas às vezes 
dizem que a água de Sete Lagoas é dura, que possui muito sal mineral, por 
ser uma região cárstica. Mesmo assim, uma refrigeração a ar poderia ser 
uma alternativa para refrigerar a água, no caso do uso da turbina a vapor. É 
evidente que cada caso é um caso. O que se sabe é que, em Mato Grosso e 
no Pará, essas operações são rentáveis. O empresário faz o gusa gerando 
energia elétrica com esse processo e ganhando dinheiro. 

A segunda pergunta faz uma divisão em três blocos. Matas nativas têm 
sido um problema sério. Preservar matas nativas em Minas Gerais tem sido 
uma coisa perseguida pela sociedade de forma muito marcante. E talvez 
tenhamos de ver novamente discutidos nesta Casa, Deputado, projeto de lei 
florestal ou projetos de lei específicos para a questão do carvão vegetal - por 
exemplo, para o gusa-, para tratarmos essa questão da mata nativa. 

Não se tem prova, mas pode estar acontecendo o seguinte: alguém pode 
tirar uma guia qualquer, desmaiar mata nativa e dizer que ela vem da Bahia, 
de Goiás ou de qualquer outro Estado limítrofe. Aliás, pagando ICMS para 
esses Estados, mas desmaiando Minas Gerais. É um problema seriíssimo. 

É necessária uma discussão bem aprofundada sobre o uso da mata nativa, 
sobre quando o agricultor precisa fazer agricultura. Talvez seja necessária 
uma legislação específica para o carvão vegetal e o gusa. Esta Casa deve 
começar a pensar nisso, Sr. Presidente. E o preço do carvão está embutido 
em tudo isso. A competição em cima do carvão vegetal é cruel, inclusive por 
causa das questões vinculadas a uma legislação que precisa ser mais 
veemente e mais fiscalizada. 

Quanto ao aço, não se faz aço sem fazer ferro-gusa. Temos, no mundo, 
71 0.000.000! de aço colocadas no mercado nestes últimos dez anos. Houve 
uma estagnação da produção de aço no mundo. Mas blocos de países, 
principalmente de economia central, os do G-7, Estados Unidos, Inglaterra, 
França, Canadá, exceto o Japão, têm sua produção estagnada ou diminuída. 
Nós, do Brasil, juntamente com Índia e China, estamos fazendo a produção 
de aço crescer, com um problema sério: não temos uma distribuição de renda 
no Brasil suficiente para o brasileiro consumir aço. E é isso que tem de ser 
visto, do ponto de vista de uma política econômica. Ou se faz uma 
distribuição de renda boa, para que 60 milhões de brasileiros não passem 
fome, ou teremos também uma estagnação na produção de aço. O aço é 
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extremamente importante para a construção civil, não somente para a 
indústria automobilística. Chega-se ao seguinte: todas as políticas de carvão 
vegetal, mata nativa, todas as políticas florestais, Sr. Presidente, estão na 
cadeia produtiva do aço, na intersecção dos pensamentos que nos levam a 
crer que devemos lutar por uma melhor distribuição de renda no País, por 
incrível que pareça. O brasileiro tem de consumir mais aço e não pode. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Gostaria de dar uma contribuição. No Pará, 
fizemos parcialmente um forno. Hoje, estamos fazendo um novo, no 
Maranhão, em Pindaré, que é do Grupo Queiroz Galvão. Ele é de 8.000kW, e 
o custo está em cerca de US$500,00 por quilowatt, que é um custo 
extremamente baixo. Ele deve funcionar daqui a quatro meses. Esse preço 
está extremamente atualizado. 

Quando baixamos para 2.000kW, esse custo por quilowatt sobe e vai para 
US$700,00 ou US$800,00. É sempre interessante juntar o máximo possível 
os fornos com uma potência maior, porque os custos baixam. 

O Sr. Presidente - Acredito que todos nós que estamos participando deste 
seminário vamos sair daqui e nos movimentar em alguma direção. O dever 
de casa da própria Assembléia, que promoveu este seminário, seria 
exatamente produzir alguns projetos de lei para que possamos abrir uma 
discussão mais ampla sobre determinados assuntos. Já temos a proposta do 
Dr. Rischbieter, da legislação alemã. A área técnica da Casa já a está 
analisando. Estamos nos colocando à disposição do senhor para fazer com 
que a sua proposta tenha um encaminhamento em forma de projeto de lei. 
Aliás, pessoalmente, proponho-me a ser o autor da proposição. 

O Sr. Luiz Antônio Rodrigues de Oliveira - Gostaria de saber qual é o uso 
da provável moeda chamada de captura de carbono. Em que ponto está? 
Que intenção os brasileiros têm de utilizar essa moeda? 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Esse é um processo que está se iniciando. 
Temos algumas unidades que são nossas, como uma de arroz, no Rio 
Grande do Sul, várias de madeira em Mato Grosso, uma em Taquatiara, em 
Manaus e algumas PC a gás. Preocupamo-nos muito com isso e contratamos 
uma empresa que está no Brasil, mas é internacional, para nos assessorar. É 
preciso saber que nunca se deve começar nenhuma obra sem que isto esteja 
registrado: não se paga o carbono velho; só se paga o carbono novo. Ou 
seja, é necessário colocar em seu ''pay back" o fato de que tem que ganhar 
esse dinheiro. Hoje, esses valores são maiores do que US$3,00 a tonelada. 
São valores muito baixos, e o mais importante é credenciar-se, porque eles 
irão evoluir rapidamente. Acredito, por informações que obtive, que, dentro de 
dois ou três anos, chegaremos a US$20,00 ou US$25,00 por tonelada. 
Assim, já será possível pagar 20% a 25% do projeto com o crédito de 
carbono. 
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Há também outra vantagem. Já existem entidades internacionais 

financiando. Ou seja, desde que o crédito de carbono seja meu, entro com 
um ( ... ) no projeto. Vamos iniciar mais seis unidades de cavaco de madeira 
em Mato Grosso, ou seja, de resíduos, e chamamos esse pessoal. Eles estão 
lá, fazendo uma proposta. Ficariam com 20% ou 30% das unidades. 
Colocamos 30% de recursos próprios e, se ele entrar com 20%, 2 x 3 = 6, 
entrará com 6% do capital, com saída. Ele não vai ficar "ad perpetum". Na 
hora em que estivermos produzindo o crédito de carbono, ele será o 
comprador. Depois do funcionamento, digamos seis a oito anos, ele sairá da 
empresa. Existe muita coisa nova. Estamos apenas começando. Pode 
acreditar nesse mercado. Ele será uma realidade substancial em poucos 
anos. 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Palleta - Você quer saber também como se 
credita esse carbono ou não? Você gostaria de saber como se calcula isso? 

O Sr. Luiz Antônio Rodrigues de Oliveira - Sim, sobre a utilização dessa 
nova moeda. De certa forma, ela seria paga pelos países desenvolvidos por 
seus excessos de emissão a prováveis países do Terceiro Mundo, que 
plantariam madeira utilizando essa moeda. 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Palleta - Há alguns anos, já vem sendo 
discutida essa questão da emissão de gases de efeito estufa. O carbono é 
urn desses gases. Em toda queima de combustível fóssil, existe uma emissão 
correspondente. Se você queima, por exemplo, mais óleo diesel ou óleo 
combustível para a geração de energia elétrica, a emissão, para cada 
megawatt-hora gerado, seria entre 230kg e 250kg de carbono. Se você 
tivesse que gerar 4MWh através de uma térmica a óleo combustível ou 
mesmo de um motor estacionário, você emitiria 11 de carbono na atmosfera. 
Se você substitui esse sistema de geração por combustível fóssil que polua 
menos, ou que não polua nada, como o caso da biomassa - o gás natural 
polui menos, mas tem sua emissão - você se credita essa diferença. 

Então, se eu fizer um sistema de geração com biomassa substituindo 
aqueles 4MW que emitem 1 I, se utilizo um projeto com biomassa, vou me 
creditar essa tonelada. 

Para medir isso foi criada o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL-
, moeda que vai ser comercializada no mercado internacional, porque foi 
assinado o Protocolo de Kioto, em que os países industrializados se 
comprometem a reduzir sua emissão de carbono nos próximos anos em 5% 
relativamente aos índices de 1990. Quem não conseguir reduzir no seu 
próprio país, pode realizar o projeto em outros países e trazer o certificado, 
porque haverá acerto de contas daqui a alguns anos, não sabemos quando. 

Os créditos de carbono valem para projetos novos, e cada tonelada não 
emitida vai dar direito a um crédito. Hoje, o crédito está na faixa de US$3,00. 
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Acreditamos que chegará a US$20,00 por tonelada não emitida. 

É um processo que ainda está engatinhando. O Protocolo de Kioto foi 
assinado em junho ou julho e ratificado por quase todos os países, à exceção 
dos Estados Unidos e outros. 

O Sr. Presidente - Duas perguntas dirigidas ao Sr. Carlos Eduardo. A 
primeira, de Marcelo Ramalho, estudante de engenharia elétrica da UFMG: 
"O Sr. Batista Vital referiu-se. em sua exposição, ao óleo vegetal. Qual sua 
opinião sobre o assunto? Seria viável a implantação de um projeto de 
incentivo?". A segunda, do Sr. Eduardo Ventura, da POWERTRAN: "Estaria 
previsto algum incentivo às montadoras no Brasil para a produção de 
veículos a álcool, equivalentes ao Pró-Álcool no passado?". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - Começando pela segunda 
pergunta, tenho a dizer que a implementação da frota verde pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal seria uma grande ajuda, mas não sei se o 
Governo Federal tem intenção de dar incentivo à produção de veículos a 
álcool. 

Quanto à primeira pergunta, posso dizer de experiências no Brasil de 
produção de óleo de origem vegetal para indústria alimentícia. Há, no 
entanto, projetos de sua utilização para a geração de eletricidade 
implementados e outros em via de implementação. 

No Pará, uma experiência deu certo durante muito tempo e só ficou 
inviabilizada no último ano, depois da chegada da rede elétrica na 
comunidade. Em comunidades isoladas, pode-se utilizar o óleo vegetal em 
motores diesel, desde que naturalmente adaptados. 

As plantas que dão maior rentabilidade do óleo vegetal é a palma e o 
dendê. A quantidade de resíduo que sai da industrialização desse óleo é 
muito grande. Fizemos um projeto para, além de produzir o óleo, que pode 
ser usado para a indústria alimentícia ou para a geração de eletricidade, 
utilizar o resíduo da palma para a geração de vapor, calor e, 
conseqüentemente, eletricidade. É uma solução que dá para se implementar 
em qualquer comunidade isolada, e o Governo sabe disso. Mas, bem 
entendido, temos de escolher as comunidades isoladas que estão em regiões 
propícias à plantação da palma, que seriam o Nordeste e o Norte. 

No Sul, existem outros tipos de óleo, mas os que se mostraram mais 
rentáveis foram o dendê e a palma. 

O Sr. Presidente - Há duas perguntas dirigidas ao Sr. Luiz Otávio. A 
primeira é do engenheiro-químico e consultor Carlos Eugênio Spínola de 
Castro: "Fui um dos engenheiros que trabalharam no projeto da CHESF até 
1993. Acredito que a maior causa do abandono do projeto foi o Governo. O 
senhor acredita que agora o Governo vai, de fato, implantar o projeto?". 

A segunda pergunta é de Giovanni Rabelo, da Universidade Federal de 
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O Sr. Luiz Otávio Koblitz - No que diz respeito ao projeto da CHESF, hoje já 
existe um novo programa para recuperar esse sistema de gaseificação, que 
será um grande "upgrade" quando houver geração de energia, não co-
geração, na biomassa. Os países produtores de biomassa estão no Terceiro 
Mundo, nos trópicos. Mas já existem coisas funcionando na Inglaterra, com 
bambu, e no Canadá, com gaseificação de biomassa e turbinas a gás. 

Tenho a certeza de que, após esse racionamento, todas essas tecnologias 
serão encaradas mais seriamente. Conheço o projeto da CHESF há muitos 
anos. Foi lamentável, porque já poderia estar em funcionamento. 

Na gaseificação, existem alguns problemas, um dos quais é a compressão. 
Gasta-se muita energia para comprimir o gás pobre, que tem apenas 
850kcai/Nm3, ou até menos, no combustor da máquina. Provavelmente, no 
futuro, o gaseificador será pressurizado, para não perder essa energia. Mas, 
até o final da década, com certeza, enfrentaremos esse problema. 

Sobre os aviões, qualquer combustível fóssil, caso do querosene, destilado 
do petróleo, em sua queima, envia para a atmosfera o C02 , que não é mais 
recuperado. Pertenceu há 60 ou 70 milhões de anos, quando as narinas da 
Terra eram outras. Evidentemente, polui. Não adianta imaginar que, em cinco 
ou dez anos já não estaremos queimando combustíveis fósseis. Temos de ir 
substituindo-os pelos combustíveis renováveis. E os combustíveis fósseis 
que ainda continuarmos queimando devem ser queimados com a maior 
eficiência possível, para que a taxa de emissão de C02 com relação ao 
trabalho realizado seja a menor possível. As atuais '1ans", turbinas de avião 
que têm hélice, consomem quase a metade do combustível daquelas 
fininhas, que fazem muito barulho. Teremos de caminhar no sentido da 
evolução. Os alemães estão tramando a volta do zepelim para cargas. O 
consumo seria muito baixo, não com hidrogênio, claro, mas com hélio. 

O Sr. Presidente - O Sr. Baques Sanna, da Carbolyse - DTE Brasil observa 
que estão desenvolvendo usinas de tratamento de lixo para a geração de 
energia elétrica. Gostaria de repassar para a Assembléia os dados, que nos 
comprometemos a publicar. As duas próximas perguntas são para o 
debatedor que possuir a informação. A primeira é de Luís Antônio Rodrigues 
de Oliveira, do CETEC: "Quem poderia informar que destino foi dado à 
Coque e Álcool de Madeira do Brasil- COALBRA?". Sou do Triângulo, onde a 
COALBRA foi implantada. Sei que está fechada. Não foi para a frente. 

Pelo que pude perceber, nenhum dos palestrantes tem a resposta. 
Perguntaria se algum participante tem a resposta a essa pergunta. O senhor 
poderia se identificar e responder. 

O Sr. Carlos Eugênio Thibau - Sou ex-Assessor Especial da Presidência da 
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República e da Comissão Nacional de Energia. O projeto do COALBRA 
foi feito para substituir o Pró-Álcool, nas mesmas quantidades e com a 
excelência que conhecemos. Esse tipo de combustível líquido é a única coisa 
com a qual a biomassa não compete. Há uma parte dela de metano! muito 
melhor que o álcool. O que houve é que aprovamos uma fábrica entre as que 
se queria fazer no Brasil, havia todo o dinheiro para isso. Foi a de Uberlãndia. 
Ela veio provar que, na realidade, é antieconômica para isso. Se tivéssemos 
feito uma termelétrica para lenha ou para uso múltiplo, ela estaria em 
funcionamento. 

Aproveito, Sr. Presidente, para dar a informação sobre os impedimentos no 
programa do carvão vegetal. Esta Casa tem a faca e o queijo na mão para 
resolvê-lo, porque o art. 19 da atual legislação impede, pura e simplesmente, 
a comercialização de qualquer produto das reservas florestais. O que é 
reserva florestal? Antigamente, era aquela área de conservação, e as outras 
eram áreas de preservação. A nova legislação federal, para evitar essa 
confusão entre preservação e conservação, fala em proteção total, sendo a 
outra de uso sustentado. A proteção total são os ( ... ) que estão no código 
florestal e nos outros parques, e o mundo inteiro perde de 1% a 5% 
dedicados à tipologia, dedicados a oceanos, etc. A reserva florestal no Brasil 
é de, no mínimo, 20% da área, que é para ser usada racionalmente com 
técnica, com uso de regeneração natural ou induzida por reflorestamento. É 
uma área de produção. Infelizmente, depois que todos dizem que o código 
mineiro é o melhor código florestal do Brasil, houve, pura e simplesmente, o 
seguinte: de 1991, com cinco anos de prazo, de lá para cá, caiu a produção 
de carvão natural, porque nativo já não existe. Nativo é aquele que nunca foi 
mexido. Quando já foi manejado e regenerado, a tecnologia e a ciência 
mostram que há uma regeneração, que é natural ou induzida e que não se 
pode colocar esse nome. Então, ela caiu, pura e simplesmente, de 
30.000.000m3 de carvão natural por ano para menos de 5.000.000m3

, nível 
inferior a 1968, quando ingressei no Instituto Estadual de Florestas. Em 
quatro anos, com manejo, elevamos para 18.000.000m3

. 
Houve um grande trabalho em todos os institutos de São Paulo, de Minas, 

etc., e isso não foi decidido. Hoje, em Minas Gerais, está proibido o manejo 
técnico na área em que o Brasil permite, a área de reserva florestal. Sabem 
quantos empregos diretos se perderam? Isso está nos dados da ( ... ), que faz 
o levantamento direto. Foram 62 mil empregos perdidos, nestes últimos cinco 
anos. Aqueles valores, no dólar da época, são, mais ou menos, 
US$500.000.000,00, com 30 milhões, a US$20,00 cada m3

. Isso varia com o 
preço do dólar. Estamos andando para trás, todos os organismos 
internacionais sabem que o Brasil tem técnica de manejo, tem estudo, e vem 
uma legislação dessas que é quase terrorista. 
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Proponho ao Presidente que faça a revisão disso. Não se trata de 

liberar o desmatamento. A solução é fazer o uso técnico da reserva florestal, 
com projetos aprovados ou, pelo menos para o pequeno produtor, com 
projetos orientados por organismos como a EMATER. A situação atual do 
carbono no mundo foi muito bem posta aqui, mas o balanço que o Brasil 
levou para ganhar dinheiro com o oxigênio que suas florestas emitem acabou 
esbarrando nos cientistas mundiais. Uma floresta só emite enquanto está em 
crescimento, parando quando entra em clímax; quando entra em pós-clímax, 
ainda há todos os NH2 e outras coisas na putrefação da matéria e dos 
gravetos que ali caem. 

Então, temos tecnologia, e precisamos usar a boa-vontade da Assembléia 
para restabelecer o mando da tecnologia, e não o do terrorismo ecológico 
que imperou em certas épocas em Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta, do engenheiro eletricista Paulo de 
Tharso Castro, é para o debatedor que tiver os dados solicitados: "Qual o 
valor atual do barril, em dólares, do ponto de vista do consumidor, das 
seguintes fontes energéticas: álcool, petróleo, diesel, GLP e gás natural? 
Caso não possua tais valores, favor fazer uma estimativa.". Pelo que entendi, 
ele quer uma comparação entre essas fontes de energia. A pergunta é 
interessante, e a Presidência vai passá-la à assessoria, para que possa ser 
respondida na publicação que faremos. 

Pergunta do engenheiro e produtor rural Oswaldo Costa Pinto ao Carlos 
Eduardo Paletta: "Existe alguma proposta ou estudo para a implementação 
de biodigestores no meio rural?". A Profa. Ana Lúcia Ferreira Franco, da 
CTPM, pergunta, também, ao Dr. Carlos Eduardo: "Onde está localizado o 
CENBIO e qual o endereço do seu 'site'?". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - O CENBIO está localizado na 
Universidade de São Paulo, no Instituto de Eletrotécnica e Energia. O "site", 
que traz todas as informações, é www.cenbio.org.br, e o telefone é (11 )3483-
6983. 

Sobre a outra pergunta, já há, no Brasil, fabricantes de biodigestores. 
Quanto a haver proposta ou estudo para sua implementação, cada caso é um 
caso; não há incentivo para isso. É preciso analisar cada caso, e, para cada 
um, há estudos e propostas - algumas viáveis, outras não. A SAVESP, em 
São Paulo, tem grande experiência nisso, especialistas voltados para a área 
do biogás, utilizado em biodigestores, e, se quiserem, posso colocar os 
interessados em contato com eles. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Luciano Carlos dirigida ao Sr. João 
César Pinheiro, da Millennium Engenharia: "Com a crise energética e a 
guerra no Oriente Médio podendo elevar o preço do petróleo, o Governo 
abandonou o programa do álcool?". 
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O Sr. João César Pinheiro - Sim. O Pró-Álcool foi desmontado. É um 

absurdo isso. Quando tínhamos uma alternativa energética, diante da crise 
que gerou o petro-dólar, que fez aumentar a nossa dívida externa para 
fazermos a infra-estrutura visando à sobrevivência da nossa economia, na 
época do "milagre brasileiro", depois de tudo aquilo e de todo o esforço de 
montagem de um programa como o Pró-Álcool, ver seu desmonte é muito 
triste. É tão triste quanto jogarmos fora os gases provenientes do topo dos 
altos-fornos. 

Concordo plenamente com o Engo Thibau, quando disse que temos de 
fazer leis novas, colocando a questão do uso das reservas naturais, e não 
das nativas, porque, de nativas, o que temos ainda? A nossa desesperança 
tem que ser combatida. Ainda temos condições de refazer programas como o 
Pró-Álcool. Temos condições de refazer coisas como o combate ao 
desperdício na área da siderurgia, para não chegarmos, nunca mais, a 
problemas como o apagão, num país como o nosso. Isso é uma vergonha. 

Ter problema de apagão, por falta de energia elétrica, num país como o 
nosso, é uma vergonha. E não foi por falta de alerta dos técnicos e das 
pessoas vinculadas à tecnologia brasileira. Foi por falta de visão política, de 
estratégia e planejamento econõmico que parece estar vinculado somente ao 
monetarismo, ao sistema financeiro internacional, e não a novas moedas e 
novos paradigmas, de que nós, brasileiros, precisamos nesse início de 
século. 

O Pró-Álcool, para mim, senhoras e senhores, gera um mal-estar imenso. É 
aquele sentimento de termos ido lá, na frente, e depois voltarmos atrás. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta, do Sr. Nísio de Sousa Armani, é 
para o Carlos Eduardo Paletta, da ABEN: "O biogás pode e deve substituir o 
gás natural, viabilizando as termelétricas a gás. As termelétricas a biomassa 
sólida são plenamente viáveis, haja vista que a Inglaterra constrói hoje uma 
termelétrica a campim elefante. A Alemanha e a França estão transformando 
todo o lixo residual em termeletricidade em 2001. Até 2006, não poderá haver 
aterros sanitários na Europa. A biomassa produz, em grande escala, o 
biofertilizante. Peço que comente essa afirmação.". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - O biogás pode contribuir para a 
termeletricidade. Acredito que sim. Não sei se a quantidade de biogás que 
poderíamos implementar e começar a gerar agora iria substituir essa 
quantidade imensa de gás natural que estamos importando, mais a que 
existe no Brasil, porque o gás que produzimos mais o importado da Bolívia 
não é suficiente para colocar em operação todas as usinas que se quer. 
Então, o biogás pode contribuir. Acredito que, em curto e médio prazo, vamos 
ter que usar o gás natural, mesmo. Não temos outra escolha. 

A Europa já vem sinalizando há muitos anos. Grande parte da matriz 
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energética européia tem que ser proveniente de energias renováveis. 
Existem leis para isso. Até tantos anos, tém de implementar 8%, e vai 
aumentando. Essa seria uma proposta para o Brasil. Poderíamos ter uma 
obrigatoriedade na implementação de uma parte da nossa matriz energética 
proveniente de energias renováveis. Muitas propostas poderiam ajudar nisso. 

Não acredito muito na revitalização do carro a álcool. Só se houvesse uma 
força política muito grande. A solução do Pró-Álcool não precisa ser somente 
o carro a álcool. A implementação de uma quantidade pequena do álcool no 
óleo combustível, como já existem experiências no Sul do País, pode 
aumentar muito a produção de álcool. Se aumentarmos muito a produção de 
álcool, teremos uma quantidade muito maior de bagaço, que pode ser usado 
para geração de eletricidade. As alternativas são grandes. Se as autoridades 
dessem o exemplo do uso do carro a álcool, mostrando para a população que 
é uma coisa boa, poderia dar algum resultado. Mas, se não há essa 
sinalização das autoridades, fica difícil falar para uma pessoa comprar um 
carro a álcool. 

Essa proposta do álcool misturado no diesel é uma proposta concreta que 
poderia ajudar muito a matriz energética do Brasil. Se conseguíssemos 
aproveitar as boas coisas que vêm da Europa e as implementássemos aqui, 
seria muito interessante. 

O Sr. Presidente - Pergunta formulada ao Sr. João César, de Roosevelt do 
Carmo, engenheiro-eletricista: "Gostaria de ouvi-lo falar da formação de um 
pólo siderúrgico no Pará, viabilizado, é claro, pela idéia central da produção 
de aço, da autogeração de energia. A fúria de exportação da matéria-prima, 
ferro e similares, é melhor para quem compra ou para quem vende?". 

O Sr. João César Pinheiro - Obrigado, Roosevelt por sua pergunta. O Pará 
tem uma vocação natural para siderurgia, tem Carajás. São 20.000.000.000t 
de reserva de minério de ferro, condições de se implantar uma política 
florestal abrangente. Mas fazer aço no Pará, depois que passamos pela 
experiência de meio século fazendo aço na bacia do rio Piracicaba, no 
Quadrilátero Ferrífero com seus 20, 30 e mais bilhões de toneladas de 
minério de ferro, todo acúmulo de tecnologia e todo o acúmulo de 
experiências no feitio do aço, dentro de uma cadeia produtiva que vai do 
minério ao automóvel dentro de Minas Gerais. Como fazer com que o Pará 
se desenvolva diante das necessidades da grande maioria da população 
brasileira, tendo essa experiência do vale do rio Piracicaba, aqui em Minas 
Gerais, que engloba o Quadrilátero Ferrífero e todas as siderúrgicas que se 
montaram aqui a partir da década de 30? Temos de analisar isso tendo em 
vista a história, os recursos naturais e a nossa estratégia de colocação de 
nação soberana ante as outras nações. Temos de dar importãncia a um 
parque siderúrgico no Pará ou temos de dar importáncia para a resolução 
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das mazelas, inclusive as do mercado e as do consumo interno, tendo em 
vista o fortalecimento do parque de Minas Gerais? Temos que pensar nisso. 
Os legisladores e a sociedade civil, todos nós temos que pensar no que 
queremos do País, o que queremos fazer dos nossos recursos naturais e 
encaixar as reservas de minério de ferro do Pará no propósito de se procurar 
o bem-estar dos 170 milhões de brasileiros. 

Há grandes reservas de minério de ferro no Brasil e na Austrália, mas há 
reservas médias na Índia, na África, nos Estados Unidos, no Canadá e em 
muitos outros países. Temos de usar nosso minério de ferro para fazer aço e 
tentar consumi-lo com uma proposta ecológica e economicamente viável. O 
que faremos se temos reservas imensas, em relação às trocas que devemos 
fazer com os outros povos e nações? A imensa correia transportadora ligada 
à Alemanha e à União Européia é que coloca nosso minério a US$20,00 a 
tonelada, de um dólar que não tem o mesmo poder de compra de 30 anos 
atrás. O que faremos com essa correia transportadora que leva nosso 
minério de ferro, diuturnamente, para o Japão, saindo das minas do 
Quadrilátero para fazer a pujante siderurgia mundial que é a japonesa e que 
impõe preço? 

A questão não é exportamos o minério de ferro, mas, na cadeia produtiva 
do aço, termos condição de formar preço a ser colocado para a população 
brasileira como vantajoso. A questão é nossa postura, em nível mundial, 
negociando com soberania, não deixando que as grandes siderúrgicas 
mundiais formem o preço do minério, que é o que ocorre hoje. 

O Sr. Presidente - Perguntas para o Sr. Luiz Otávio Koblitz, de Paulo 
Eduardo Fernandes, da Max Strat Consultoria: "Para implantar um programa 
de geração distribuída, quem deveria ser responsável por sua implantação: o 
Governo ou as empresas? O preço da energia elétrica gerada por esse 
programa seria fixado pelo Governo ou negociada em mercado livre? O 
senhor acha que o modelo do setor elétrico que se encontra em implantação 
(geração e comercialização de energia, desregulamentação, transmissão e 
distribuição regulamentados) pode criar condições para a implantação desse 
programa? O senhor vê alternativa melhor?". 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Quem deve implantar o programa é a sociedade 
como um todo, o Governo e os empresários. Os empresários no Brasil 
acostumaram-se a se ligar na grande tomada que era o Governo, gerando 
grande prejuízo ao setor elétrico, pois a energia era muito barata. Era o 
Ministro da Economia que ditava o preço, não aumentando por via da 
inflação. Esse programa de geração distribuída é de garimpagem, de 
aproveitamento das diversas oportunidades de geração. 

Sobre o autoprodutor de energia, ou o produtor independente: se for ele 
mesmo o dono da geração, é autoprodutor; se uma pessoa de fora fizer o 
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Ele tem, na ponta, um preço de energia maior. Por exemplo, temos geração 
a gás em várias fábricas, que são nossas, ou pelo menos temos nelas 
participação. A Coca-Cola de Recife funciona com energia nossa. 
Implantamos lá geradores, caldeira de recuperação, vendemos ar 
comprimido, vendemos vapor, água gelada, água quente. É coisa de 
iniciativa privada para iniciativa privada. A Coca-Cola sabe o que faz e nós 
também, tanto é que está funcionando há três anos. 

Na verdade, existe um órgão importantíssimo, que é a ANEEL, que 
regulamenta isso. Então, é preciso sempre da participação do Governo. 
Tanto o Governo quanto a iniciativa privada têm que estar presentes e 
participar dessa geração distribuída. Se não quer fazer diretamente, existem 
entidades que são produtoras de energia que fazem o investimento e vendem 
energia elétrica e vapor. 

O preço dessa energia elétrica seria fixado pelo Governo? Não muito. O 
Governo jogou um valor chamado valor normativo, que é um indicador. 
Enquanto mercado, ele não começa a funcionar. Toda energia contratada no 
Brasil será destratada em 25% em 2003, 25% em 2004 e 25% em 2006. Isso 
tudo foi muito bem preparado e foi positivo para preparar o mercado para 
começar a funcionar. Esses preços vão se estabilizando em função do 
mercado, como o resto da economia. Serão necessárias correções ao longo 
do tempo e, com certeza, o preço vai se ajustar. A autoprodução não compra 
energia a preço de geração, compra a preço de distribuição. Então, cabem 
preços maiores nessa energia. A energia que vendemos à Coca-Cola, 
nenhum distribuidor de energia compraria. Estamos tomando o lugar do 
distribuidor naquele momento. 

A outra pergunta é com relação ao modelo do setor elétrico. Acho que o 
Governo está de parabéns com esse plano. Ele é muito bem feito. Fizeram o 
que Thatcher sempre diz: "Não precisa criar, basta copiar". Foi um modelo 
copiado do americano. Os erros foram tirados e foi feito um plano de 
desregulamentação, que é uma coisa difícil numa economia inteiramente 
estatizada. Esse plano vai precisar de correções a cada momento, mas, com 
certeza, foi feito um grande plano. Hoje, dizem que deveria ser privatizado, 
que é melhor, mas não havia, no Brasil, dinheiro na iniciativa privada para 
fazer isso. O que foi feito pelo Governo se fazia necessário. E o mais 
importante é que o bastão seja passado agora. Acho que vamos ter um 
tremendo êxito com o sistema elétrico brasileiro privatizado, com o Governo 
ainda dono das linhas para garantir o acesso de toda energia e da compra de 
energia. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Ricardo Lopes dirigida ao Carlos Eduardo 
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Palleta: "O senhor disse que o lixo é patrimônio público. Quando se 
descarta já não é mais nosso. É comum ver pessoas queimando lixo nas 
ruas, inclusive plásticos tóxicos, como garrafas. Não seria o caso de as 
Prefeituras realizarem campanhas para inibir esse procedimento, inclusive 
para diminuir a poluição atmosférica? Favor comentar.". 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - O lixo realmente é um problema. 
Conviver com o próprio lixo é inaceitável para o ser humano. O lixo tem de 
ser colocado em algum lugar. O custo é muito alto para as Prefeituras, 
porque custa caro recolher o lixo e levá-lo para os depósitos, que, como 
estão ficando cada vez mais longe, estão se tornando mais caros. Não existe 
um forma de se utilizar o resíduo urbano para qualquer finalidade sem a 
autorização da Prefeitura ou de uma lei específica. 

Provamos que é possível gerar eletricidade com resíduos de madeira 
provenientes de podas de árvores. É uma quantidade imensa, dependendo 
do tamanho da cidade. De quem é isso? Estamos conseguindo fazer isso em 
pequenas cidades. Quando começamos a recolher as árvores alguém se diz 
dono de uma árvore ou de um resíduo. A usina paga quase R$15,00 por 
tonelada. É preciso uma política para isso. Por exemplo, a comunidade de 
Belo Horizonte pode dizer que aqui é possível se fazer uma termelétrica com 
a poda das árvores. Mas esta Casa deve dar as diretrizes que nortearão esse 
procedimento. Não posso pegar o lixo e tentar gerar eletricidade. 

Deixo uma proposta para Belo Horizonte: com as podas das árvores é 
possível se fazer uma termelétrica aqui. Deve haver um problema muito sério 
em Belo Horizonte, que é muito arborizada. Onde esse material é colocado? 
Seria apenas quantificar as toneladas de madeira que são jogadas fora ou 
queimadas por dia. Às vezes, os aterros sanitários não aceitam esse 
material, que poderia ser canalizado para um local pequeno. O custo do 
transporte é muito baixo. 

O Sr. João César Pinheiro - Sr. Presidente, quando vejo as afirmações de 
Ronaldo Santos Sampaio no livro "Ciclo Integrado de Produção de Ferro-
Gusa com Biomassa Implantada", que demonstram sua preocupação com o 
alcatrão e com a química fina, além de abordar a questão da co-geração de 
energia elétrica, sinto que podemos ter esperanças, porque não está falando 
sobre coisas que estão na área dos sonhos, mas sobre coisas cartesianas. 
Ele fez estudos, é um doutor no assunto, sabe o que quer. 

Por isso, fico muito feliz, Deputado Anderson Adauto, por participar deste 
fórum, trazendo a voz da Assessoria Parlamentar do CREA-MG e o abraço 
do Presidente Marco Túlio a V. Exa, que teve essa iniciativa brilhante. Tenho 
a sensação de estar participando de um evento histórico, que pode fazer 
surgir proposições, projetos de lei, a fim de que a economia estadual possa 
ser revigorada com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Muito 
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obrigado. 

O Sr. Carlos Eduardo Machado Paletta - Agradeço esta oportunidade. Foi 
um prazer participar deste fórum. Sempre que pudermos colaborar com o 
Estado de Minas Gerais será um prazer. 

O Sr. Luiz Otávio Koblitz - Gostaria de agradecer a oportunidade de ter 
vindo a Minas Gerais, Estado com que mantemos tantas relações comerciais 
e onde sempre participamos de muitos seminários. E quero dizer que 
acreditamos muito nisso. No Brasil, até há pouco tempo, começou-se a dizer 
que bom era não ter político. Não é assim: esse processo não se resolve sem 
a política. Vamos precisar das Cãmaras de Vereadores, das Assembléias 
Legislativas, da Cãmara dos Deputados, do Senado. Esse é o foro correto. A 
iniciativa do Deputado em promover um evento como este objetiva 
exatamente trazer o debate para o local correto. Existem grandes 
modificações a serem feitas. O homem é um animal reacionário. Se você vai 
a um pais altamente comunista, ele reage para ir para a direita, e o de direita 
reage para ir para o outro lado. É preciso que haja o debate dessas 
modificações no campo político, porque elas são profundas e necessárias. 
Parabenizo, portanto, o Deputado pela iniciativa, dizendo que este é o 
caminho certo, é parlamentando. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que os certificados de 
participação neste fórum técnico serão entregues após a reunião da tarde, 
mediante a entrega dos crachás com pelo menos três carimbos, o que 
representa 75% de presença. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos 

ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes, bem como ao 
público em geral, pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 149• REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/10/2001 
Presidência dos Deputados Bilac Pinto e Márcio Cunha 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reumao 
Composição da Mesa para o primeiro painel - Palavras do Sr. Lourival Muniz 
Werneck - Palavras do Sr. André Martins de Carvalho - Palavras do Sr. 
Álvaro Eustáquio de Oliveira - Palavras do Sr. Marcelo Correa -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Composição da Mesa para o 
segundo painel - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. lvonice Aires 
Campos - Palavras do Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas - Palavras do Sr. 
João Batista da Silva - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento - Ordem do dia. 

~-----------~------------~ 



Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 

944 

Antônio Júlio - Agostinho Patrús - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Edson 
Rezende - Fábio Avelar - João Leite - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - Às 14h13min, 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 Fábio Avelar, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum Técnico 
Alternativas Energéticas, com os temas Balanço Energético Estadual, 
Tendências Tecnológicas e Comercialização de Energia, no primeiro painel, 
e, no segundo painel, Financiamento de Projetos. 

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

Exmos. Srs. Lourival Muniz Werneck, Engenheiro de Tecnologia e 
Normalização da CEMIG; André Martins de Carvalho, Assessor de Energia e 
Alternativas Energéticas, representando o Sr. José Henrique Diniz, Gerente 
de Tecnologia e Alternativas Energéticas da CEMIG; Álvaro Eustáquio de 
Oliveira, Analista da Superintendência de Relacionamento Comercial com 
Clientes Corporativos da CEMIG; e Marcelo Correa, Presidente do 
SINDIELETRO. A seguir, farão uso da palavra os Srs. Lourival Muniz 
Werneck, André Martins de Carvalho, Álvaro Eustáquio de Oliveira e Marcelo 
Correa. 

Palavras do Sr. Lourival Muniz Werneck 
Boa-tarde, senhoras e senhores. Tenho a honra de dar início a esta sessão 

CEMIG, neste fórum técnico vitorioso. Participei da organização e vi o 
trabalho que foi necessário. Tenho a certeza de que os meus elogios também 
são em nome dos meus colegas. Falarei sobre o balanço energético de 
Minas Gerais. Quando fui solicitado a fazer a palestra, lembrei-me de 
ocasiões anteriores em que falei sobre esse tema, um assunto no qual venho 
trabalhando há alguns anos na CEMIG. Lembrei-me de que, naquelas 
ocasiões, senti falta de mostrar dados mais amplos, dados do Brasil e do 
mundo, o que seria importante para mostrar a grande participação de 
energias renováveis no Brasil e em Minas Gerais, em valores muito maiores 
do que as médias mundiais. O balanço energético vem, há muitos anos, 
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seguindo a metodologia do balanço nacional feito pelo Ministério de Minas 
e Energia. Quando começamos a fazer esse trabalho, praticamente todos os 
Estados o faziam também. Era um trabalho coordenado pelo Ministério, que 
incentivava todos os Estados a realizá-lo. Com o passar do tempo, quase 
todos pararam de fazer esse trabalho. Poucos Estados continuaram a fazê-lo. 
No caso de Minas Gerais, envolve pesquisa por questionários que são 
enviados para as grandes indústrias, anualmente. São questionários, aliás, 
respondidos rapidamente. Não temos problemas para levantar esses dados. 
Alguns são levantados em associações de classe, sindicatos industriais, 
como o ( ... ), o SINDIÁLCOOL. Alguns dados são estimados, com base em 
metodologia que desenvolvemos ou que copiamos do balanço nacional. 
Alguns deles são baseados em pesquisa de campo que a CEMIG fez e que 
não tem sentido ser feita todos os anos. É o caso, por exemplo, do consumo 
de lenha no setor residencial. Temos idéia, mais ou menos, de qual é o 
consumo específico e, como sabemos, pelos dados, à medida que o GLP vai 
aumentando, podemos reduzir a nossa estimativa de uso de lenha. De vez 
em quando, essa pesquisa deve ser refeita. Trata-se de muito número. Para 
quem quiser ter acesso ao documento completo, ele está disponível na 
"homepage" da CEMIG, www.cemig.com.br, dentro de um menu chamado 
Informações Corporativas. Os dados disponíveis são até 1999 e foram 
colocados lá, recentemente, pois o que havia, até há pouco tempo, eram 
dados de 1996. Muitas pessoas reclamaram que não estávamos 
disponibilizando dados atualizados, mas, agora, há os dados de 1999 e 
publicamos também um '1older''. Quem estiver interessado, pode procurá-lo 
no estande da CEMIG, lá fora. 

É muito número, e seria uma apresentação muito chata, então preparei um 
conjunto de "slides", focalizando as fontes primárias. Esses são dados da 
demanda mundial de energia, tirados de um anuário do Departament oi 
Energy. São dados até 1999. Existem muitas fontes para você chegar a 
esses dados sobre a energia no mundo. Cada uma apresenta um resultado 
diferente. Esse anuário do DOE é interessante, porque traz bem descrita a 
metodologia usada, traz dados separados por energético, nas unidades 
físicas tradicionais, e convertidos para a unidade térmica comum, são 
quatrilhões de ( ... ). Há dados por país, com metodologia bem detalhada. É 
um anuário interessante para conhecermos e para extrairmos dados a fim de 
fazermos análises. No caso, temos dados de 1980 até 1999. O que se vê, no 
quadro mundial, nesse período, é o domínio da fonte petróleo, que teve uma 
queda, no início da década de 80, mas, depois disso, só vem crescendo. No 
segundo lugar, há a competição entre o carvão mineral e o gás natural. O 
carvão mineral, uma fonte que ainda existe em grandes reservas no mundo, 
vem patinhando devido a problemas ambientais. Considera-se que existam 
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ainda alguns ganhos para se obter na parte tecnológica, para melhorar o 
impacto ambiental e a eficiência de uso. Então, nos últimos dois anos, há 
uma queda, e ficamos curiosos para saber o que ocorrerá daqui para frente. 
Não sabemos se o carvão mineral terá, realmente, uma queda nos próximos 
anos ou se ainda vai se recuperar. O certo é que o gás natural veio subindo e 
ultrapassou o carvão mineral no mundo, de 1998 para 1999. É interessante 
vermos o gás natural com essa participação importante, no mundo, uma vez 
que, no Brasil, ele ainda é uma fonte considerada nova, mas que tem muito a 
crescer. Preferíamos que o que crescesse mais fosse fontes renováveis. Em 
quarto lugar, vem a hidroeletricidade, que é convertida para a unidade 
térmica, quatrilhões de BTUs, segundo o critério de substituição. Na verdade, 
quantos quatrilhões de BTUs, de petróleo, de outras fontes convencionais, 
seriam necessários para gerar aqueles mesmos GWH? No caso, o fator de 
conversão usado é um pouco menor que o utilizado pelo balanço nacional, é 
uns 20% menor. Então, quando tentamos comparar os dados desse anuário 
com os dados do balanço nacional, temos de levar em consideração essas 
pequenas diferenças metodológicas. O importante é saber que a 
hidroeletricidade no mundo está em quarto lugar e está sendo quase 
ultrapassada pela energia nuclear, que é a curva lilás, lá embaixo. Nos anos 
80, ela teve um grande crescimento; nos anos 90, passou a ter um 
crescimento menor, mas ainda é uma fonte em crescimento no mundo. 
Ouvimos muito falar que, em alguns países da Europa, estão parando de 
usá-la, estão criando dificuldades para a implantação de novas usinas, mas 
outros países estão com a sua utilização crescente, outro ponto de 
curiosidade para nós, ou seja, saber em que ponto essa curva irá parar de 
crescer, se é que isso ocorrerá nos próximos anos. 

Em último lugar, vem as chamadas outras renováveis. No anuário, isso 
está detalhado entre produção de energia elétrica utilizando madeira, solar, 
eólico, geotérmico e outras utilizações dessas fontes sem ser para geração 
de energia elétrica. Parece que essa fonte está subcontabilizada se 
comparada com o nosso balanço nacional. A utilização, por exemplo, de 
lenha residencial no mundo inteiro, ou até a nossa utilização de carvão 
vegetal, no setor siderúrgico, não está contabilizada ali dentro. São números 
tão pequenos comparados com os outros que parece que as pessoas ainda 
não estão dando muita importância a essa contabilização na esfera mundial. 

Essas são as mesmas curvas empilhadas. Coloquei na parte de cima, em 
azul e verde, as fontes renováveis, para vermos como, no mundo, elas ainda 
representam pouco. Depois, mostrarei essas mesmas cores para o Brasil e 
para Minas Gerais, e veremos como a situação é bastante diferente. Dados 
por países são muito interessantes. Os Estados Unidos, em 1999, 
demandaram 25,4% do total de energia. Os próximos quatro países, China, 
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Rússia, Japão e Alemanha, totalizam mais 24,5%. Então, esse é o grau 
de concentração da demanda de energia no mundo. Um país consome 1/4 
da energia do mundo, e cinco países consomem metade da energia do 
mundo. O Brasil comparece, na estatística, com 2,2%, o que significa, 1/45 
do mundo, ou 1/11 da demanda do Estados Unidos. 

Nesse gráfico, estão os dados de 1980 e de 1999, em termos de 
participação percentual. Verificamos que as duas fontes mais tradicionais, 
carvão mineral e petróleo, ambas tiveram uma redução da participação, 
enquanto as outras fontes, as renováveis e as novas, a nuclear e o gás 
natural, tiveram aumento na participação. O maior aumento, nesses 20 anos, 
foi da energia nuclear. Ela mais que dobrou a sua participação no mundo. 

Somando os renováveis, em 1980, tínhamos 7,3%; em 1999, 8,5%. 
A próxima figura mostra esses números separados entre os que seriam os 

países mais ricos e os outros. Na publicação, eles separam os países da 
OCDE, países ricos que representam 59% da demanda mundial de energia. 
Em termos de petróleo, os dois grupos de países apresentam percentual 
mais ou menos parecido, 42% e 38%. 

No caso do gás natural e do carvão mineral, os países pobres têm uma 
participação maior na sua demanda total do que os países da OCOE. No 
caso da energia nuclear, há maior diferença a favor dos países ricos. O 
último grupo, onde estão somadas a hidroeletricidade e outras fontes 
renováveis, mostra que, nos dois grupos de países, essas fontes renováveis 
apresentam 8,5%. 

O próximo "slide" mostra o futuro. Nos séculos XIX e XX, vemos os 
energéticos que dominam. Primeiramente foi a madeira, depois o carvão 
mineral. Houve a fase dos derivados de petróleo. Perto do ano 2000 mostra-
se uma queda, mas vemos que não está acontecendo. Tendemos a pensar 
que essa figura é antiga e está precisando ser atualizada. 

É importante mostrar que, em toda bibliografia, considera-se que no futuro 
há espaço para todos. A tendência é haver participação de todas essas 
fontes. O que demonstra a antigüidade desse gráfico é que não vemos o 
eólico. Nos elementos renováveis que mostrei, no último ano, em termos 
mundiais, o eólico já representa a metade dos renováveis. 

A próxima figura já é o Brasil, e vemos as curvas azuis e verdes, 
participando de maneira maior do que na média mundial. A curva azul é a 
energia hidráulica crescente, no período de 1978 a 1999. Apesar de todos os 
problemas econômicos e recessivos, a energia hidráulica no Brasil tem sido 
sempre crescente. Em segundo lugar, estão somados petróleo e gás natural. 
No início, houve queda; depois, recuperação, e o valor é crescente em 1999. 

A terceira curva, verde-escura, refere-se a lenha e carvão vegetal, que 
perderam a posição de terceiros colocados em 1996, sendo ultrapassados 
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pelos derivados de cana-de-açúcar. Ali está totalizada a energia do 
bagaço, queimada no setor alcooleiro, e a energia do álcool. No Brasil, o 
carro a álcool vem perdendo espaço, mas os 20% de álcool na gasolina têm 
feito o setor crescer. Nos últimos anos, o gráfico está um pouco horizontal, 
mas esperamos que essa curva cresça, juntamente com a curva da lenha, 
que precisa retomar a importância do passado. 

Em penúltimo lugar, o carvão mineral, o coque e outras fontes primárias, no 
Brasil, são resíduos industriais. No Brasil, o carvão mineral e o coque 
aparecem como uso siderúrgico, e há pequena utilização na geração de 
energia elétrica no Sul do País. Comparados com dados mundiais, são 
valores pequenos. 

O próximo "slide" é um balanço nacional na evolução da dependência 
externa de petróleo. A curva vermelha é a produção nacional, e a curva verde 
representa o petróleo e derivados importados. Observamos uma reversão 
importante, ocorrida a partir de 1997, em que a produção nacional começou a 
crescer de maneira vigorosa e a importação a cair. A PETROBRÁS diz que, 
em cinco anos, seremos auto-suficientes. Esse gráfico é interessante para 
vermos o quanto a curva verde tem para cair, e a cor vermelha para crescer. 

No próximo "slide", há dados importantes para o Brasil do ponto de vista da 
energia renovável, que é o nosso potencial hidrelétrico. Esses dados estão 
na "home page" da ELETROBRÁS e mostram por região o total do potencial 
hidrelétrico separado entre o que está inventariado - locais já estudados - e o 
estimado, ainda sem estudos localizados. 

Na Região Norte está o maior potencial, de 112.000MW, dos quais o Pará 
é o maior, com 61.000MW. Em segundo lugar, Minas Gerais com 24.000MW 
e estão em operação 9.700MW. Esse número varia de uma bibliografia para 
outra, conforme são tratadas as usinas nas fronteiras. 

O total geral do Brasil são 260.000MW, dos quais 164.000MW já estão 
inventariados, e, desses, 61.000MW já em operação; ou seja, 37% do que já 
foi inventariado e 24% do total geral. 

O próximo "slide" mostra que as usinas hidrelétricas têm 81,9% da 
capacidade instalada, as PCHs acrescentam mais 2% de energia hidráulica, 
e as usinas térmicas ali contabilizadas incluem todas as térmicas que a 
ANEEL tem em seus arquivos de indústrias, num total de 589; total de 13% 
da capacidade instalada do Brasil. A usina nuclear tem duas com 2, 72%. No 
futuro, gostaríamos de ver crescer a energia eólica e a energia solar. 

O próximo "slide" mostra os dados de Minas Gerais, em comparação corn o 
Brasil. Ali mantive a lenha em primeiro lugar, como homenagem ao 
energético, que já foi o mais importante em Minas Gerais. No Brasil, 
renováveis está com 57% e, em Minas Gerais, 65%. 

O próximo mostra as curvas dos diversos energéticos em Minas Gerais e o 
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fato de a lenha ter atingido o máximo em 1989 e ter sido ultrapassada 
pelo gás natural, petróleo e energia hidráulica e já estar em terceiro lugar. Em 
Minas Gerais, o setor industrial demanda 58% da energia total do Estado, 
que é maior que a média nacional. 

Pontos a destacar no ano de 1999. A demanda de energia em Minas 
corresponde a 14% da demanda nacional, nosso PIB é um pouco menos de 
10%, significa que temos uma economia mais intensiva em energia elétrica 
que a média brasileira; 65% renováveis, contra a média nacional de 58%. A 
participação da energia hidráulica, nos últimos dez anos, cresceu, enquanto 
caiu a energia proveniente da lenha e do carvão vegetal. O Estado é 
exportador de energia elétrica e importador de combustíveis fósseis. O 
consumo de gás natural e o coque de petróleo são crescentes em Minas. A 
produção de energia elétrica é de 50.000MWh de um total de 300.000MW do 
Brasil, sendo que a CEMIG gerou 28.000MW. 

A importação de álcool etilico é de 47% da necessidade do Estado. Isso 
representa uma vocação do Estado que não está sendo utilizada. Achamos 
que Minas Gerais já não precisava importar álcool. Por último, são os 
chamados gases siderúrgicos não aproveitados. Esse assunto já foi citado. 
Em 1999 totalizou 637.000 TEP, 35% do total de gases siderúrgicos 
produzidos. Aproveitamos 65%, mas esse valor não aproveitado é tão grande 
que é compatível com a energia do GLP do setor residencial. 

Palavras do Sr. André Martins de Carvalho 
Boa tarde. Falarei sobre tendências tecnológicas, sobre as fontes 

primárias, o que está acontecendo e as tendências. 
- Procede-se à apresentação de transparências. 
O Sr. André Martins de Carvalho - Na primeira transparência, vemos as 

várias fontes de energia, do sol, da terra, da lua e da água. Esses 
amarelinhos que estão embaixo representam as fontes de energia. Há várias 
da biomassa, a nuclear, as que vêm do petróleo, do mar, do vento, que vêm 
diretamente do sol, o solar fotovoltaico e o solar térmico. Isso é só para 
termos uma idéia do que seja uma fonte renovável. 

Agora temos as fontes não renováveis. Há a parte que vem do petróleo e a 
parte que é nuclear. Dessas fontes não renováveis, podemos ver ali quais 
são as fontes secundárias. Temos os briquetes, gás de biomassa, coque. 
Ainda nessas fontes não renováveis, temos a produção do hidrogênio, que é 
um vetor energético bastante interessante para o futuro. 

Na última coluna, vocês podem ver os processos de conversão, mas não 
vamos nos prender muito a isso, deixaremos para o debate. Quanto às fontes 
renováveis, há a parte eólica, das águas, do vento, da radiação solar, 
geotérmica. Estão mostradas as fontes secundárias, que são produzidas 
através dessas primárias e os processos. 
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Agora vem uma transparência bastante interessante. O colega Lourival 

mostrou o ciclo de algumas fontes primárias. Em determinado momento elas 
estão crescendo, atingem o máximo e vão decrescendo. Temos observado, 
no ano 2000, na parte de biomassa, uma participação pequena na parte 
(inaudível), mas, lá para 2040, 2060, o que está acontecendo? Aquela 
biomassa tradicional começa a crescer, e está demonstrada ali em marrom 
escuro. São os álcoois, óleos vegetais, como o biodiesel. 

Vemos também um grande crescimento da solar e vamos explicar por quê. 
A eólica também está crescendo. A nuclear fica praticamente constante, não 
há uma tendência de crescimento. Isso é muito interessante. A parte de 
hidráulica se mantém nos mesmos níveis. O gás natural apresenta uma 
tendência de crescimento, que começa a desacelerar. Hoje, na Europa, as 
pessoas não estão utilizando mais aquelas usinas grandes a gás natural. A 
tendência é a parte de biomassa e de eólica. Observamos que o petróleo e o 
carvão mineral também começam a decair, ainda bem. 

Temos aqui uma transparência interessante. Na coluna da esquerda desse 
gráfico, está o custo da energia: dólar por MWh. Na vertical está o fator de 
capacidade, e o custo do investimento está na horizontal. Na cor azul está o 
custo da geração tradicional. O que é isso? É a geração hidráulica e a 
térmica. No caso de Minas Gerais e do Brasil, é a hidráulica. A que está na 
cor verde é a biomassa, que já começa a se aproximar do custo da 
tradicional. Nos levantamentos que temos feito, temos observado que o custo 
de geração com biomassa, com resíduos, já se aproxima do custo de 
grandes hidráulicas, em algumas situações. A eólica tem caído, e todos 
sabem que o problema dela é o fator de capacidade. O vento não é 
constante. 

A fotovoltaica está com um valor muito alto, mas a tendência dela é cair, e 
depois falarei sobre isso. 

Podemos ver algumas tecnologias que estão presentes e, no próximo 
"slide", vamos tratar delas com maior riqueza de detalhes. São as PCHs, as 
pequenas centrais térmicas a ciclo simples, as pequenas centrais térmicas a 
ciclo combinado, a parte de co-geração com resíduos de bagaço de cana, as 
pequenas centrais térmicas a lenha, as pequenas centrais térmicas que 
utilizam gases de alto-forno. 

Na parte de tecnologias de geração distribuída, veremos os motores, a 
parte das microturbinas, célula a combustível, eólica e solar. 

Aqui temos dois grupos. No primeiro, temos o que chamamos de pequenas 
centrais. Vou falar sobre a tendência de cada uma. As primeiras são as 
PCHs, que são uma tecnologia dominada. No Brasil, já a conhecemos muito 
bem. Não existe nenhuma ruptura tecnológica em termos de PCH; é algo 
muito conhecido. 
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À direita, temos as pequenas centrais térmicas. Lembro que estou 

falando de potências da ordem de 20MW, 30MW. É uma tecnologia que não 
temos no Brasil. Não se fabrica no País turbinas a gás. Não temos essa 
tecnologia, ela é importada. E, no programa termelétrico, o grande problema 
é importar as turbinas. 

Mais abaixo, vocês podem ver os painéis fotovoltaicos e concentradores 
solares e os campos de heliostatos. São tecnologias que estão em 
desenvolvimento. E, nesta parte, uma célula combustível, a energia eólica. A 
energia aqui é a parte de geração térmica convencional ao ciclo ( .... ). 

Essas tecnologias estão descritas ali à esquerda. O que está acontecendo 
com a eólica? As máquinas estão crescendo. A tendência dela é a máquina 
de 1 MW, para, com isso, tentar diminuir o custo. Mas não está havendo 
nenhuma ruptura de tecnologia na parte de eólica. 

Voltando à parte da direita, vocês vêem os grupos motores geradores. É a 
chamada geração local, é a geração distribuída, a que vai ficar nas nossas 
casas e nas indústrias daqui a um tempo. É uma tendência da qual não 
poderemos fugir. E a CEMIG hoje encara essa questão de frente. Se essas 
tecnologias estiverem no mercado a um preço mais competitivo, por que não 
vamos oferecê-las ao nosso cliente? Temos de oferecer a ele a melhor 
tecnologia, a melhor energia e de uma forma mais barata. Temos estudado 
esse tipo de coisa, para acompanharmos essa evolução. 

A primeira tecnologia que vocês vêem ali é aquela à esquerda, azul, 
parecendo um robozinho. Chama-se microturbina. As microturbinas, na 
potência de 25kW a 1 OOkW, já estão entrando no mercado. Hoje podemos 
comprar uma microturbina, ela já está disponível. Aquele terceiro, de baixo 
para cima, é uma célula combustível. Hoje, a célula combustível só se 
consegue da tecnologia ( ... ). Mas é difícil conseguir comprar uma. 
Acreditamos que, daqui a três anos, essa tecnologia estará bastante 
disseminada no nosso mercado, inclusive nos nossos carros. 

Ali há uma tecnologia que tenho acompanhado, mas a maioria dos 
senhores talvez não conheça. Chama-se motor stirling. Este é um motor de 
combustão externa. O motor que temos nos carros é de combustão interna, 
ela ocorre dentro do cilindro. O motor stirling é diferente. Se vocês 
observarem, ele tem um trocador de calor - parece aquele cabelo sobre ele -
e precisa simplesmente de uma fonte quente. Esses motores estão saindo do 
forno na Europa. E, quando as coisas acontecem lá, demoram um pouco. Se 
fosse nos Estados Unidos, todos já estariam falando disso, o "marketing" é 
maior. Mas ele deve estar no mercado em 2002 ou 2003. São unidades de 
1 kW a 150kW, são unidades pequenas. 

Os painéis fotovoltaicos são interessantes. Estamos falando de futuro, mas 
vamos "viajar'' um pouco agora. Há um projeto no Japão, parece-me que da 
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Sony, para ligar aquele país a vanas partes do mundo com pame1s 
fotovoltaicos, através de cabos submarinos por fibra ótica. Chama-se Projeto 
Gênese. Vocês podem achar uma loucura colocarem-se no mundo vários 
painéis fotovoltaicos interligados por libra ótica. Fala-se nisso para 201 O e 
2020. Então, coisas muito interessantes estão acontecendo na área de 
alternativas energéticas. 

Esta transparência mostra como está o preço de algumas tecnologias com 
o valor de referência, o valor normativo da ANEEL. Observamos que várias 
tecnologias já estão com um preço muito próximo do valor normativo. O valor 
da geração térmica utilizando biomassa já está muito próximo; o valor da co-
geração já é inferior ao valor normativo. E o custo, por exemplo, de 
tecnologias de pequenas centrais térmicas, de grupo motor gerador, 
dependendo do horário em que você utilizar isso, já é competitivo em relação 
às tarifas de energia, principalmente no horário de pico. 

Aqui podemos ver quais são os mercados em que essas tecnologias de 
geração distribuída vão entrar. Vamos tomar como exemplo a célula 
combustível. Percebemos que ela entra no residencial, no comercial, entra 
conectada à rede, no transporte, nos veículos. E o motor stirling pega essa 
mesma faixa do mercado. 

Estamos falando de tendências tecnológicas, e, na questão da célula 
combustível, as pessoas mais aficionadas ao tema falam que os veículos, 
daqui a cinco anos, serão a célula combustível. Quero esclarecer que 
estamos fazendo aqui um vôo no futuro. E esses veículos, quando estiverem 
estacionados e a pessoa estiver trabalhando, ficarão alimentando o sistema 
elétrico. Cada veículo será uma usina em potencial. Se isso acontecer, 
realmente será uma grande ruptura com o modelo atualmente estabelecido. 

Este aqui mostra o que aconteceu no mundo e por que estamos falando 
sobre isso. À medida que as potências começavam a aumentar, os custos de 
geração caíam. Na década de 90, houve essa curva e uma grande ruptura. 
Várias tecnologias amadureceram. Algumas que estavam sendo esperadas 
aconteceram: a célula combustivel, o equipamento fotovoltaico, a 
microturbina. Então, o importante hoje é ser pequeno. O motivo é social, 
porque as grandes cidades não conseguem sustentar a quantidade de 
pessoas que vêm para cá. E uma das formas de descentralizar a população é 
a geração de energia em local próximo ao consumo. Com isso, empregos 
são gerados nas várias regiões, longe dos centros urbanos. 

Esta é a penúltima e mostra a tendência da célula combustível. A 
tecnologia de geração distribuída vai depender da presença do combustível 
local. Temos diferentes combustíveis e, conseqüentemente, diferentes 
tecnologias. Não podemos, por isso, investir em uma tecnologia só. Cada 
tecnologia deve ser aplicada em determinado local, de acordo com o 
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combustível que estiver sobrando ali. Uma das coisas que acontecem no 
mercado internacional é o biodiesel, ou seja, o diesel feito de óleos vegetais. 
Acho essa tecnologia uma coisa superinteressante. O Pro-Álcool não foi para 
a frente porque as pessoas pensavam que precisavam gastar gasolina 
porque precisavam de diesel. Assim, o álcool somente não adiantava. Mas o 
biodiesel substitui o diesel convencional à altura. Hoje, temos uma 
tranqüilidade muito grande. Falo com toda a certeza que não temos 
necessidade de petróleo. Se o petróleo acabar amanhã, o mundo não irá 
parar. Isso é muito importante. Temos tecnologia e processos através dos 
quais podemos produzir para manter a nossa sociedade. 

Para finalizar, temos uma tendência tecnológica de geração em pequena 
escala. Hoje, a novidade é a utilização da biomassa. Obrigado. 

Palavras do Sr. Álvaro Eustáquio de Oliveira 
Boa tarde a todos. O objetivo da minha apresentação é mostrar como 

aqueles autoprodutores, co-geradores ou não, que utilizam alternativas 
energéticas, podem se conectar, em termos de transmissão ou de 
distribuição, com a concessionana local e que oportunidades de 
comercialização esse investidor tem, considerando as atuais regras de 
mercado. Inicialmente, para que o empreendedor se torne um autoprodutor, 
precisará de obter uma autorização da ANEEL. Com essa autorização, ser-
lhe-ão permitidas as negociações de conexão junto à distribuidora - se ele 
estiver sendo atendido em tensões inferiores a 230kW - ou à transmissora, 
que seria uma CCT, em tensões maiores ou iguais a 230kW. É necessário 
um contrato de uso do sistema de distribuição e o uso do sistema de 
transmissão, se conectado à rede básica ou despachado pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS. São despachadas pelo ONS as usinas 
de porte - normalmente acima de 30MW -, porque sua operação influencia de 
alguma maneira a operação do sistema interligado. Se houver interesse em 
comercializar energia, é necessário que esse agente seja agente do mercado 
atacadista de energia. Nessa condição, ele terá a opção de liqüidar seus 
excedentes no MAE ao preço ali praticado ou poderá comercializar com 
consumidores finais, desde que sejam consumidores livres. 

Ali está um diagrama que mostra a conexão da geração ao sistema da 
distribuidora local - no caso, a CEMIG - ou então à transmissora, se estiver 
sendo atendido em tensão maior que 230 kW. Também deve pagar por essa 
conexão, e os custos são livremente negociados entre o acessante e o 
acessado, não é regulamentado. A ANEEL apenas publica uma resolução 
estabelecendo as condições mínimas que devem constar desse contrato de 
conexão. O uso dos tempos de distribuição representado no diagrama é 
regulamentado. O gerador conectado no Estado de Minas Gerais paga 
R$0,36 por quilowatt transmitido ao sistema de distribuição. Lá no "C", temos 
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a carga, ou seja, o consumidor final. Dependendo das negociações feitas 
entre o concessionário e o consumidor final, ainda poderá ser necessário o 
pagamento de parcelas relativas a perdas com a rede básica, em sistemas 
acima de 230kW. 

Ali, temos o caso do sistema de transmissão. Este diagrama é bem 
parecido com o anterior, mas ressalta a conexão à rede básica, como no 
caso ali. Às instalações de tensão superior a 230kW, chamamos de rede 
básica. Se conectado à rede básica ou autorizado pelo ONS, poderá ser feita 
a conexão e irá gerar um excedente razoavelmente grande, capaz de influir 
na operação do sistema interligado. Deverá também assinar o uso do sistema 
de transmissão e participar do rateio de perdas. 

O autoprodutor, co-gerador ou não, assumirá os seguintes custos: conexão 
à distribuidora ou transmissora, obras de conexão, operação e manutenção 
da subestação do autoprodutor. Pagará pelos custos de utilização do sistema 
de transmissão ou de distribuição e participará também das perdas da rede 
básica, se estiver conectado ao sistema de tensão maior ou igual a 230 kW. 
Também deverá pagar uma taxa de fiscalização à ANEEL. 

Agora, mostramos aqui a hipótese de um autoprodutor que tem um 
excedente de geração e as opções que terá para conectar e transferir essa 
energia excedente. Se ele atingir uma tensão menor que 230kW, fará um 
contrato de conexão e uso do sistema de distribuição com a concessionária 
local. Se atingir tensão maior ou igual a 230kW, fará um contrato de uso do 
sistema de transmissão com o ONS e um contrato de conexão com a 
transmissão com a concessionária de transmissão local. Resumindo, foi isso 
que vimos nas últimas transparências. 

Então, quais seriam as possibilidades de comercialização desse 
excedente? Ele poderia comercializá-lo no MAE, que não é um balcão de 
compra e venda de energia elétrica. Ele apenas trata dos desvios dos 
contratos ali registrados. O preço do MAE não é o mesmo da lei do mercado 
de oferta e procura. Ele é estabelecido em face do armazenamento dos 
reservatórios e da vazão afluente que chega a eles. Esses desvios 
contratuais são valorizados de acordo com o preço do MAE. Até poucos dias 
atrás, o preço do MAE era R$684,00 por MWh. Agora, está em R$336,00 por 
MWh. Também temos visto o leilão da BOVESPA vender energia a 
R$120,00, R$130,00, R$140,00 por MWh. Então, o preço do MAE é diferente 
daquele que o consumidor está disposto a pagar. 

Quais são os riscos e vantagens de se comercializar no MAE? A princípio, 
com esta situação conjuntural que estamos vivendo, comercializar no MAE é 
uma operação de risco. Existe o risco regulatório, porque sabemos que, 
desde setembro de 1999, ele não liquida as energias ali contabilizadas. 
Também há o racionamento no Sudeste, e, por incrível que pareça, temos 
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duas térmicas paradas, uma, de 350MW e outra, de 225MW, porque seus 
proprietários não acreditam que irão receber por essa energia disponibilizada 
no MAE em curto prazo. Esse é um risco regulatório. É necessário também 
ter autorização da ANEEL, tanto para ser um autoprodutor quanto para 
comercializar seus excedentes. É necessário ainda ser agente do MAE ou 
contratar um agente dele para representá-lo nas transações. Além do risco 
regulatório, existe outra grande desvantagem: o produtor não tem um 
contrato de longo prazo. Então, o empreendedor que precisa de um contrato 
de longo prazo - um PPA - para viabilizar seus financiamentos, vendendo 
essa energia no MAE, não tem esse contrato. Existe também uma grande 
variedade de preços, uma vez que o preço estabelecido pelo MAE varia na 
medida do armazenamento nos reservatórios e das energias afluentes. 

A segunda alternativa é a comercialização com o consumidor final. Essa é 
uma alternativa mais plausível, embora só possa ser feita com consumidores 
livres, ou seja, aqueles que possam escolher seu fornecedor de energia 
elétrica. Hoje, os consumidores são atendidos em tensões superiores a 69kW 
e cargas maiores que 3MW. O novo consumidor, com carga maior que 3MW, 
independentemente de sua tensão, pode escolher seu fornecedor de energia 
elétrica. Tarnbém é necessária uma autorização da ANEEL e ser agente do 
MAE ou contratar um representante, como acontece na situação anterior. A 
grande vantagem é que, neste caso, é permitido um PPA de longo prazo, no 
qual o empreendedor pode dar esse contrato de PPA como garantia a um 
agente financeiro. 

A outra possibilidade é a comercialização com concessionanos e 
autorizados. Nesse caso, também é necessária uma autorização da ANEEL, 
é permitido o contrato de longo prazo, e a restrição é a de que a 
concessionária, como comercializadora de energia elétrica, só pode transferir 
o custo de compra de energia elétrica até o VN, ou seja, o valor normativo. 
Essa é a restrição que se tem para vender ao concessionário. Se bem que 
um consumidor livre jamais compraria energia de um autoprodutor a um 
preço maior que aquele que pagaria a uma comercializadora com preço 
regulado. Neste caso, também é necessário ser agente do MAE ou contratar 
um agente para representá-lo. 

Existe, ainda, a possibilidade de os co-geradores, autoprodutores que 
tenham usado muito a co-geração, transferirem seu excedente financeiro de 
uma planta com autoprodução para outra planta industrial, aproveitando suas 
próprias instalações, fazendo uma otimização de toda a energia gerada, 
desde que a planta que gera e a que recebe estejam no mesmo grupo. 

O que a CEMIG tem feito para viabilizar e incentivar a utilização da 
biomassa, para incentivar a utilização de alternativas energéticas? Temos 
procurado viabilizar a compra desses excedentes de autoprodução. Temos 
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vários contratos de aqu1s1çao de excedentes de energia elétrica 
provenientes da biomassa. Nosso empenho é para facilitar que esse 
autoprodutor se conecte ao sistema CEMIG. Procuramos evitar que ações 
burocráticas impeçam isso. Principalmente agora, no momento de 
racionamento, não poderfamos deixar que um autoprodutor, com capacidade 
de fornecer para o sistema, esteja parado porque não foram cumpridas todas 
as formalidades de conexão. Então, temos feito carta-compromisso com esse 
autoprodutor para que possa se conectar e minimizar os efeitos do 
racionamento. Temos nos esforçado muito para viabilizar também a 
comercialização de energia elétrica. Se o preço pedido pelo autoprodutor não 
é do interesse da CEMIG, temos intermediado, proposto ser seu 
representante no MAE. Hoje, o preço no MAE é R$336,00 por MWh. A 
CEMIG, para comprar essa energia, estaria limitada ao preço de VN. O que é 
interessante para o autoprodutor? É vender essa energia no MAE. Então, 
falamos sobre o risco de se vender essa energia no MAE, porque não se vai 
saber quando a pessoa vai receber. Se, ainda assim, quiser vendê-la no 
MAE, representamos e ela nos paga os custos inerentes à comercialização. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
O Sr. Álvaro Eustáquio de Oliveira - Para os consumidores da CEMIG que 

têm interesse em autoprodução, o que temos a dizer é que temos feito 
parcerias, o desenvolvimento e a implantação do projeto. Nos casos 
concretos, o consumidor disponibiliza área industrial para que seja construída 
a usina e o energético para ser utilizado em sua UTE. Então, acertamos o 
preço de venda dessa energia. Sem dúvida, é mais favorável ser 
autoprodutor que ser consumidor da CEMIG. Já foi dito anteriormente, mas 
temos ainda a compra de eventuais excedentes. Se o preço do autoprodutor 
não for do interesse da CEMIG, temos restrições, propomos representá-lo no 
MAE. Vamos representá-lo, se essa for a melhor alternativa, se estiver 
disposto a correr os riscos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Marcelo Correa 
Quero saudar todos os presentes. Não farei uma exposição, pois estou 

apenas intermediando o debate. Quero lembrar o que a Assembléia 
Legislativa, nestes últimos anos, tem feito em debates a respeito de energia 
elétrica. Já estivemos aqui na venda de 113 das ações da CEMIG, bem como 
debatendo as questões de tarifas, de saúde, de segurança, tanto de 
trabalhadores quanto de terceiros, de desverticalização e privatização da 
empresa e, agora, nesta questão das alternativas energéticas. Os Deputados 
estão de parabéns por todas essas iniciativas, principalmente pela iniciativa 
de votarem a Proposta de Emenda à Constituição no 50, garantindo que a 
CEMIG não será privatizada. Acho que este é o momento fundamental, 
porque estamos discutindo aqui a energia de um Estado que fez opção por 
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ter empresa pública, ou seja, no caso de Minas Gerais, temos a obrigação 
de ter muito mais do que uma empresa que vise somente o lucro. Temos de 
ser uma empresa preocupada em obter fontes renováveis, em ter 
responsabilidade com o meio ambiente, em praticar tarifas justas e, como 
função principal, o desenvolvimento do Estado, a distribuição de renda e 
geração de empregos. Acho que isso muda bastante na hora de escolher as 
fontes de energia que queremos. O companheiro disse que o petróleo hoje 
não faria falta. Tem de contar isso ao Bush. Acho que não estão jogando 
aquela quantidade de bomba à toa. Temos responsabilidade de fazer esse 
futuro não só para Minas Gerais, mas para o Brasil e para o mundo inteiro. 
Temos de pensar mais sobre isso do que no lucro. Por isso é que 
procuramos manter a empresa pública e ter essas alternativas energéticas. 
Ontem, um expositor falou aqui que não gostava do nome, porque alternativa 
sempre dá a idéia de ser uma coisa "hippie", meio marginal. Acho que é 
exatamente o contrário, que estamos aqui porque queremos uma alternativa. 
Acho que do jeito que o mundo caminha, à base de carvão, petróleo e 
energia atómica, não dá. Estamos vendo a disputa por esses ativos. Não 
acredito que alguém esteja jogando aquela quantidade de bomba atrás do 
Bin Laden. Certamente, aquilo é para manter o poderio, a s• Esquadra, o 
mundo árabe sob o domínio do imperialismo. Aquele gráfico mostra a 
dependência do petróleo. Ali é que ele é disputado. Penso que não podemos 
nos envolver nessa luta. A CEMIG tem de ter essa responsabilidade. Por 
isso, parabenizo a Assembléia por ter colocado que o bem público, o nosso 
mineral, a água e nossas fontes renováveis de energia serão, 
garantidamente, públicas. 

Não devemos considerar a energia apenas do ponto de vista da produção, 
mas também da demanda. Produzir energia para quê? As fontes estão todas 
aí, são importantes, mas desgastam o meio ambiente e têm suas contra-
indicações. 

Quanto às tarifas, a nossa é a das mais injustas do mundo, das mais caras 
e pesa exatamente sobre o residencial. Por incrível que pareça, a tarifa de 
Minas é a mais cara do Brasil, principalmente para o setor que consome 
energia de baixa tensão, que é o residencial. Ninguém explica a razão disso. 
Deveríamos estar fazendo exatamente o contrário. A empresa pública 
deveria saber para onde está indo a energia. Não é possível ficarmos 
subsidiando os eletrointensivos. Não é possível ficarmos pagando do nosso 
bolso investimentos para que as empresas abusem do Estado. Além de 
estarem levando nosso minério para fora, estão levando junto nossa energia 
e muito mais do que, de fato, consumimos. É o caso da Aluminium. Enquanto 
pagamos R$300,00 no negócio, a Aluminium está pagando menos de 
R$50,00. 
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Neste debate sobre as alternativas energéticas de balanço, ternos de 

levar em conta a oportunidade das fontes de energia, mas precisamos 
também discutir seriamente a tarifa e a utilização da energia para 
desenvolver Minas Gerais, sob a ótica de nossa responsabilidade com o meio 
ambiente. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes 

poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para 
agilização dos debates, solicitamos aos que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para resposta. 

Debates 
O Sr. Delly Oliveira Filho - Minas faz o balanço energético. Isso é muito 

interessante. O Brasil também faz. Como o Sr. Lourival brilhantemente 
demostrou, trazem conclusões significativas para os números do 
planejamento. 

O balanço energético contabiliza as entradas e as saídas da energia útil 
derivada do primeiro princípio. Não sei se Minas faz o balanço energético, ou 
seja, do derivado do segundo princípio da termodinâmica. Se não faz, quais 
seriam as vantagens de passar a fazer o balanço de trabalho útil, e não só de 
energia útil? 

O Sr. Lourival Muniz Werneck - A CEMIG e o Ministério têm feito apenas o 
balanço energético. Há algum tempo, fez-se na CEMIG levantamento da 
forma de uso de energia nos diversos setores industriais, estudos de 
competitividade e diversos outros trabalhos que foram encomendados pelo 
Conselho Estadual de Energia. Com o passar do tempo, a iniciativa esvaziou-
se, mas é algo que vale a pena ser retomado. O trabalho poderia ser feito 
com as universidades, o CETEC e com as áreas envolvidas em estudos 
energéticos de forma geral. 

Atualmente, poucos trabalham com esse tipo de atividade na CEMIG. 
Estamos mais voltados para o estudo no mercado de energia elétrica e para 
a problemática da comercialização e da adaptação da empresa ao novo 
quadro institucional. 

Há alguma coisa sobre a energia útil na atividade de outros Estados, e 
também o balanço nacional dedica-lhe um capítulo. Esse tipo de trabalho 
envolve metodologias complicadas. Pretendemos desenvolvê-lo no futuro. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Artur Eustáquio, engenheiro eletricista, 
ao Sr. André: "Poderia detalhar a utilização do motor a combustão externa 
como elemento primário do conjunto motor-gerador na produção de energia 
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elétrica?". 

O Sr. André Martins de Carvalho - O motor de combustão externa, o 
chamado "stirling", está sendo desenvolvido na Áustria, Alemanha e 
Dinamarca. Tem como vantagem poder utilizar qualquer tipo de combustível. 
Trabalha com gás interno, a uma temperatura de 650 a 700 graus. É como se 
fosse um balão. O gás quente preenche-o, resfria-se, e o balão diminui de 
volume. 

Outra grande vantagem que apresenta é o rendimento, porque foi 
concebido pequeno: vai de 3kWs a 30kWs. Quando um motor começa a 
ultrapassar 150kW, a transferência de calor interna fica problemática. 

Trabalhando com biomassa, os motores de 3kW têm rendimento de 24%, 
levando-se em conta o rendimento do motor e da fornalha. Daqui a dois anos, 
vão, juntamente com outras tecnologias, competir com a microturbina, o 
motor "stirling", e, daqui a três ou quatro anos, com a célula combustível que 
está para entrar no mercado. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Luciano Carlos, da Milenium 
Engenharia, ao Sr. Lourival: "Sabendo-se que a hidroeletricidade encontra-se 
em colapso, que soluções a CEMIG vem adotando em relação às energias 
renováveis?". 

O Sr. Lourival Muniz Werneck - Pelos valores de potencial já apresentados 
e em razão do custo da energia, a fonte hidráulica deve continuar sendo a 
mais importante no Brasil nos próximos anos, mas o espaço para a entrada 
de outras é cada vez maior. 

A tecnologia das fontes térmicas tem feito com que a utilização das novas 
fontes aumente e fique mais barata. Refiro-me às turbinas a gás de ciclo 
combinado e às energias solar e eólica. 

No futuro, certamente haverá espaço para todos. Acredito, no entanto, que, 
nos próximos anos, a CEMIG continuará sendo, preponderantemente, 
empresa de geração de energia hidráulica. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Ênio Augusto, da Inspetoria do CREA-
MG de Sete Lagoas, ao Sr. André: "Qual sua opinião sobre o carro movido a 
ar que será lançado no dia 26 de outubro, em São Paulo, pela Motors 
Development Internacional - MDI?" 

O Sr. André Martins de Carvalho - Não conheço o projeto do carro rnovido 
a ar. Recentemente, vi, pela Internet, uma patinete movida a ar, com motor 
"stirling". Sua câmara no cilindro trabalha com ar. 

Colocaram na minha frente o projeto do carro a ar. Batendo o olho, vejo 
que é a mesma coisa. O ar comprimido vai tocar o pistom, mas, para isso, 
precisa-se também de energia, e energia não se cria do nada. Essas coisas 
têm de ser avaliadas com cuidado. De onde vem a energia para fazer a 
compressão do ar e colocá-lo nos tanques? Depois disso feito, movimentar 
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maquina ou turbina não fica difícil. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Roosevelt do Carmo, engenheiro 
eletricista, ao Sr. André: "Poderia falar sobre a aplicação do hidrogênio como 
agente energético?". 

O Sr. André Martins de Carvalho - O hidrogênio é um vetor energético, e 
Júlio Verne ja sonhava que o mundo seria movimentado por ele. Hoje, ha 
grande perspectiva de ele ser utilizado, porque é o combustível das células a 
combustível que estão sendo desenvolvidas. 

Apesar de existirem outros tipos - e ha pesquisas a esse respeito; nós 
mesmos temos pesquisado células a álcool -, as mais avançadas do mundo 
são com hidrogênio. Então, temos de pensar no hidrogênio como algo de que 
não teremos como fugir. Mas não posso iludi-los, porque hoje ainda não 
temos hidrogênio. Então, vamos falar do futuro: qual o sonho que as pessoas 
têm com o hidrogênio? Que as usinas hidrelétricas vão produzir o hidrogênio, 
que, bombeado, será utilizado para gerar energia de forma descentralizada, a 
ser utilizada nos veículos. Agora, se isso vai acontecer de fato, não posso 
prever; é um sonho. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Emerson Camilo da Costa, engenheiro 
mecânico da CEMIG, dirigida ao Dr. André: "Com relação à possibilidade de 
produção no Brasil do biodiesel , que ações políticas poderiam ser 
implementadas para facilitar sua viabilização, evitando-se influências 
negativas dos tradicionais produtores de derivados de combustíveis 
fósseis?". 

O Sr. André Martins de Carvalho - É bom que essa pergunta tenha sido 
feita, porque falei de modo muito enfático que não precisamos de petróleo. 
Na verdade, o que quis dizer com isso é que, com as tecnologias alternativas 
e as formas de produção de uma energia limpa, principalmente em Minas 
Gerais e no Brasil, é possível produzir coisas que possam competir com o 
petróleo. É lógico que os países da América do Norte, cuja única fonte de 
renda deriva praticamente do carvão mineral e do petróleo, são altamente 
dependentes deste e por ele estão brigando; isso é algo que não vão largar, 
porque o petróleo é essencial para eles, como o ar. 

Voltando à pergunta do Camilo, sobre o que podemos fazer pelo 
biodiesel, o Ministério da Ciência e Tecnologia já tem feito alguma coisa; tem 
analisado varias projetos, e isso ja esta em pauta. Penso que agora é 
questão de conscientização. Recentemente, visitei a Áustria, onde o 
programa de biodiesel esta funcionando ha dez anos. Todos os ônibus da 
cidade de Gratz funcionam com biodiesel. Agora, vejam a questão da 
consciência: as pessoas não jogam fora o óleo usado; ha um sistema de 
coleta, e o óleo é reprocessado para se produzir o biodiesel. Trata-se de uma 
mistura que precisa do álcool, e, lá, eles utilizam o álcool metílico, por 
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questão de preço. Não é o nosso caso, mas na Áustria, onde há subsídios 
para isso, a produção de biodiesel não se serve apenas do óleo vegetal 
reutilizado; há, também, plantações que são feitas por meio de cooperativas 
-as pessoas plantam e recebem para isso. É uma maneira diferente de ver o 
mundo. Em toda a Europa, o fazendeiro é subsidiado - assim, a pessoa 
planta e, para isso, ganha determinada quantia. E não faz isso de graça, ou 
porque o fazendeiro é bonito ou coisa assim; sabem que, fazendo isso, 
mantêm as pessoas no campo, evitando problemas para as cidades. Então, é 
preciso haver uma mudança muito grande de postura, para podermos 
encarar essas alternativas energéticas. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Guido Lessa Ribeiro Filho, engenheiro da 
Ferreira Engenharia, dirigida ao Álvaro Eustáquio e ao Lourival Werneck: 
"Como poderia obter cópia das transparências apresentadas?". Vou deixá-los 
à vontade para que possam responder e, se possível, fornecer os "e-mails". 

O Sr. Lourival Muniz Werneck - A maneira mais fácil é que me mandem um 
"e-mail", para que eu responda, anexando o arquivo. 

O Sr. André Martins de Carvalho - Parece-me que todas as apresentações 
estarão disponíveis no "site" da Assembléia. Gostaria que confirmassem isso. 

O Sr. Lourival Muniz Werneck - Para quem quiser, meu "e-mail" é 
IWerneck@cemig.com.br. 

O Sr. Álvaro Eustáquio de Oliveira - O Lourival poderá encaminhar-me as 
solicitações que receber, as quais posso anexar à resposta cópia de minhas 
transparências. De qualquer forma, se, além das transparências, quiserem 
fazer alguma discussão sobre regras de mercado ou preços praticados, meu 
"e-mail" está disponível: alvaroeo@cemig.com.br. 

O Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer que não será possível colocar as 
transparências no "site" da Assembléia. Assim, seria melhor que vocês as 

requisitassem pelos "e-mails" fornecidos. 
O resumo de todo o seminário estará disponível não só no jornal "Minas 

Gerais", mas também, em uma semana, aproximadamente, no "site" da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Pergunta da Márcia Caldeira Brant, do CDTN, dirigida ao André de 
Carvalho: "Por que a CEMIG optou por desenvolver apenas as pilhas a 
combustível poliméricas, e não um programa para as pilhas de óxidos 
sólidos, uma vez que as últimas são as mais promissoras e estão em nível de 
desenvolvimento menos avançado no mundo, o que permitiria competição no 
mercado internacional?". 

O Sr. André Martins de Carvalho - A CEMIG tem um vasto programa de 
pesquisa, com incentivo da ANEEL. Investimos uma parte do faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento. Um dos nossos projetos é para o 
desenvolvimento da célula combustível na tecnologia PEN. É uma membrana 
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de troca de íons. É a tecnologia mais madura no mercado e, apesar de 
estar saindo do forno, é muito simples. Se se tem o material certo, sabendo-
se misturar, dopar a membrana na forma adequada, não existe muito 
problema. Temos dois protótipos. Um de 500W e um de 1000W, na célula 
PEN, desenvolvida na CEMIG, nesse programa. 

A célula de óxido sólido e a de carbonato fundido, por exemplo, são 
tecnologias muito mais complicadas. A célula de óxido sólido é uma 
esperança para a geração de energia. Estamos tentando adquirir uma. 
Temos um projeto com ltajubá, com o qual trabalho diretamente; é um 
gaseificador que tem 250kw de leite fluidizado, usa bagaço de cana. Para 
esse gaseificador, estão chegando duas microturbinas. Estamos alterando a 
câmara de combustão da microturbina; o modelo que adquirimos é 
dimensionado para gás natural. 

Estou falando de tecnologias que já estão na prateleira, e a idéia é colocar 
para trabalhar juntos o motor Stirling, de que já falamos, e a célula de 
combustível de óxido sólido. É uma tendência mundial colocar essas 
tecnologias todas para trabalharem juntas. Cada uma dessas tecnologias tem 
um rendimento de conversão em torno de 30%. Quando colocamos essas 
tecnologias para trabalharem juntas, conseguimos eficiência de 60%. Fala-se 
até em eficiência elétrica de 70%. É bom falar em eficiência elétrica, porque 
essas tecnologias que geram energia e calor, quando se pensa em co-
geração, com elas, tem-se um rendimento de 70% a 80%. Estou falando de 
integrar ciclos, integrar tecnologias, de forma que se tenha um rendimento 
em torno de 60%, 70%. 

O Sr. Presidente - Embora a pergunta de Franklin Moreira, do 
SINDIELETRO, seja dirigida à Mesa, vamos passá-la para o Lourival: "O 
balanço energético nacional vem sendo desestruturado, em razão de o 
planejamento ser apenas indicativo. Estaria o 'deus mercado' dando conta de 
apontar o desenvolvimento do setor elétrico, mesmo com crise, mostrando a 
ineficiência do modelo concorrencial?". 

O Sr. Lourival Muniz Werneck - Está havendo uma confusão aí. O balanço 
energético nacional é um documento que contabiliza o que foi produzido e o 
que foi consumido. O Franklin deve estar se referindo a como está sendo 
feito o planejamento para expansão do sistema. O planejamento está 
mudando a forma como era feito. Era feito um planejamento indicativo, e o 
Governo, praticamente, decidia quais as usinas que seriam construídas. E o 
que está sendo feito agora é uma indução, em que o Governo decide quais 
seriam as melhores usinas, joga para o mercado e vê se alguém se habilita. 
Parece que haverá um período em que teremos de dar umas idas e vindas 
entre os dois modelos, até que a situação se acerte, porque esse apagão foi 
sério. 



963 
O Sr. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas ao Dr. Álvaro. A 

primeira é de ítalo Augusto, da Leme Engenharia: "Como a 
desregulamentação do setor elétrico brasileiro influirá nas políticas de 
incentivo à construção de novas usinas hidrelétricas ou de fontes 
alternativas?". A segunda pergunta: "Depois de vencer todas as barreiras 
burocráticas para ser um fornecedor de energia no atacado, o fornecedor tem 
o direito de deixar a termelétrica parada? Não há punição para isso?". 

O Sr. Álvaro Eustáquio de Oliveira - Começando pela última, sobre o fato 
de as termelétricas estarem paradas, elas foram construídas para serem 
vendidas no mercado "spot", de curto prazo. Não há contrato de longo prazo 
para o consumo da energia produzida nessas termelétricas. 

A decisão de gerar ou não é do proprietário da termelétrica. Ele não a 
disponibilizou para operação do ONS, e ela não foi despachada pelo ONS. E 
o proprietário, não gerando, estaria provocando um desvio contratual; nesse 
caso, estaria comprando a energia que estaria deixando de gerar e tinha um 
contrato associado a ela, ao preço do MAE, hoje R$336,00 o megawatt-hora. 

Com relação à primeira pergunta, acho que as regras de mercado precisam 
ser mais claras e passar por uma correção, devendo ser revistas ern alguns 
pontos. O risco, hoje, de um gerador hidráulico é maior do que o risco 
existente no modelo antigo, das empresas estatizadas. Temos o risco de 
preço do supermercado, o risco de recompras. Se a energia é vendida a um 
distribuidor e o seu mercado verificar que se encontra abaixo do mercado 
contratado, é necessário que a energia seja comprada de volta, a preço do 
MAE, que é muito alto atualmente. Temos o risco da energia livre. As 
termelétricas a gás, quando entrarem em operação, se não tiverem um 
contrato de longo prazo, e provavelmente não terão, estarão deslocando 
energia hidráulica. Se existe uma termelétrica gerando, e se o mercado 
contratado é o mesmo, alguém tem que recolher geração. E quem estará 
recolhendo geração é o gerador hidráulico. Quando ele recolhe essa 
geração, perde a condição de atender o contrato assinado, o contrato de 
venda de energia. E, para honrar esse contrato, tem que comprar energia ao 
preço do MAE. Na minha opinião, o novo modelo trouxe alguns riscos para os 
geradores hidráulicos que não existiam. 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado aos debates, a Presidência 
manifesta seus agradecimentos aos ilustres expositores e declara encerrado 
o 1° painel. 

Composição da Mesa para o 2° Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - A Presidência convida a tomar 

assento à mesa a Exma. Sra. lvonice Aires Campos, Assessora Especial do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, e os Exmos. Srs. Ismael Fernando Poli 
Villas Boas, Gerente do Departamento do Setor Terciário do BDMG, e João 
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Batista da Silva, Secretário de Meio Ambiente, de Sete Lagoas. 

Palavras do Sr. Presidente 
Desde os primórdios da história do homem, a busca por energia é uma 

constante em todas as civilizações. O domínio do fogo foi uma das grandes 
conquistas da humanidade. Foi por meio do desenvolvimento da técnica de 
produção de energia que o homem teve a capacidade de fazer funcionar 
máquinas, navios, trens e automóveis, primeiramente movidos a vapor, 
depois a petróleo, energia elétrica e gases especiais. A conquista definitiva 
foi o domínio do átomo, poderosa fonte geradora de energia, mas de 
complicadíssima aplicação e armazenamento. 

Por isso as chamadas fontes de energia limpa, eólica e solar, começam a 
ganhar força junto aos empresários e aos governos, devido à grave crise de 
energia por que passa o País. Gases de topo, ou energia gerada por meio do 
aproveitamento dos gases poluentes das fábricas. 

Por incompetência do Governo Federal, não há energia elétrica suficiente, 
o que vem obrigando os brasileiros a agir de forma solidária e inteligente. A 
crise existe, mas pode ser superada, usando-se os recursos disponíveis no 
País e até energia que é, literalmente, jogada fora. 

Por exemplo: no momento em que o Governo Federal estudava a 
implantação do racionamento de energia elétrica em vários Estados das 
Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste, devido ao baixo 
nível das barragens das principais hidrelétricas do País, em Minas, 
discutíamos mais uma solução para o grave problema energético nacional. 

Comissão de Sete Lagoas na CEMIG: no dia 4 de abril, liderados por mim, 
uma comissão de Vereadores e dirigentes da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente entregou ao Diretor de Distribuição da CEMIG, Aloísio 
Vasconcelos, uma proposta de conversão em energia elétrica dos gases 
emitidos pelos altos-fornos das usinas siderúrgicas. 

Segundo estudos preliminares, o monóxido de carbono sai dos altos-fornos 
a altíssima temperatura, e esse calor, que hoje é desperdiçado e contribui 
para aumentar a poluição atmosférica, pode ser convertido em energia 
elétrica para movimentar máquinas e_produzir iluminação. Se as 35 usinas de 
gusa da cidade forem adaptadas pela CEMIG, a geração de eletricidade pode 
atingir 70mW/mês. Para se ter uma idéia da importância desse 
aproveitamento, a produção de energia usando gases de topo seria suficiente 
para atender toda a cidade de Sete Lagoas, que hoje consome cerca de 38 
mW/mês. 

Gases de topo já em uso: tenho informações de que experiência neste 
sentido já está em curso na cidade de Ribas do Rio Pardo, distante 90 km de 
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde a companhia siderúrgica 
Sidersul gera energia elétrica de seus altos-fornos. Há experiência idêntica 
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na Alemanha. 

Financiamento e produção de energia nova: segundo estudos da CEMIG, 
de um modo geral, uma fonte é considerada viável quando permite produzir 
energia na quantidade necessária para manter constância no abastecimento; 
seu custo de produção é compatível com os benefícios que proporciona; os 
riscos para o meio ambiente são inexistentes ou pequenos, podendo ser 
controlados e monitorados. Quando a fonte conjuga esses fatores, diz-se que 
é capaz de oferecer "energia firme". 

No caso da energia de gases de topo, muitos desses fatores ocorrem, tanto 
que a CEMIG respondeu positivamente a nossa consulta. Podemos ressaltar 
que não existe entraves na legislação para a entrada no mercado de novas 
empresas - devemos lembrar que a geração seria em parceria com a CEMIG, 
como, recentemente, houve o caso de Porto Estrela, onde a Vale do Rio 
Doce e a COTEM I NAS se juntaram para esse importante consórcio. 

Os investimentos seriam em torno de US$42.000.000,00 ou 
US$1 .200.000,00 por alto-forno no caso de Sete Lagoas, onde existem 35 
usinas. Se se formar um consórcio, certamente, os custos cairão 
consideravelmente. Os investimentos voltariam para a cidade, com a 
manutenção de centenas de empregos diretos. 

Fiz esse preâmbulo para demonstrar que, neste fórum, conduzido pela 
Assembléia, numerosas foram as contribuições que nós, Deputados, 
trouxemos. No caso deste painel, trataremos dos financiamentos dos 
projetos, como, por exemplo, o que estamos tentando viabilizar na cidade de 
Sete Lagoas. 

Palavras da Sra. lvonice Aires Campos 
Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, por intermédio de quem saúdo todos os 

presentes. Parabenizo o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, Deputado Antõnio Júlio pela inteligente e oportuna iniciativa de 
realizar este fórum técnico sobre alternativas energéticas. Em meu nome e 
do Ministério, agradeço a gentileza do convite. Estar em Belo Horizonte, com 
os senhores, é um prazer que se renova, especialmente na presença de 
tantos amigos diletos, da CEMIG, do Governo do Estado, da Universidade, 
do CETEC, do Centro Nacional de Referência de Pequenas Centrais 
Hidroenergéticas, do CRESESB, Green Solar, Cenbio, entre outros. 

Trataremos da questão do financiamento dos projetos, mas gostaria de 
abordá-la num contexto de oportunidade, competitividade, subsídios e 
incentivos. Minhas atividades no Ministério da Ciência e Tecnologia 
relacionam-se especialmente à coordenação de ações de desenvolvimento 
energético e à coordenação do Fórum Permanente das Energias Renováveis. 
Vamos pensar juntos. A nossa civilização é resultado de duas grande 
revoluções: a revolução agrícola, que durou quase 11 mil anos, e a 
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Revolução Industrial, que durou cerca de dois séculos. Desde a segunda 
metade do século XX, está em curso uma nova revolução, a revolução 
ambiental, radical, certamente a mais profunda de toda a história da 
humanidade. 

Impulsionada por dois grandes avanços, como o do conhecimento, a 
ampliação da capacidade do sistema de comunicação e de processamento 
da informação, representada pelo computador e por sua integração aos 
meios de comunicação, e pelos progressos da Biologia Molecular, a crise 
ambiental deve preocupar nações por todas as suas implicações sociais, 
políticas e econômicas. A situação atual do Brasil mostra o extraordinário 
caminho percorrido nos últimos 50 anos, decorrente de iniciativas 
transformadoras, revelando as fantásticas oportunidades para o futuro. As 
reservas naturais e a mão-de-obra barata já foram os principais fatores de 
agregação de valor ao desenvolvimento das nações e dos povos. Hoje o 
papel é desempenhado pelo conhecimento científico e tecnológico. Indústrias 
de ponta, como a da biotecnologia e das tecnologias da informação, dos 
materiais avançados e do meio ambiente, caracterizam-se pela demanda 
acentuada da inteligência e da especialização. Com isso, a maioria dos 
países tem redobrado os esforços para fomentar estrategicamente a ciência 
e a tecnologia. Esse é o caso do Brasil. A arte e a estratégia agora será 
transformar o conhecimento, a ciência e a tecnologia em inovação profícua 
que contribuirá para o desenvolvimento econômico e social do País e para a 
troca de experiências efetivas. Nesse contexto, inovação e criatividade são 
fundamentais, e cooperação para obtê-la é uma exigência. Não podemos 
falar de financiamento e viabilidade de projetos sem pensar nas bases das 
cooperações e nas alianças estratégicas consolidadas. Temos de melhorar a 
nossa auto-estima nacionalista, para agregarmos valor aos nossos produtos 
e serviços que geram riqueza e proporcional qualidade de vida crescente à 
Nação, e temos de saber negociá-/os com mais competência no âmbito 
nacional e internacional. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser resolvido. 
Os problemas estruturais, principalmente, podem emperrar o processo de 
desenvolvimento tecnológico. Ainda que haja inúmeros exemplos de 
benefícios trazidos pela pesquisa industrial, sem dinheiro sobrando em caixa, 
nenhuma empresa investirá para melhorar ou para desenvolver novos 
produtos. Sua prioridade será com o compromisso já assumido e com o 
pagamento das contas e dos salários. O investimento em pesquisa e em 
desenvolvimento ainda é considerado de risco no conceito empresarial, muito 
embora empresas brasileiras, como, por exemplo, a PETROBRÁS, estejam 
demonstrando ser possível ter oito vezes mais resultados por unidade 
investida em pesquisa e em desenvolvimento. Há ainda os entraves 
estruturais do sistema econômico brasileiro. Nos países que integram a ( .... ), 
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organização que congrega as nações mais industrializadas do mundo, há 
subsídios às pesquisas nas empresas, representando cerca de 0,5% do PIS 
industrial. Para cada dólar inserido pelos governos, as empresas colaboram 
com outros nove. Estudos internacionais têm demonstrado que o 
investimento dos Governos não deve ultrapassar cerca de 13% do total, a fim 
de não deslocar os investimentos das empresas. No entanto, as condições 
adversas e diferenciadas do Brasil talvez justifiquem que os subsídios sejam 
maiores. Teremos de aprender qual é o nosso limite. Há dois tipos de 
subsídios que são aceitos até pela Organização Mundial do Comércio - OMC 
-: os investimentos em pesquisa e em desenvolvimento e os que contribuem 
para o desenvolvimento regional. A inovação tem de ser feita no âmbito das 
empresas, com o esforço do desenvolvimento tecnológico próprio. Às 
universidades cabe fazer as pesquisas na fronteira do conhecimento e treinar 
os pesquisadores que trabalharão nas empresas. As colaborações e as 
interações entre as duas partes constituem a aliança do conhecimento. Os 
empresários e os inovadores têm de se ajuntar e transformar os inovadores 
em novos empresários. Nessa nova fase, precisamos continuar estimulando 
os investimentos. Foram obtidos recursos inéditos nos últimos dois anos, mas 
nos outros países também houve mobilizações semelhantes. Temos de 
participar dessa corrida em pé de igualdade. É tempo de agregar valores, e a 
lei de inovação vem para flexibilizar a pesquisa, facilitando que 
pesquisadores universitários e dos diversos centros possam trabalhar em 
empresas, para desenvolver os seus projetos, sem perderem o vínculo 
empregatício. Os fundos setoriais oferecem condições para projetos de longa 
duração. É importante que esteja sendo implementada efetivamente a noção 
da estratégia e do prazo mais longo. Assim, será possível pensar, para os 
próximos anos, e articular melhor os programas, constituindo parcerias e 
alianças estratégicas duradouras para garantir uma sociedade sustentável. 
Além dos fundos setoriais, o Centro de Gestão Estratégica, que o Ministro 
Sardemberg acabou de constituir, é dirigido pelo mineiro, Dr. Evandro Mirra, 
para a satisfação de todos nós. Além da inovação, os dois juntos podem e 
devem gerar outros instrumentos de mobilização para os próximos meses e 
anos. Precisamos andar pelo caminho da gestão moderna e transparente, 
para marcarmos de vez a mudança dos velhos conceitos e a lógica de 
integração que está sendo criada. 

Para trazer a informação dos financiamentos possíveis, relatarei que, dos 
dez fundos setoriais que já estão no mercado em 2001, há disponível, a partir 
da gestão do Ministério da Ciência e da Tecnologia, para 2001, cerca de 
R$648.000.000,00. Apenas na área de energia, por meio do Fundo Setorial 
de Energia Elétrica, do Fundo Mineral, do Fundo de Petróleo e Gás Natural e 
do Fundo Setorial de Recursos Hídricos, temos para 2001 cerca de 
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R$270.000.000,00. Considerando a contrapartida ... de R$240.000.000,00. 
No último dia 3, a Presidência da República encaminhou ao Congresso um 
projeto de lei que cria quatro novos fundos setoriais: saúde, agronegócios, 
biotecnologia e aeronáutica. A receita prevista para 2002, se o projeto de lei 
for aprovado, passaria a representar cerca de R$500.000.000,00. Em 1999, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia investiu, como um todo, 
R$900.000.000,00. Em 2001, saltou para R$2.000.000.000,00, sendo que os 
fundos setoriais estão contribuindo com cerca de R$800.000.000,00, no total. 
Para 2002, estamos aguardando que os fundos setoriais, que serão 14, se os 
4 forem aprovados, possam vir a representar, como oportunidade de 
investimento para projetos, R$1.300.000.000,00. 

Multipliquem por dois, e teremos o que isso representa com a contrapartida 
das empresas interessadas. Assim, novo cenário está se delineando, para as 
empresas de base tecnológica, em todo o País, as quais têm oportunidade, a 
partir dos investimentos de risco e do fortalecimento do mercado de capitais. 

Os fundos de capital de risco começam a ser vistos como saída para os 
investidores de empresas de base tecnológica. Atualmente, cerca de 50 
fundos de capital de risco atuam com volume próximo de outros 
R$4.000.000.000,00, entre investimentos feitos em implementação, 
provenientes de grandes companhias internacionais. A aplicação de capital 
de risco por essas empresas pode ser feita pelo chamado capital emergente, 
regulamentado pela Instrução no 209 da Comissão de Valores Mobiliários. A 
norma permite aos investidores dessa modalidade atuação direta na empresa 
que receberá os aportes e participação no Conselho de Administração e no 
Planejamento Estratégico. 

A lei que institui o novo mercado da BOVESPA e a regulamentação dos 
fundos de pensão pelo Governo, com a autorização para que as entidades de 
previdência complementar possam fazer investimentos em projetos diversos, 
com suas reservas técnicas, podem propiciar grande filão de investimentos 
para a área de pesquisas e as empresas de base tecnológica. Será uma 
nova oportunidade de investimento. 

As empresas interessadas em pesquisas e projetos tecnológicos precisam 
ficar atentas para o Projeto de Lei de Falência e o Sistema de Pagamento 
Brasileiro - SPB -, que contribuíram para a liquidez do mercado em geral, o 
que fará com que sejam traçadas diretrizes para novas linhas de 
financiamento. 

Como negócio, pode-se observar que, em 1991, os países mais 
desenvolvidos exportavam cerca de 13% de produtos de alta tecnologia 
contra 23% de produtos de alta e média densidade tecnológica e 64% em 
produtos intermediários, sem inovação e "comodities". Lembro que, entre os 
produtos de média e alta densidade, incluímos os veículos e os químicos. Já 
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em 1998 essa equação pulou para cerca de 18% de produtos de alta 
densidade tecnológica, 23% de média e alta tecnologia e 64% para 
"comodities" sem inovação. 

O Brasil, em 1998, está bem abaixo; exportou apenas 5% de produtos de 
alta densidade tecnológica e concentrou 76% em "comodities", em seus 
negócios para o exterior. Ainda do ponto de vista do investimento, o Brasil 
pode contar com 11.760 grupos de pesquisas, distribuídos nas diferentes 
áreas do conhecimento. Gostaria de mencionar a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, que tem em funcionamento 450 laboratórios, à disposição 
das empresas brasileiras. Todas as universidades possuem laboratórios, mas 
cito esses dados apenas para se ter idéia da abrangência e da 
expressividade da infra-estrutura de desenvolvimento tecnológico do País. A 
lei de inovação trará benefícios, ao proporcionar relação contratual mais forte 
entre as empresas e as universidades e seus centros de pesquisa. 

Do ponto de vista dos investimentos, no ano passado a Coréia registrou 3 
mil patentes, enquanto o Brasil ficou com apenas 160. Isso decorre 
principalmente da dificuldade de apropriação do conhecimento gerado no 
País. Apropriar é um negócio do ramo das empresas. Com a lei de inovação, 
os serviços podem ser contratados diretamente, seja do Governo para a 
empresa, seja de empresa para academia, ajudando na apropriação do 
conhecimento por parte do Brasil. 

A nova lei contribuirá para aumentar o investimento das empresas 
brasileiras em pesquisa, que, hoje, são da ordem de 0,3% do faturamento, ao 
passo que, nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o índice 
chega próximo aos 2%. Ainda como incentivo à viabilização dos nossos 
projetos, cresceram os investimentos em capacitação e treinamento. As 
bolsas de mestrado cresceram 60% desde 1997, e as de doutorado, cerca de 
40%, ampliando as perspectivas de negócio, com maior valor agregado para 
o País. 

Essa é a grande estratégia de diferenciação competitiva, segundo( ... ); quer 
dizer, estamos na trilha. Os fundos setoriais representam a mais importante 
iniciativa voltada para a ampliação e consolidação de uma linha de 
financiamento de ciência e tecnologia no País. São fontes 
extraorçamentárias. Os recursos dos fundos não ficam sujeitos às oscilações 
do Tesouro, constituindo fonte estável e crescente, pois são formados por 
contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas e o resultado da 
exploração de recursos naturais da União ou de parcelas de "royalties" pela 
transferência de tecnologia e pagamento de assistência técnica. 

As mudanças em curso no mundo, decorrentes ou intensificadas pelos 
avanços recentes da ciência, provocam impactos profundos na vida social e 
na vida econômica, no papel do Estado e, até mesmo, no relacionamento 

~-----------~------------~ 



970 
entre as nações. Essa percepção pela sociedade brasileira é um grande 
avanço, pois conduz aos principais fatores de progresso, ou melhor, de 
prosperidade. O apoio em bases sustentáveis ao esforço nacional e a 
parceria da comunidade científica do setor produtivo com o Governo e os 
parlamentares se estão consolidando de maneira muito mais acelerada. 

Estou à disposição no Ministério da Ciência e Tecnologia, a fim de ajudar, 
acompanhar e fornecer assistência técnica por meio do Centro Nacional de 
Referência de Minas Gerais; do Green Solar, especializado em aquecimento 
e refrigeração solar; do PCH, especializado em pequenas centrais 
hidrenergéticas, que não são tão pequenas, porque vão até 50MW no 
conceito atual; do CRESESB, localizado no Rio de Janeiro; do CENB/0, 
especializado em biomassa, cuja Secretaria Executiva está na USP, em São 
Paulo; do Centro Nacional de Referência em Hidrogênio, localizado na 
UNICAMP, em Campinas; do ( ... ), especializado em energia rural, que fica 
em Recife, no Estado de Pernambuco; do Centro Brasileiro de Energia 
Eólica, que também fica em Recife; do ( ... ), que fica no Pará; do ( ... ), 
especializado em energia da habitação, localizado no Rio de Janeiro. Cada 
um desses centros de referência está à disposição da sociedade brasileira 
para o fornecimento de assistência técnica, treinamento e capacitação. Toda 
e qualquer informação sobre o território nacional, sobre a potencialidade dos 
recursos estará à disposição dos senhores. Certamente, buscarão as 
informações internacionais que não estiverem disponíveis, a fim de atendê-
los. 

O nosso amigo Dr. Rischbieter trouxe a este Plenário o Projeto de Lei no 
4.798. Tive a oportunidade de assessorar o Ministro José Jorge, enquanto 
Senador, na elaboração desse projeto. Como o "re/ease" colocado à nossa 
disposição não traduz totalmente as informações que constam no projeto, 
vou esclarecê-lo. O seu objetivo é expandir as pequenas centrais de todas as 
energias renováveis, como a solar, a eólica, a maremotriz e a de biomassa, 
até 50MW. A exemplo da lei anterior, que estendia para as PCHs até 50MW, 
determina à ANEEL um percentual não inferior a 50% de redução, a ser 
aplicado nos valores das tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e 
distribuição. Determina, também, que a ANEEL dê autorização às pequenas 
centrais de 5MW a 50MW e permissão para a comercialização de energia 
elétrica com consumidores, cuja carga seja maior ou igual a 500kW, 
independentemente dos prazos de carência. É um projeto muito abrangente e 
avança na obrigatoriedade de compra. Esse projeto é complementado pelo 
Projeto de Lei no 4.717, cujo objetivo é a criação de um programa nacional de 
energias renováveis, da ordem de 1 O.OOOMW, distribuídos 40% para a eólica, 
25% para a biomassa e assim para as demais, definindo a obrigatoriedade de 
compra e o preço das energias renováveis. 
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Solicito que todos os Deputados desta Casa nos ajudem nessa 

negociação, mesmo em ãmbito federal, porque beneficiará todos os Estados. 
Coloco-me à disposição desta Assembléia para qualquer iniciativa de ordem 
legislativa, na elaboração de leis. Ao apresentar as nossas propostas sempre 
iniciamos por Minas. Assim ocorreu quando negociamos a isenção do ICMS 
para os produtos de energias renováveis e as negociações relativas ao 
CONFAZ. Hoje, os financiamentos de projetos são muito beneficiados. Existe 
isenção de IPI e de ICMS para as alternativas energéticas e para as energias 
renováveis. É uma grande vitória. Isso foi conseguido a partir do Convênio n" 
101, no CONFAZ desde 1996. Por exemplo, os aquecedores solares foram 
barateados cerca de 30%, ampliando muito o financiamento. 

Estamos negociando - o Governo em geral e o Fórum Permanente de 
Energias Renováveis, que o auxilia- junto ao BNDES a extensão do prazo de 
financiamento das alternativas energéticas mencionadas de 1 O para 12 anos. 
Além disso, existe a seguinte proposta: nos projetos de co-geração de 
biomassa de cana, quando forem agregadas tecnologias mais desenvolvidas, 
com maior valor de investimento, que os juros tenham valores decrescentes 
na escala das cinco melhores tecnologias existentes. 

Convido-os para algumas iniciativas relacionadas com as alternativas 
energéticas. O primeiro convite diz respeito a uma iniciativa do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, da Agência de Desenvolvimento do Canadá e da 
Universidade de Calgari. É o "workshop" Mulheres, Energia e Meio Ambiente, 
a ser realizado nos dias 29 e 30 de outubro, no Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Os estrangeiros estão muito interessados em saber como 
ocorreu a gestão da redução do consumo de energia residencial, que ocorreu 
antes mesmo que o Governo tivesse lançado o seu programa na Cãmara de 
Gestão da Crise de Energia. Certamente, as mulheres têm de ser levadas em 
consideração quando planejam o consumo de energia residencial, setor que 
deu resposta mais imediata, e o que se tem mantido de forma mais constante 
até agora. 

Convido-os ainda para o Habitat Brasil 2001, iniciativa das Nações Unidas 
e do Governo brasileiro, que será realizado de 5 a 9 de novembro, no Centro 
de Convenções de Florianópolis. Este ano, a ênfase é para energia, resíduos 
e águas. Durante os sete eventos simultâneos, teremos a mostra de produtos 
e serviços de eficiência energética. Trata-se da mostra do Programa Brasil-
Energia, que faz parte do edital lançado pelo Ministério e pela FINEP em 
junho último. 

No dia 4 de dezembro, realizaremos um seminário sobre biocombustíveis. 
A nova versão do curso Interligação Centrais Eólicas da Rede Elétrica terá 
início na última semana de novembro, no Ministério, em Brasília. 

No dia 13 de novembro, será realizado o Seminário Alternativas de 
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Transporte, na ( ... ), no Rio de Janeiro. Realizaremos, ainda, na primeira 
semana de dezembro, o "Workshop" Produção de Energia de Biomassa de 
Cana e Palha, com a tecnologia( ... ) 

Estamos aguardando com muita ansiedade o lançamento, pela CEMIG, do 
programa CEMIG TCH. Certamente, estaremos de volta, pois Minas é o 
primeiro Estado a inovar no Brasil. 

Agradeço a atenção de todos; agradeço em especial ao Sr. Presidente, 
pedindo-lhe desculpas de haver me alongado um pouco mais. 

Palavras do Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas 
Prezado Deputado Márcio Cunha, Presidente dos trabalhos, meus 

senhores, minhas senhoras. Farei uma rápida reminiscência pessoal: estive 
neste Plenário pela primeira vez, há quase 15 anos, durante a reunião solene 
de encerramento dos trabalhos legislativos de 1986. Vim por motivos 
familiares, a fim de ouvir o discurso do então Líder do PFL, Deputado Dênio 
Moreira de Carvalho, que se despedia desta Casa, após uma vida de 
trabalho: primeiro, como funcionário de carreira na contabilidade da 
Assembléia e, depois, como Deputado Estadual por cinco mandatos 
consecutivos. Não poderia perder a oportunidade de render uma homenagem 
especial a esse homem público de primeira grandeza, que me serve de 
padrão profissional, como servidor público do BDMG. O Dr. Dênio tinha uma 
profunda admiração pelo trabalho legislativo, sua importância fundamental 
para a democracia, para o desenvolvimento econômico e para o progresso 
social. 

Este fórum confirma a sensibilidade desta Casa do povo para com os 
problemas e os anseios das sociedades mineira e brasileira. Parabéns à 
Assembléia por mais esta iniciativa e obrigado pela oportunidade de 
participar dela. 

A seguir, apresentarei os "slides". 
Dentro do movimento Minas em Defesa das Águas, vou dividir a minha 

apresentação em três seções. Na primeira, farei um pequeno comercial do 
BDMG. Na segunda, discorrerei sobre algumas fontes de recursos, que 
podem ser utilizadas para diversas finalidades. Por último, vou me ater mais 
às fontes destinadas especificamente a apoiar o setor de energia. 

O BDMG é uma empresa pública construída em 1962. Atuamos somente 
no Estado de Minas Gerais. Fechamos o ano passado com um patrimônio 
liquido de 130 milhões e um quadro de pessoal de 422 empregados. A nossa 
missão é promover e financiar o desenvolvimento econômico e social do 
Estado de Minas Gerais. O BDMG atua de maneira especializada e 
setorizada. Como podem ver, os cinco primeiros departamentos são bem 
específicos: agropecuana, agroindústria, mineração, indústria básica, 
indústria de transformação. Temos, ainda, o de infra-estrutura urbana, que é 
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o atendimento às Prefeituras, e o meu departamento - atividade terciária-, 
que é bem amplo. Os dois últimos atuam por porte: microempreendimentos e 
pequenos empreendimentos. O último, diz respeito a tudo que for relacionado 
com o desenvolvimento tecnológico. 

Evolução do Banco nos últimos seis anos. Aqui vocês podem ver a 
evolução em termos de número de clientes e de empregos diretos gerados. A 
partir de 1997, nos voltamos para as microempresas e as pequenas 
empresas, tendo o número de clientes crescido bastante. 

Como podem ver, a atuação do Banco é bastante diversificada. Em verde 
estão os fundos estaduais, e em laranja e vermelho, os repasses que 
fazemos. Atuamos desde R$200,00 para orçamento através do CREDIPOP-
aliás, contamos com a Assembléia para aprovar esse fundo - até alguns 
milhões no FUNDINVEST. Queria dar um especial destaque no novo 
SOM MA que também passou por esta Casa. Só como curiosidade, o primeiro 
nome do BDMG em 1962 era Banco de Desenvolvimento do Município. 
Estamos voltando à origem. Outra alteração importante: se voltarmos dez 
anos, dos recursos que o Banco aplicava, 80% eram de repasse basicamente 
do BNDES. Hoje, o repasse do BNDES é de menos de 30%. 

No próximo vamos falar de um primeiro fundo, que também nasceu na 
Assembléia, voltado para atender às pequenas empresas e às 
microempresas e cooperativas optantes do Micro Geraes e doadoras de 
recursos para o FUNDESE GERAMINAS. Esse fundo financia investimentos 
fixos e mistos limitados a R$1 00.000,00 e capital de giro limitado a 
R$80.000,00. É um produto muito interessante. Acredito que no Brasil não 
haja nada mais barato do que isso. Os encargos são pré-fixados a 12% ao 
ano. Com relação a prazos desse dinheiro, com o destaque de que é o único 
produto do Banco destinado a capital de giro puro, que vai até 24 meses e 
para investimentos fixos e mistos até R$20.000,00 e 36 meses para 
investimentos acima de R$20.000,00. Há financiamento de tudo: máquinas e 
equipamentos, obras civis, aquisição de imóveis, veículos comerciais, móveis 
e utensílios, informatização e treinamento e capital de giro. 

Passando agora para recurso do BNDES, dentro do BNDES automático, se 
destina a financiar implantação, expansão, relocalização, modernização, 
capacitação tecnológica, treinamento de pessoal, formação e qualificação 
profissional. Financia ativos fixos. Aqui já exclui terrenos e benfeitorias já 
existentes, animais para revenda e veículos leves. O capital de giro 
associado ao investimento fixo também é financiável para o setor de 
comércio e industrial. O setor de serviços fica de fora no capital de giro. 
Financia despesas pré-operacionais, inclusive juros do financiamento no 
período de implantação do projeto e máquinas e equipamentos novos de 
fabricação nacional e cadastrados na FINAME. A taxa de juros é um custo 
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financeiro básico que é a T JLP - taxa de juros em longo prazo. É uma 
taxa fixada pelo Conselho Monetário Nacional trimestralmente. Para esse 
último trimestre, está em 10% ao ano, mas é flutuante, variando com o 
tempo. O "spread" básico é devido ao BNDES que é o repassado dos 
recursos. O nível padrão é de 2,5% ao ano, e o nível especial para pequenas 
e microempresas e empresas localizadas em municípios mineiros da 
SUDENE é de 1% ao ano. Além desse custo, há o "spread" risco, que é 
determinado pelo BDMG ou pelo outro agente repassador de recursos do 
BNDES. A participação, no caso de pequenas empresas e microempresas 
pode ser de até 90%; no caso de médias e grandes empresas, na área do 
Programa Nordeste Competitivo, área mineira da SUDENE, pode ser de até 
90% para equipamentos e 80% para outros itens do investimento. Quanto às 
médias e grandes empresas fora da área da SUDENE a parte de 
equipamentos pode ser até 80% e outros itens de investimentos até 60%. 
Com relação a prazos, a carência geralmente é de 6 meses após a conclusão 
da implantação do projeto, e a amortização depende da capacidade de 
pagamento do projeto, da empresa ou do grupo econômico, de tal forma que 
o prazo total seja de, no máximo, 120 meses. O pagamento de juros é 
trimestral durante a carência e mensalmente juntamente com a amortização 
após a carência, exceto no agropecuário, cuja periodicidade pode ser 
semestral ou anual, dependendo do tipo de safra. As garantias: aval dos 
sócios, controladores e cônjuges, garantias reais a serem negociadas e 
definidas com o BDMG, e, no caso de pequenas empresas e microempresas, 
é o padrão do BNDES, o padrão MERCOSUL que compreende as empresas 
ou grupos econômicos que faturem até pouco menos de R$8.000.000,00 por 
ano, que é possível utilizar o fundo de aval - Fundo de Garantia para 
Promoção da Competitividade - que reduz a exigência em termos de 
garantias reais. 

Como no caso de energia existe muita demanda por coisas importadas, 
estou colocando, mas é evidente que há um risco maior - o FINAME 
Importação. A taxa de juros não é mais T JLP, é a cesta de moedas que é o 
passivo financeiro do BNDES em recursos externos, entrando dólar, iene, 
euro, marco. Ele repassa esse custo para o tomador. Temos o "spread" 
básico de 2,5%, que é o padrão, ou de 1% para microempresas e pequenas 
empresas e outras empresas localizadas na área da SUDENE e o "spread" 
risco, negociado com o BDMG ou com o agente financeiro. Ele financia até 
85% do valor FOB do equipamento para o caso de microempresas e 
pequenas empresas e até 80% das médias empresas. Não financia grandes 
empresas. O prazo total é até 60 meses, incluindo a carência. Os bens 
financiados deverão ser fabricados pelos países do BID. Os bens objetos do 
financiamento deverão ser importados em nome da usuária final e não 
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podem estar internalizados no País antes que o BNDES aprove a 
operação. As despesas de instalação e montagem e os impostos de 
importação associados a esse projeto podem ser financiados pelo BNDES 
automático. 

Vamos para a parte final, relativa a produtos específicos para energia. 
Basicamente são recursos do BNDES. Ele financia quatro subprogramas, 
usinas hidrelétricas acima de 1 OOMW, usinas hidrelétricas de 30MW a 
1 OOMW, usinas termelétricas com geração a gás para transmissão de 
energia e as pequenas centrais hidrelétricas com até 30MW. 

Esse "slide", do mesmo modo que os outros, mostra o custo financeiro. 
No caso de hidrelétrica acima de 1 OOMW de geração, o custo financeiro 

básico é a T JLP em 50% do crédito e em 50% de cesta de moeda, sendo que 
para os primeiros 1 OOMW as condições são as mesmas das unidades 
hidrelétricas com menos de 1 OOMW. Mas a parcela em cesta de moeda pode 
ser substituída por dólar, acrescido de um "spread" de descasamento. Isso, 
hoje, está em torno de 1 ,2% ao ano. Para as usinas hidrelétricas entre 30MW 
e 1 OOMW, a T JLP vai incidir em 90% do crédito e 10% em cesta de moeda. 
Vale a mesma observação anterior com relação à transformação da cesta de 
moeda em dólar. 

Já no caso de termoelétricas com geração a gás de transmissão, a T JLP 
vai incidir sobre os gastos locais e a cesta de moeda para as máquinas de 
créditos importados. Também vale a informação anterior. 

As pequenas centrais hidrelétricas nas operações diretas do BNDES. A 
T JLP vai incidir em 90%, e a cesta de moeda, em 1 O% do financiamento. No 
caso do pneu automático, até R$7.000.000,00 de financiamento, o custo 
financeiro é a T JLP. Nessas operações diretas ou até mesmo indiretas, 
através dos agentes financeiros, as condições são as mesmas. 

O "spread" básico é 2,5% para a geração hidrelétrica, geração 
termoelétrica ou geração a gás e transmissão. E o nível especial é de 1% as 
PCHs localizadas na área da SUDENE em Minas Gerais. O "spread" do 
agente vai ser definido em função do projeto, da garantia, do cliente. 

Com relação a prazos, a carência é de até seis meses após a conclusão da 
implantação do projeto. A amortização vai até 1 O anos, no caso do 
automático, e até 12, no caso da operação direta ou indireta acima de 
R$7.000.000,00. 

O BNDES se dispõe a financiar até 60% dos itens financiáveis, no caso de 
usinas hidrelétricas acima de 30MW e até 80MW nos demais casos. 

Neste "slide", vemos critérios específicos, com as datas limites para 
colocação do pedido junto ao BNDES. Eles já foram prorrogados uma vez, e 
acredito que sejam prorrogados novamente, porque o prazo está exíguo. 

As garantias serão negociadas com o cliente. Como curiosidade, temos a 
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comparação da taxa acumulada da T JLP e da cesta de moedas, nos 
últimos anos. Vocês podem ver que até a crise asiática, na Rússia, no final 
de 1998, a cesta de moedas variou abaixo da T JLP. Depois, em 1999, deu 
um salto, tornou a cair e, neste ano, está descolada. 

Como o Banco vai examinar um projeto? Ele vai fazer uma avaliação 
completa do cadastro, do balanço e balancetes, de quem é o grupo 
econômico; vai avaliar tecnicamente a parte econômica do projeto, financeira, 
mercadológica, o projeto técnico específico. A questão ambiental também é 
muito importante, a análise jurídica e a garantia. Isso, passando por esse 
crivo, vai para a aprovação; contrata-se, libera-se e acompanha-se o projeto. 
Está aí o endereço de contato. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. João Batista da Silva 
Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 

o tempo que temos é muito pouco e recebemos a notícia de que não 
poderemos usar os audiovisuais que trouxemos. Mas aproveitaremos o 
tempo para fazer uma exposição rápida a respeito de um problema regional, 
ligado a Sete Lagoas, e, ao final, vamos enfatizar justamente o problema 
relacionado com o financiamento. 

Inicialmente, gostaria de fazer um diagnóstico muito rápido sobre a 
indústria siderúrgica na região de Sete Lagoas. Hoje, temos 16 empresas e 
35 fornos. Essas empresas produzem 209.600t por mês, o que equivale a 
R$30.000.000,00. Essas 16 empresas são o alicerce da nossa economia 
regional. Elas mantêm aproximadamente 5 mil empregos diretos e 15 mil 
indiretos e são responsáveis pelo recolhimento de R$1.460.000,00 todo mês, 
na forma de ICMS, e R$430.000,00, na forma de IPI. A produção de Sete 
Lagoas representa, hoje, cerca de 46% de toda a produção de gusa do 
Estado. 

Gostaria de chamar a atenção de todos para o fato de que, apesar dessa 
importância econômica, elas são também as vilãs, porque essa indústria é 
considerada a indústria poluidora. Essas indústrias são acusadas de poluir o 
ar com a emissão de gases com monóxido de carbono, na forma de 
particulados que estragam a qualidade do ar e causam problemas de saúde. 
São responsáveis pela poluição de córregos e ribeirões. Vivemos, então, 
aquele eterno dilema: conviver com o meio ambiente deteriorado para ter 
essa economia soerguida. Gostaríamos de dizer que é possível termos 
algumas medidas mitigadoras do ambiente, para que isso ocorra e para que 
essa atividade econômica permaneça. A primeira medida é a possibilidade de 
se transformar aquele gás chamado gás de topo, do alto-forno, em energia 
elétrica. Uma outra medida seria a construção de usinas de sinterização, que 
utilizam os particulados e reutilizam na própria indústria. 

E o terceiro aspecto, o mais importante, é a parte de reflorestamento. Hoje, 
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um dos problemas sérios que essa indústria enfrenta é justamente o fato 
de que o carvão está vindo cada vez de mais longe e estamos gerando o 
oxigênio dessas matas cada vez mais longe. Então, estamos ficando, na 
região, só com o C02 . Estamos precisando de reflorestar a área. Isso gera 
necessidade de financiamento para nós. 

Gostaríamos de mencionar alguns dados a respeito do que seria a 
possibilidade de transformação do gás de topo. Rapidamente, observamos 
que cada tonelada de ferro gusa que é produzida nesse tipo de forno gera de 
8t a 1 Ot por hora. Uma tonelada dessas libera em média 2.000m3 normais de 
gás de topo. Se somarmos isso, vamos chegar à conclusão de que podemos 
gerar diariamente 48.000kWh, se usarmos uma turbina a vapor. Existem 
outros sistemas de transformação, mas, para nós, seria interessante a turbina 
a vapor, que usa especificamente o gás de topo. Somando os 35 fornos que 
temos, temos a possibilidade de termos em Sete Lagoas a produção de 
?OMWh, o que é mais do que consumimos em Sete Lagoas, que poderia 
passar a ser uma cidade exportadora de energia. O que precisamos para 
isso? Acima de tudo, de financiamento. Uma turbina dessas, um forno custa 
aproximadamente US$1.200.000,00. E, para os 35 fornos, se tivéssemos 
tudo isso acoplado, precisaríamos de US$42.000.000,00. Aparentemente, é 
um volume muito alto, e, de repente, descobrimos que, ao preço da energia, 
hoje, seria possível, em dois anos e meio a três anos, pagar totalmente o 
projeto. É preciso, mais que nunca, apoio político para que consigamos linhas 
de financiamento para esse tipo de indústria. Não podemos ficar somente 
com as termoelétricas. Precisamos de financiamento também para 
reflorestamento. Em Sete Lagoas e região, precisaríamos de plantar de 
1 O.OOOha a 12.000ha, todo ano, só para manter essa indústria. Isso para 
vocês terem uma idéia da quantidade de carvão que essa indústria consome. 
E isso representaria um financiamento de aproximadamente 
US$5.000.000,00 todo ano, para quem tivesse esse plantio. É um 
investimento longo, de cerca de sete anos, para que comecemos a colher 
essa madeira que será transformada em carvão, mas também será utilizada 
para outras coisas, inclusive despertando o desenvolvimento, na região, da 
indústria do móvel. Então, precisamos desses recursos para criarmos as 
usinas termoelétricas a partir dos gases de altos-fornos. 

Quero destacar alguns aspectos com relação ao financiamento dessas 
turbinas. Basicamente, a fonte de financiamento seria o Programa Prioritário 
de Centrais Termoelétricas, do BNDES, com linhas abertas através do 
BDMG, já tendo sido feita a análise de projeto pelo INDI. Uma primeira 
indústria de Sete Lagoas, a SIDERPA, que tem três fornos, já entrou nesse 
processo, e a primeira indústria já está sendo instalada. Precisaremos de 
apoio político, porque descobrimos que, das 16 empresas, somente 4 têm 
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acesso ao BDMG; as outras 12 empresas, talvez por questões fiscais ou 
de débitos, não têm acesso ao financiamento. Isso prejudica o processo. Se 
vamos gerar energia, que hoje é bastante aceita no mercado, a própria 
energia poderá ser utilizada como moeda de troca para o pagamento desse 
financiamento. Precisamos trabalhar isso. Esse programa pode ser utilizado. 

Outra fonte seriam recursos externos, por meio da Trade Block Agency, 
nos Estados Unidos. Existe apenas um problema: os recursos podem ser 
conseguidos, mas por meio da venda da tecnologia e da própria turbina. E 
temos tecnologia brasileira para isso; então, devemos usar recursos 
brasileiros, para não precisarmos importar as turbinas. Há possibilidade, 
também. da Câmara de Comércio Italiano. 

Agradecemos este pouco tempo em que estivemos aqui, com a atenção 
dos senhores. Solicitamos todo o empenho dos políticos do nosso Estado, 
para que venham socorrer Sete Lagoas e sua região. Não podemos viver 
sem as indústrias, precisamos delas. Temos que ajudá-las a resolver esse 
passivo ambiental e, para que isso aconteça, precisaremos de financiamento 
das usinas termoelétricas, como também de recursos para a área de 
reflorestamento. Agradecemos e nos colocamos à disposição para responder 
perguntas que os senhores possam nos fazer. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes 

poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que 
possamos agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso 
do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Baques Sanna- Boa tarde a todos. Quero explicar minha participação 

aqui. Soube a respeito deste Fórum quando estava em viagem para o 
exterior. Voltei, a pauta já estava completa, e entrei em contato com meu 
amigo e ilustre Deputado Márcio Cunha, querendo falar sobre a Carbolise, no 
bloco de geração elétrica a partir de biomassa. Não foi possível, e, por uma 
coincidêncta, hoje, na parte da manhã, parece que houve duas ou três 
perguntas sobre geração de energia elétrica a partir do lixo. Logo que ele 
chegou, conversamos rapidamente, e me disse que a pauta estava completa, 
mas sua assessoria me informou que foram feitas essas perguntas, que 
ficaram em aberto. Então, gostaria de dar rápidas informações a vocês. 

Nosso sistema é de co-geração em ciclo combinado. Como as usinas têm 
uma modulação padrão, ele requer que seja uma cidade de 400 mil 
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habitantes para cima, porque, dentro da média de cada habitante 
produzindo 1 kg de lixo por dia, a nossa usina modular trabalha com 400t de 
lixo por dia. O sistema é de calcinação, é um sistema de queima especial, e 
não falarei sobre detalhes, devido à exigüidade do tempo, mas informarei 
meu "e-mail" e meus telefones, que ficarão à disposição dos senhores. É um 
sistema que está em desenvolvimento na Europa. A Carbolise é de origem 
francesa e oferece às municipalidades interessadas um financiamento do 
exterior, que pode ser até total. A usina requer uma área de 30.000m2 a 
40.000 m2, dependendo do volume de lixo, e que haja disponibilidade de gás 
natural. O lixo é separado anteriormente entre partes metálicas e 
incombustíveis; gera um gás, que é enriquecido com o gás natural, para dar 
otimização e constância ao sistema. Então, basicamente, o sistema é esse. 
Uma usina normal trata resíduos domiciliares, hospitalares, industriais, 
pneus, etc. Quando digo hospitalares, digo veterinários, evidentemente. Em 
condições de volume aceitável, a Carbolise se dispõe a fazer o projeto e a 
implantação de uma usina que trate, também, resíduos tóxicos e nucleares. 
Acho que com todas essas cartas que estão chegando com o famoso pó 
branco, o antraz, poderemos precisar de uma usina para queimar isso. O 
equipamento é, em mais de 90%, nacionalizável - temos essa informação 
recente. A usina gera, durante a implantação, de 100 a 120 empregos 
diretos. 

Quero deixar meu e-mail: bsanna@amcham.com.br. É a maneira mais fácil 
de me localizar. Estou à disposição. Conversei com o Deputado Anderson 
Adauto na parte da manhã e disse que disponibilizarei essa documentação 
técnica, alguns "slides" e alguma informação complementar para os 
senhores. Agradeço o convite. 

Encontra-se sobre a mesa pergunta de Fernando Madeira, do CETEC, 
pesquisador. Pergunta aos debatedores, especialmente à lvonice e ao 
Ismael, quais ações estão sendo tomadas para custear pesquisas por 
empresas privadas de tecnologia a fundo perdido e as taxas financeiras 
compatíveis com o custo Brasil. 

O Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas - Entre aqueles fundos de que falei, 
existe o FUNDESE Base Tecnológica, que é um fundo estadual. O BDMG 
não tem nenhum produto a fundo perdido, todos têm seu custo financeiro. Se 
imaginarmos que é um fundo, não pode se exaurir. Por isso, todos têm o juro. 
O mais barato é o GERAMINAS, que é 1% ao ano. Os recursos do BNDES 
estão girando, hoje, na ordem de 1 ,3% ao mês. Não é barato, mas também 
não é exorbitante, creio que seja um dos mais baratos do mercado. 

A Sra. lvonice Aires Campos - Como mencionei, nos fundos setoriais, 
aqueles relacionados com a área de energia, o dinheiro fornecido é 50% do 
valor, os outros 50% são contrapartida da empresa, de base tecnológica, no 
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que está sugerindo, e esses 50% são a fundo perdido. Na verdade, a 
empresa de base tecnológica estaria só desembolsando os 50% dela, ou 
seja, não estaria pagando juro algum, porque metade do financiamento tem o 
custo financeiro zero. Não sei se ficou claro. Ficou claro para você, 
Fernando? 

Na verdade, o Ministério, por meio do CNPq, e principalmente da FINEP, 
financia empresas de base tecnológica, com valores de financiamento 
reduzidos. Mas esses valores e esses níveis de taxa de juros são referentes 
à condição da empresa. Estou à disposição, e, se quiser, pode fazer um 
contato direto na FINEP. Existem outras linhas fora dos fundos setoriais. 
Mencionei, em primeiro lugar, os fundos setoriais, porque os 50% do valor 
total do seu projeto são a fundo perdido. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Ismael, também do Fernando 
Madeira, pesquisador: "Por que o BDMG exige tantas garantias para 
financiamento de projetos tecnológicos de inquestionável importância social e 
econômica, que buscam o desenvolvimento industrial do Estado de Minas 
Gerais e do País?". 

O Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas - Fernando, volto a insistir: o Banco 
tem uma burocracia própria de Banco, não definida por lei. Regras de Banco 
são definidas pelo Banco Central e pelos repassadores de recursos. Somos 
obrigados a cumprir essas regras. A idéia de Banco é emprestar e receber de 
volta. Daí ele se cercar de garantias. Hoje, dentro do GERAMINAS, a 
garantia é somente o aval. Já é bem simplificado. No FUNDESE Base 
Tecnológica, não tenho bem certeza, acho que até R$1 00.000,00 também só 
é necessário aval de um terceiro que tenha patrimônio para cobrir o 
financiamento. Então, posso dizer isso a você. Mas, acima disso, deve haver 
mesmo garantia. A idéia é que esse recurso retorne para poder financiar 
outro pesquisador. 

O Sr. Presidente - Ainda para o Ismael, do Paulo de Tarso, engenheiro 
eletricista: "Qual o órgão em Belo Horizonte que seria o início da cadeia de 
eventos para o financiamento de projetos novos e pequenos na área eólica e 
de aproveitamento de resíduos energéticos? A quem procurar?". 

O Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas - Engenheiro, o BDMG atende 
qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de empresário, aliás, 
dispensamos intermediários. Se por acaso houver um consultor, é por 
deficiência da empresa, não porque o Banco exija isso. O Banco está aberto, 
pode-se ir direto lá, não deve haver intermediário. Em Minas, nesse caso de 
energia eólica, talvez a CEMIG seja uma porta de entrada. O Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, o INDI, talvez seja uma outra 
porta de entrada, mas o Banco está à disposição. 

O Sr. Presidente - Duas perguntas dirigidas a lvonice Aires Campos. A 
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primeira é do Nísio de Sousa Armani, engenheiro mecânico, Diretor da 
Associação Mineira de Criatividade: "Quando o Ministério da Ciência e 
Tecnologia dará oportunidade aos milhares de inventores existentes no 
Brasil?". 

A Sra. lvonice Aires Campos - Também estamos esperando há muito 
tempo que seja dada oportunidade aos milhares de inventores. Eu mesma 
atendo, no Ministério, a todas as procuras feitas pela Internet a respeito das 
inovações tecnológicas. Por certo, esse projeto de lei mencionado por mim 
antes da inovação - não sei se o senhor já teve a oportunidade de lê-lo - está 
no "site" do Ministério da Ciência e Tecnologia, aliás, recebendo 
contribuições. Ele irá, a partir de agora, apoiar as inovações para permitir, 
finalmente, que consigamos transformar essas inovações em tecnologias 
disponíveis para o mercado. Por isso, ele fortalecerá, como mencionei na fala 
anterior, essas relações com universidades, as contratações de Governo, a 
questão de as próprias empresas poderem ter ajuda dos especialistas dentro 
da empresa. Acreditamos que a inovação tem que acontecer dentro da 
empresa, e não fora dela. Então, o momento é agora. Se o senhor quiser 
contribuir com a lei, ela está no "site" do Ministério e deve seguir para o 
parlamento. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Dirceu de Silveira, da 
RURALMINAS: "Quais a linhas de financiamento disponíveis para as 
universidades públicas e privadas, para alavancar e incubar empresas que 
desenvolvam tecnologias de geração e conservação de energia? Como obtê-
las?". 

A Sra. lvonice Aires Campos - Sobre esse apoio para alavancar e incubar 
empresas que desenvolvem tecnologias de geração e conservação de 
energia, se elas forem pequenas e microempresas, foi criado um grande 
programa, a partir da Câmara de Gestão da Crise de Energia, pelo Ministro 
Pedro Parente, junto com o SEBRAE, o Ministério da Ciência e Tecnologia e 
o Ministério das Minas e Energia. É um programa enorme, que envolve cerca 
de R$120.000.000,00. Se forem empresas maiores do que essas, todos os 
fundos setoriais mencionados antes podem auxiliar nisso: o Fundo Setorial 
da Energia, o Fundo Setorial de Petróleo e Gás, o Fundo de Infra-Estrutura, o 
Fundo de Recursos Hídricos, o Fundo de Mineração. Deve-se considerar o 
tipo de combustível e o tipo de tecnologias com os quais o senhor trabalhará 
para fazer a geração. Então, cada um é específico em cada um dos seus 
editais. O senhor pode procurar esses editais, procurando, de forma 
permanente, a página, o portal da finep.gov.br, a nossa agência de 
financiamento e o SEBRAE, naturalmente. Para qualquer informação 
adicional, estamos ãs ordens no Ministério da Ciência e Tecnologia. 

O Sr. Presidente - Esta coordenação gostaria de saber se mais alguém 
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gostaria de se manifestar, aproveitando a presença dos debatedores. 
Pergunta do Sr. Rogério Cunha Silveira, da Fiai Automóveis, estudante da 
Fundação Getúlio Vargas: "Além do interesse, o que o município pode fazer 
ou vem fazendo para viabilizar os investimentos em geração de energia e em 
reflorestamento?". 

O Sr. Ismael Fernando Poli Villas Boas - Estaria pensando no Município de 
Sete Lagoas. 

O Banco tem fundos específicos, tem um novo SOMMA, que surgiu na 
Assembléia, e poderá financiar, no município, parte do saneamento básico, 
reestruturação administrativa. Temos um fundo especifico para 
reflorestamento, que é o Pró-Floresta. Para energias, são os mostrados aqui. 
Todos eles estão à disposição, e reitero que o Banco também está à 
disposição para examinar qualquer projeto de qualquer investimento do 
interesse de Minas Gerais. 

O Sr. João Batista Silva - Agradecemos a oportunidade. Primeiro, com 
relação à geração de energia, em Sete Lagoas, especificamente, teremos 
muito interesse no gás de topo, um desperdício muito grande. Estamos com 
problemas de poluição com uma fonte de energia que está sendo 
desperdiçada. Como mencionei, uma indústria já tomou a frente e iniciará o 
processo. Esperamos que isso aconteça também com as outras. Precisamos, 
naturalmente, é viabilizar recursos para isso. As linhas colocadas hoje no 
BDMG não são suficientes para atendermos a todas essas pessoas. Nem 
todas as empresas, naturalmente, estariam capacitadas para conseguir 
esses recursos. 

Para área de reflorestamento, mais a nossa área, estamos mais 
capacitados. O programa que existe hoje, o Fazendeiro Florestal, é muito 
ligado, especificamente, ao plantio de florestas de eucalipto para, 
simplesmente, ser transformado em carvão. Não nos interessamos por esse 
processo. Gostaríamos de formar um consórcio de produtores de madeira na 
região, plantando de 1 O a 12.000ha por ano, entre eucalipto e essências 
nativas, sendo estas plantadas naturalmente nas áreas ciliares dos nossos 
córregos e ribeirões, protegendo, aliás, e reflorestando a nossa serra de 
Santa Helena. Isso permitiria, então, que tivéssemos um desenvolvimento na 
região. Primeiro, seria madeira para carvão, mas também com outras 
utilidades. Não poderemos ficar a vida inteira gerando, plantando para 
manter. De qualquer forma, agradecemos a oportunidade e convidamos você 
a visitar Sete Lagoas, para conhecer melhor o programa. Obrigado. 

O Sr. Karl Rischibieter - Meu nome é Karl Rischibieter, de Santa Catarina, 
conterrâneo da Dra. lvonice. Sobre o "release" apresentado por mim, é uma 
legislação elitista, porque abrangeria somente o benefício que iria para 
potências acima de 5MW, enquanto a legislação alemã abrange todas as 
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energias renováveis até 5MW. Essa lei é para os pequenos e médios 
produtores de energia, o que os impulsionou, e visa duplicar a quantidade de 
energia renovável na Alemanha até o ano 201 O. 

Peço licença para entregar uma cópia da legislação. A tradução é nossa, 
ainda não perieita. Há necessidade de revisão, mas serve de subsídio para o 
Ministério de Ciência e Tecnologia, para a elaboração das leis que estão por 
vir. 

O resultado dessa lei fo1 tão fantástico que hoje a Alemanha lidera as 
instalações em potência, em energia eólica. Está sendo acompanhada de 
perto pela Espanha, cuja legislação é semelhante. Aliás, toda a Comunidade 
Européia seguirá essa tendência de legislação. Agradeço a oportunidade. 

O Sr. Benjamin Marques - Sou da CEMIG, conterrâneo do João Batista, de 
Sete Lagoas, a quem cumprimento pela visão abrangente não só do 
problema da poluição como também da sustentabilidade da questão guseira, 
apesar das dificuldades que vem encontrando para viabilizar o 
aproveitamento energético. 

Gostaria de dirigir uma pergunta à Ora. lvonice. Conversamos a respeito do 
Projeto de Lei no 2.905, em tramitação na Câmara. Esse projeto saiu do 
Executivo como um estímulo à utilização de fontes alternativas de energia, 
viabilizando a diferença de custo, através de um fundo pago pela sociedade 
brasileira. Nesse projeto de lei, não havia nenhuma restrição à fabricação 
nacional nem à defesa de desenvolvimento tecnológico nacional. 

Fizemos várias sugestões e gostaríamos de saber se já houve alguma 
proposta de emenda para que, nessa época de globalização, pelo menos o 
emprego dos nossos filhos seja defendido, a fim de que não precisemos 
importar equipamentos que podem ser feitos no Brasil. 

A Sra. lvonice Pires Campos - Estimado Dr. Benjamin, é um prazer ouvi-lo. 
A última informação que obtive sobre a contribuição das emendas que 
enviamos ao Projeto de Lei no 2.905 é que o Deputado Aleluia estava 
revisando os aspectos sociais do projeto de lei. Quanto às energias 
renováveis, em virtude de a aprovação desse projeto estar demorando muito 
e de termos premência para contribuir com o aumento da oferta de energia 
nesse momento de crise emergencial, o novíssimo Projeto de Lei no 4.717, 
em caráter terminativo, foi emendado, trazendo as informações mais 
relevantes do Projeto de Lei no 2.905. Se o senhor quiser conhecer o Projeto 
de Lei no 4.717 e contribuir para ele, será um prazer. 

O Sr. Luiz de Souza Armani - Sou engenheiro-mecânico e farei uma 
pergunta ao Sr. João Batista. Considerando que, recentemente, se divulgou 
que a Inglaterra está plantando 21.000ha de capim-elefante com o objetivo 
de fornecer matéria-prima para gerar eletricidade em uma termelétrica que já 
está construindo e que a USP já está desenvolvendo um projeto-piloto para 
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produzir capim-elefante para transformar em carvão para a siderurgia, que 
tal o senhor verificar a possibilidade de consorciar eucalipto com capim-
elefante, que, por hectare, produzirá 40t por ano de carvão, evitando prejuízo 
nas siderurgias? 

O Sr. João Batista da Silva - Agradecemos a sugestão. É uma novidade, 
porque nunca imaginei que pudéssemos utilizar uma gramínea com essa 
finalidade. De qualquer forma, faria parte de nosso projeto de 
reflorestamento, principalmente nas áreas mais próximas às siderúrgicas. 
Evidentemente, como mencionamos, nossa necessidade anual de carvão é 
impressionante. E hoje esse carvão está vindo de muito longe. Quando 
citamos a necessidade de reflorestamento com eucalipto, todo esse processo 
poderia ser incluído, talvez até barateando o custo. 

O Vereador Mário Lúcio Moreira Lopes - Ora. lvonice, Há condições de 
fazer financiamento para as empresas inadimplentes na área fiscal ou na 
área ambiental? 

O Sr. Presidente - Completarei sua pergunta. Salvo melhor juízo, foi feita 
uma consulta informal ao BDMG. Em vista de essas empresas estarem 
inadimplentes de alguma forma, em princípio, haveria dificuldade para obter o 
financiamento. Daí querer saber o que o Governo Federal poderia fazer a 
respeito do financiamento. 

A Sra. lvonice Pires Campos - Na verdade, a FINEPE tem ajudado a 
resolver questões de inadimplência, financiando esse "gap", para depois as 
empresas se tornarem habilitadas para assumir financiamentos maiores do 
que esses. O Dr. Mauro Marcondes, Presidente da FINEPE, que já foi do 
BNDES, é uma pessoa muito especial para ajudar com informações e 
resolver as questões de viabilidade de financiamento. 

O Sr. Presidente - Mais do que isso, sugiro que você, juntamente com seu 
Deputado, procure a D. lvonice, que já redigiu duas emendas que 
apresentarei ao orçamento do Estado, exatamente para beneficiar o 
Município de Sete Lagoas nessa questão. D. lvonice tem competência 
suficiente para mostrar o caminho das pedras. 

Hoje pela manhã, estivemos com o Prefeito de Sete Lagoas, Ronaldo 
Canabrava, com quem conversamos sobre esse assunto. 

O Sr. Luiz Antõnio Rodrigues de Oliveira - Na mesma linha do colega que 
falou sobre o capim-elefante, existe uma espécie nacional, nativa da América, 
a "tremamicranta", cujo rendimento talvez seja superior ao do eucalipto. Sua 
função ecológica é abrigar pássaros e vida biológica, formando um 
ecossistema em torno da árvore. Além de servir para fazer carvão ativado, 
essa árvore presta também para fazer carvão de pólvora, que vale muito 
mais do que o siderúrgico. Pode servir como consorciação positiva para o 
eucalipto, permitindo a existência de vida nos eucaliptais, que os passarinhos 
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não freqüentam. 

O Sr. João Batista da Silva - Agradecemos mais essa sugestão. Alguém já 
havia falado sobre o capim-elefante. Como botánico, já fiz vários trabalhos 
com o "pennisetun", mas nunca soube que poderia ser usado. Agora também 
há a "tremamicranta", que poderia ser usada para consórcio no eucaliptal. 
Essas informações enriquecem nosso projeto. Concordo que, nos plantios 
extensos de eucalipto, os problemas são as aves, que não têm o que comer. 
Com certeza, precisamos de espécies nativas que possam ser consorciadas 
nesse processo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença de todos e manifesta 
os seus sinceros agradecimentos aos ilustres expositores, aos que 
colaboraram para a produção deste seminário e ao público presente. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetido da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
terça-feira, dia 23, às 14 horas, com a seguinte odem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição do dia 23/10/2001.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 199• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/11/2001 
Presidência do Deputado Ivo José 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para 
votação de projeto de lei complementar - Discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 979/2000; discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio A velar - Gil 
Pereira- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini -
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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 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 votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da 

Decisão Normativa no 7, não há quórum para votação de projeto de lei 
complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 979/2000, do Governador do 
Estado, que revoga disposição legal sobre o transporte de preso provisório 
ou condenado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de 
Assuntos Municipais opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
rejeição do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
discutir esse projeto de lei para demonstrar a incompetência gerencial desse 
Governo, para mostrar a insensibilidade de um Governo que parece não 
conhecer a realidade do Estado de Minas Gerais. Esse Governo parece não 
ler jornais nem ouvir rádio ou ver televisão. A violência aumenta 
substancialmente. Há déficit de homens na corporação da Polícia Militar. A 
demanda por segurança é imensa. A Assembléia, em um fórum contra a 
violência, constatou grande fragilidade na segurança. Não bastasse os 
homens da Polícia Militar guardando os presídios, um grande contingente é 
deslocado para atividades burocráticas. Vem agora o Governador retirar mais 
policiais das ruas para cumprir o papel que um agente penitenciário pode 
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perfeitamente cumprir. Somente alguém com a cabeça em outro lugar que 
não Minas Gerais, somente alguém que está pensando em um cargo que 
deseja pode fazer uma proposição como essa. 

Recentemente, houve um debate aqui na Assembléia. A grande 
insegurança do hipercentro de Belo Horizonte se dá em virtude da falta de 
homens para policiar. 

Há um ano e pouco, um Cabo foi assassinado na Pampulha porque, além 
de estar sem colete e sem equipamentos necessários à segurança, estava 
sozinho, enfrentando um grupo de bandidos. Mas o Governador quer retirar 
mais policiais das ruas para colocá-los a serviço do transporte de presos e de 
condenados. 

O povo mineiro não agüenta mais tanta insensibilidade, tanta 
incompetência administrativa, tanta falta de vontade de resolver os 
problemas. Todos sabemos que isso é perfeitamente possível. Em casos 
especiais, excepcionais, quando se tratar de um preso que exija um cuidado 
especial pela periculosidade, por aquilo que o envolve no crime, está bem, 
mas já é de praxe que se solicite um reforço na segurança - se for o caso, até 
à própria Polícia Federal. Mas dizer que agora a atribuição de segurança 
para presos vai caber à Polícia Militar é um absurdo. Já não basta os tantos 
policiais civis não estarem fazendo o seu trabalho de polícia judiciária, 
deslocados nos DETRANs, nas burocracias da Polícia Civil? Não basta os 
policiais militares trabalhando nas burocracias dentro dos quartéis, cuidando 
de assuntos burocráticos? Agora ele ainda quer mais isso. É alguém que 
realmente não tem nenhuma preocupação com o bem-estar da sociedade 
que governa, que não tem noção do que está fazendo. Só podemos entender 
assim. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Miguel Martini. 
Concordo com o encaminhamento que V. Exa. tem dado na discussão do 
Projeto de Lei n• 979/2000. Lamentamos porque foi justamente V. Exa. o 
autor do requerimento que possibilitou que a Assembléia Legislativa tratasse 
da questão carcerária. Essa legislação que transferiu a competência do 
transporte do preso condenado e provisório para a Secretaria da Justiça e de 
Direitos Humanos é oriunda da CPI Carcerária. 

O grande problema que temos em Minas Gerais é que, em Belo Horizonte, 
há apenas 1 policial para cada 900 habitantes; em Ribeirão das Neves, a 
situação é mais grave, ou seja, 1 policial para cada 1.500 habitantes. Os 
números mundiais, que a ONU aceita, são de 1 policial para cada grupo de 
250 habitantes. 

De acordo com o raciocínio de V. Exa. nesta manhã, estaremos retirando 
mais policiais, caso esse projeto seja aprovado. Se cada cidade-pólo de 
Minas Gerais solicitar a transferência de um preso para ser ouvido pelo Juiz 

L--------0------___J 



988 
no fórum da cidade, seja Uberlândia, Valadares, Juiz de Fora, Uberaba ou 
Montes Claros, requisitando o seu transporte, teremos um vazio ainda maior 
de policiamento nas ruas. Então, essa proposta do Governador é muito 
grave. Ela afeta a segurança do cidadão de Minas Gerais diretamente. 

Concordo com o que V. Exa. está dizendo, mas não dá para tratarmos de 
um projeto dessa importância, que fala da segurança pública em Minas 
Gerais, com este pequeno número de Deputados em Plenário. 

Estou inscrito para discutir também. Estamos em 1 o turno, e gostaria que a 
Assembléia derrotasse esse projeto e que o Estado desse condições para a 
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos fazer o transporte dos presos e 
não o impusesse à Polícia Militar, porque vamos perder a presença ostensiva 
do policial militar nas ruas no nosso Estado. 

Portanto, considero que mais importante que esse projeto é derrotá-lo, e 
sugiro a V. Exa. que peça o encerramento, de plano, desta reunião, porque 
não podemos continuar esta discussão sem a presença dos Deputados, que 
também perdem a oportunidade de ouvir a linha de argumentação que V. 
Exa. adotou, claramente em defesa do cidadão de Minas Gerais, que hoje 
está sofrendo em razão da insegurança. Ou estamos em um Estado seguro e 
não precisamos desses policiais militares e dessas viaturas, que seriam 
deslocadas para o transporte de presos para o fórum ou para o hospital? 
Será que não vamos precisar desses policiais nas ruas, neste grave 
momento que Minas Gerais está vivendo em relação à segurança pública? 

Por isso, faço essa sugestão a V. Exa., concordando totalmente com a 
linha de argumentação que adotou, porque é em defesa do cidadão e da 
segurança pública em Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço ao Deputado João Leite, dizendo 
que fui apenas o primeiro signatário da CPI, mas que S. Exa. realmente 
merece todos os méritos pela forma como dirigiu os trabalhos da Comissão e 
pelos resultados ex1raordinários. Se tivéssemos Governo em Minas Gerais ou 
se o Governador pelo menos tivesse sensibilidade, colheria todas as 
sugestões da CPI para melhorar o sistema de segurança no Estado, porque 
foram fundamentadas em debates e na constatação do que foi ali relatado 
sobre a realidade do sistema carcerário e de sua falência. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Percebendo que não há quórum para a 

continuação dos nossos trabalhos, solicito ao Sr. Presidente que encerre a 
reunião por falta de número regimental. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não há 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

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

ATA DA 200• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/11/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1" Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento no 2.546/2001; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 2.559/2001; 
aprovação - Requerimento no 2.561/2001; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - 2" Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento da Deputada Maria Olívia; aprovação- Inexistência de quórum 
para apreciação de projetos de lei complementar- Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 1.039/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Questão do ordem; suspensão e reabertura da reunião - Prorrogação da 
reunião - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.279/2000; discurso 
do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; chamada para recomposição 
do número regimental; inexistência de. quórum para a continuação dos 
trabalhos - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - 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 -
Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2" Parte da reunião, em sua 1 • Fase, com a discussão e votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 2.546/2001, da Comissão de 

Administração Pública, solicitando à Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais o envio a essa Comissão de cópia do contrato social (e de suas 
alterações) da empresa Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas Lida., 
com o objetivo de esclarecimento sobre a compra de fardas da empresa 
citada pela PMMG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
2.546/2001 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 2.559/2001, da Comissão de Transporte, solicitando ao 
Presidente da CEMIG o envio a esta Casa da relação das empresas 
contratadas para a construção da hidrelétrica de lrapé, localizada no vale do 
Jequitinhonha, com a especificação dos valores e das obras a serem 
executadas pelas referidas empresas. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.561/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo 
informações ao Secretário da Saúde sobre denúncia trazida a essa Comissão 
de irregularidades ocorridas no atendimento hospitalar da Santa Casa de 
Misericórdia da cidade de Lima Duarte, com as especificações que menciona. 
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 2.561/2001 na forma 
do Substitutivo no 1. Oficie-se. 
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2• Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 
passa à 2• Fase da 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da 
matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Olívia, em que solicita 

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 
1.279/2000 seja apreciado em último lugar. Em votaçao, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão 
Normativa no 7, não há quórum para votação de projetos de lei 
complementar, mas o há para a apreciação das demais matérias constantes 
na pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.039/2000, da Deputada 
Maria Olívia, que institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e 
Comércio de Fogos de Artifício e dá outras providências. A Comissão de 
Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. 
Em discussão. 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 1.039/2000 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão 
de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos 

trabalhos para entendimentos entre as Lideranças, sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. 

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

ordem suscitada pelo Deputado Antônio Andrade, suspende a reunião por 
1 h40min. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Prorrogação da reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, prorroga a presente reunião até as 13h59min. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.279/2000, do Governador do 

Estado, que altera a Lei no 6. 763, de 26/12/75, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, 
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O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de 
Lei n° 1.279/2000, do Governador do Estado, que consolida a legislação 
tributária no Estado de Minas Gerais, acabou sendo ampliado com muitas 
outras questões. O projeto exige, por parte dos Deputados, uma análise mais 
atenta, porque muitas questões que ainda estão sendo apreciadas poderiam 
gerar distorções e até injustiças tributárias. 

Nesse sentido, a Bancada do PT tomou a decisão de votar favoravelmente 
ao cerne do projeto, que trata da questão da anistia, tendo claro que o próprio 
processo de anistia acabou sendo vulgarizado pelo atual Governo. Houve 
três leis de anistia fiscal. Isso acaba sendo um incentivo à sonegação, 
àqueles empresários que não são zelosos com o pagamento de tributos. 
Essa distorção não é só estadual. No âmbito federal não realizamos, até 
hoje, uma reforma tributária. O Governo priorizou outras questões da agenda 
política, como a reeleição, em detrimento da discussão de uma reforma 
tributária. Sempre a justificativa do Governo - que representa, de alguma 
forma, um constrangimento para os Deputados - é a questão do pagamento 
do 13° salário dos funcionários. 

O Governo deveria ter sido previdente e feito uma reserva para isso. E nem 
podemos dizer que o problema está ligado à renegociação da dívida com o 
Governo Federal. Há pouco tempo, a "Folha de S. Paulo" mostrou, com 
clareza, que, dos principais Estados brasileiros, o que não conseguiu ter 
superávit e equacionar os seus problemas de caixa foi Minas Gerais, com um 
déficit anual que vai ultrapassar R$1.200.000.000,00, o que mostra que este 
Estado tem uma deficiência significativa em seu planejamento de caixa. Por 
isso, a Assembléia não pode ficar passando cheques em branco para o 
Governo e, com esse argumento falacioso do pagamento do 13° salário, 
estar sempre aprovando a sonegação fiscal. Isso a estimularia cada vez 
mais, sendo que o quadro da realidade nacional já é difícil: para cada R$1 ,00 
que se arrecada em imposto no Brasil, R$1 ,50 são sonegados. 

Inicialmente, pretendíamos apresentar duas emendas a esse projeto. A 
primeira, fruto da comissão especial que está discutindo o inadimplemento ao 
BDMG, tratava da inclusão do REFIS-BDMG. A comissão já discutiu o 
assunto e está elaborando proposta para permitir que 1.100 empresas 
inadimplentes com o Estado tenham, a exemplo do modelo adotado pelo 
Governo Federal, possibilidade de negociação e prazo maior para o 
pagamento de seus débitos. A se concretizar a execução fiscal pretendida 
pelo Governo contra as empresas que estão em débito com o BDMG, 
ocorreria o fechamento da maioria. Na comissão, ouvimos depoimentos de 
representantes de empresas que têm de 700 a 900 empregados, que estão 
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tendo sua área física leiloada e até mesmo seu maqwnano arrestado, 
para ficar praticamente parado, deteriorando-se, sendo que isso não 
resolverá o problema do Estado e do BDMG. 

Mas, discutindo com o Presidente da comissão, Deputado Rémolo Aloise, e 
com outros membros, concordamos em apresentar a questão do REFIS-
BDMG em lei própria. Assim, já ouvimos entidades de classe e estamos 
negociando com o Governo do Estado e com o próprio BDMG. Com toda 
certeza, a Assembléia vai apreciar o projeto do REFIS-BDMG ainda este ano. 
É um compromisso da Comissão e uma necessidade premente, pois não 
podemos fechar 30 mil postos de trabalho no Estado nem acabar com a 
contribuição tributária que essas empresas proporcionam aos cofres 
estaduais. Assim, essa emenda não está sendo apresentada, mas será um 
projeto à parte, para garantir que, se não é função do BDMG - e acho que 
isso fica claro para todos - ser um Banco nos moldes de outros, com fins 
lucrativos, ao mesmo tempo não haja prejuízo para o erário. Queremos, sim, 
que as empresas paguem, conforme as condições possíveis e, ao tempo, 
não sejam fechadas em hipótese alguma. 

A outra emenda, Sr. Presidente, já estava sendo discutida há mais tempo, 
mas ontem tomou corpo, numa visita que fizemos ao Município de 
Brasópolis, cujo Prefeito é o Sr. João Mauro Bernardo, do PT, jovem 
idealista, comprometido com a causa da cidade. 

Verificamos que havia uma legislação municipal que se diferenciava das 
demais. É a lei do programa do FUNDIEST Pró-Eietrõnica. Esse programa 
dava um tratamento diferenciado a quatro municípios, por meio do chamado 
Pró-Eietrõnica. 

Como forma de incentivar pesquisas, novos investimentos, crescimento e 
atração de fábricas no setor de eletrõnica para Minas Gerais, esse programa 
beneficiava os quatro municípios, com retorno de até 61% do ICMS ao final 
do mês recolhido, como forma de empréstimo, com três anos de carência e 
três anos seguintes para pagamento, sem juros e correção monetária. 
Quanto aos outros 849 municípios, o percentual era de 50%, mantidos os três 
anos com juros e correção monetária. 

Entendemos que isso é uma inversão do que entendemos como subsídio, 
porque se concentra nos locais onde já é mais forte, onde há mais condições 
e recursos do Estado, e outras áreas que necessitariam desses recursos 
para o desenvolvimento não seriam beneficiadas. 

Pensando nisso, o relator acatou e foi aprovada na Comissão essa 
emenda, que é o art. 32 e diz o seguinte: "Art. 32 - O § 3° do art. 1 o da Lei no 
12.228, de 4 de julho de 1996, na redação dada pela Lei no 13.431, de 28 de 
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: "Os requisitos 
para a concessão de financiamento do programa criado no § 2° desse artigo, 
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assim como os critérios e as normas de financiamento, serão definidas 
em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe as disposições dos arts. 2°, 5° e 
6° dessa lei, ficando assegurada a participação de todos os municípios 
mineiros no programa FUNDIEST Pró-Eletrônica. 

Dessa forma, volto à questão de Brasópolis, mas poderia falar de qualquer 
outro município. Estava com risco de perder uma empresa que gera 130 
empregos, a maior do município, que produz várias linhas de rádio e 
gravadores, e agora irá duplicar a produção com a linha de CDs, inclusive 
duplicando o número de empregos. 

Em Brasópolis, há a única escola pública estadual de Minas Gerais que 
forma técnicos na área de eletrônica. Tive a oportunidade de visitar essa 
escola, que desenvolve um trabalho sério e fará grande investimento, de 
R$1.000.000,00, para a modernização de equipamentos e computadores. 
Hoje há técnicos de quase 50 municípios e 320 estudantes, número que será 
dobrado no próximo ano. Tudo isso permitirá que Brasópolis seja um centro 
irradiador na área de eletrônica. 

Não teria sentido, não se justificaria criar o benefício para quatro municípios 
somente, prejudicando-se o resto do Estado. 

Quero agradecer ao relator, Deputado Rêmolo Aloise, que acatou essa 
questão. E, com toda a certeza, isso resolverá não só o problema de 
Brasópolis. Temos informações do Deputado lvair Nogueira de que Betim 
está atraindo empresas na área da eletrônica, que também serão 
beneficiadas por esse dispositivo, assim como Uberaba e tantas outras 
cidades. Acho que Minas Gerais ganha como um todo se não criar essa 
discriminação. Acreditamos que o Governo não vetará essa emenda, por 
entender que é correta e, realmente, fará justiça social. 

Esclareço, Sr. Presidente, que o voto da Bancada do PT será só no 
tratamento da questão da anistia. Não podemos concordar com a anistia a 
pessoas físicas e jurídicas que estão sofrendo problemas relacionados a 
multas da fiscalização florestal, entendendo que isso é urn incentivo ao 
desrespeito ao meio ambiente. Daí a Bancada do PT tomar essa posição. Só 
destaco o art. 32, que é óbvio, porque não podemos permitir que a 
discriminação aconteça em outros municípios mineiros. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando que não temos quórum 

nem para discutir, proponho a V. Exa. que encerre de plano a reunião. 
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante da 

pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Não há 
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quórum para a continuação dos nossos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 

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

• - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.779/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Em cumprimento do disposto no art. 153, 111, da Constituição do Estado, o 
Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem no 
223/2001, o Projeto de Lei no 1. 779/2001, que altera a redação de dispositivo 
da Lei no 13.825, de 24/1/2001, que estima as receitas e fixa as despesas 
dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado para o exercício de 2001. 

Publicado em 22/9/2001, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em conformidade com o art. 160 da 
Constituição do Estado e o art. 204 do Regimento Interno. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi concedido 
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. 

Foi recebida, nesse período, uma emenda, cuja análise integra deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe visa a elevar de 2% para 8% da despesa total 

o limite fixado para a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado para o exercício de 2001. 

Na exposição de motivos do Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, esse procedimento se justifica pela não-inclusão, na 
proposta orçamentária, dos reajustes autorizados pela Lei Delegada no 43, de 
7/6/2000, pela Lei no 11.728, de 30/12/94, e pelo art. 11 da Emenda à 
Constituição no 49, de 13/6/2001, que dispõem sobre a reestruturação do 
sistema remuneratório da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da 
Polícia Civil, com efeitos financeiros a partir de 1°/6/2000. 

Por força de requerimento apresentado pelo relator deste parecer, foi 
convidado o Secretário do Planejamento para prestar esclarecimentos à 
Comissão sobre três pontos principais, a saber: a) demonstração do impacto 
financeiro da concessão dos referidos reajustes salariais na execução 
orçamentária corrente, tendo em vista o limite ainda disponível para abertura 
de créditos suplementares; b) demonstração dos recursos disponíveis para 
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ocorrer à despesa, nos termos do art. 43 da Lei no 4.320, de 1964; c) 
demonstração do atendimento ao disposto nos arts. 17, 20, 22 e 70 da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, uma vez que o percentual das 
despesas de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Poder 
Executivo se encontra acima dos limites prudencial e legal. 

Considerando que o saldo disponível do limite para a abertura de créditos 
suplementares é suficiente para atender às necessidades de suplementação 
para despesas de custeio e de investimento e que a necessidade de 
suplementação para despesas de pessoal soma R$842.200.000,00, 
apresentamos o Substitutivo no 1, que fixa o limite adicional para a abertura 
de créditos suplementares em R$850.000.000,00, expresso em valores 
monetários, e limita a sua aplicação às dotações de pessoal e encargos, em 
conformidade com os esclarecimentos trazidos pelo Secretário. Dessa forma, 
além de estar redigido de acordo com a boa técnica legislativa, o substitutivo 
apresentado atende ao princípio orçamentário da especificação, que 
determina que a arrecadação e a aplicação dos recursos financeiros sejam 
expostas de forma expressa e pormenorizada. Ademais, exige que o decreto 
de abertura atenda às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para a 
criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, quais sejam, a 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário no exercício e nos dois 
subseqüentes e as medidas compensatórias para a sua implementação 
(aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa). 

Por fim, opinamos pela rejeição da Emenda no 1, que mantém o limite 
original de 2% autorizado no art. 9° da Lei no 13.825, de 24/1/2001, uma vez 
que teria o mesmo efeito prático da rejeição do projeto em estudo. Resta 
claro, ainda, que ela fica prejudicada com a aprovação do substitutivo 
apresentado. 

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

1. 779/2001 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado, e pela 
rejeição da Emenda no 1. Esclarecemos que, com a aprovação do 
Substitutivo no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares 

ao Orçamento Fiscal até o limite de R$850.000.000,00 (oitocentos e 
cinqüenta milhões de reais), para suplementar dotações de pessoal e seus 
encargos. 

Parágrafo único - O limite de que trata o "caput" deste artigo será acrescido 

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



à autorização a que se refere o art. go da Lei no 13.825, de 24 de janeiro 
de 2001. 

997 

Art. 2° - O decreto de abertura de créditos suplementares, nos termos do 
art. 43 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, deverá atender ao disposto 
nos arts. 16,17 e 21 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 
2000. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira- Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.854/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei sob comento tem 
por objetivo instituir o Dia Estadual da Poesia, a ser comemorado anualmente 
em 31 de outubro. 

A proposição foi publicada no diário oficial de 1°/11/2001 e a seguir 
distribuída a esta Comissão a fim de receber parecer quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa do Estado federado para instituir data 

comemorativa nos faz remeter, de início, ao § 1 o do art. 25 da Constituição 
Federal, segundo o qual "são reservadas aos Estados as competências que 
não lhes sejam vedadas por esta Constituição". A seguir, devemos 
reportarmo-nos ao art. 22 da mesma Carta, onde estão registradas as 
matérias cuja competência legislativa está reservada privativamente à União. 
E ali não se encontra nenhuma referência àquela de que trata o projeto de lei 
sob comento. 

Por inferência, conclui-se que o poder de legislar sobre o estabelecimento 
de data comemorativa está reservado aos Estados da Federação. 
Principalmente, em se tratando à fixação de datas comemorativas relativas à 
cultura, a Constituição mineira, em seu art. 21 O, assegura que a fixação de 
tais datas será realizada por lei. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.854/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo 

Hermeto - Márcio Kangussu. 
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O Projeto de Lei no 954/2000, de autoria do Deputado José Milton, que 
estabelece que as entidades associativas de produtores rurais juridicamente 
constituídas com cadastro junto à Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento têm direito a receber o Certificado de Produto Agrícola não 
Transgênico - CANT -, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

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

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

PROJETO DE LEI W 954/2000 
Institui o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica instituído o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico, 

a ser concedido pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produtor rural, pessoa física ou 
jurídica, e a associação de produtores rurais legalmente constituída e 
cadastrada, nos termos do disposto nesta lei e em sua regulamentação. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se produto agrícola não 
transgênico o organismo cujo material genético não tenha sido modificado 
por técnica de engenharia genética, nos termos da Lei Federal no 8.974, de 5 
de janeiro de 1995. 

Art. 2° - Para a obtenção do certificado de que trata esta lei, o produtor 
rural ou a associação de produtores rurais submeterá à aprovação da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento projeto de 
produção agrícola que especifique: 

I -o produto a ser certificado e o volume de produção; 
li- a localização e a dimensão da área de cultivo; 
111- as medidas de precaução a serem tomadas para evitar a contaminação 

do produto, em todas as fases de implantação do projeto; 
IV- a origem da semente ou da muda a ser utilizada; 
V- a previsão do custo financeiro de execução do projeto; 
VI - a estimativa do valor da safra; 
Vil - o responsável técnico pela execução do projeto. 
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento poderá estabelecer outras exigências para a aprovação do 
projeto de produção agrícola. 
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Art. 3°- São condições para a obtenção do certificado de que trata esta 

lei, além da aprovação do projeto de produção agrícola nos termos do art. 2°: 
I - o armazenamento e o beneficiamento da produção em estabelecimento 

ou local destinado exclusivamente à safra; 
11 - a manutenção, pelo período mínimo de cinco anos, de amostras dos 

produtos coletados ou dos laudos de análise realizados durante a execução 
do projeto; 

111 - o zelo com o desenvolvimento do projeto, de modo a impedir a 
ocorrência de falha que inviabilize a expedição do certificado; 

IV - a utilização, nos processos de produção e de beneficiamento e no 
transporte, de máquinas e equipamentos livres de contaminação por 
organismo geneticamente modificado; 

V - o pagamento das despesas realizadas pelo poder público relativas à 
análise do projeto, a análises laboratoriais, a laudos, vistorias, perícias e 
deslocamentos, bem como à expedição do certificado e do selo; 

VI - o ressarcimento ao erário do valor das indenizações pagas por força 
de decisão judicial condenatória em decorrência de descumprimento desta lei 
e de sua regulamentação; 

VIl- o pagamento de multa equivalente ao valor estimado para a safra, nos 
casos de descumprimento dos termos desta lei e de sua regulamentação. 

Art. 4° - Será concedido ao projeto de produção agrícola aprovado e 
desenvolvido conforme o disposto nesta lei e em sua regulamentação um 
certificado por safra. 

Art. 5°- É vedada, pelo prazo de cinco anos, a concessão do certificado ao 
produtor ou associação que deixar de cumprir o projeto de produção agrícola 
nos termos em que foi aprovado pelo poder público. 

Art. 6° - O produtor rural e a associação de produtores rurais legalmente 
constituída poderão fazer uso do certificado, sob a forma de selo, para a 
comercialização de seus produtos, nos termos da regulamentação desta lei. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.024/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.024/2000, de autoria do Deputado Fábio Avelar, que 
estabelece para os estabelecimentos comerciais a obrigatoriedade de afixar 
as limitações ao recebimento de cheques e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

Observe-se que o art. 2° do projeto, tal como aprovado, utiliza a UFIR como 
referência monetária para as multas que estabelece. É sabido, porém, que a 
fixação de obrigações novas em UFIR está proibida desde 26 de outubro de 
2000, quando foi editada a Medida Provisória no 1973-67. A Lei Federal no 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, por sua vez, ao disciplinar em definitivo a 
situação, determinou, em seu art. 1 ', que as estipulações de pagamento de 
obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional devem ser feitas em 
real. 

Deste modo, para adequar os termos do projeto à legislação atual, sem 
afetar o sentido da norma aprovada, esta Comissão promoveu a 
transformação da UFIR em reais, nas condições definidas no art. 6°, 
parágrafo único, da citada lei federal. 

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

PROJETO DE LEI No 1.024/2000 
Dispõe sobre a colocação de aviso sobre pagamento com cheque em 

estabelecimento comercial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação, nas dependências de estabelecimento 

comercial situado no Estado, em local visível para o consumidor, de aviso 
que informe, em cada caso: 

I - a determinação do estabelecimento de não aceitar cheque como forma 
de pagamento; 

11 - as condições impostas pelo estabelecimento para o recebimento de 
cheque. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto no art. 1 o desta lei sujeita o 
estabelecimento comercial a: 

I - notificação; 
11 - multa no valor de R$212,82 (duzentos e doze reais e oitenta e dois 

centavos), no caso de reincidência; 
111 - multa no valor de R$425,64 (quatrocentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), no caso de nova reincidência. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- José Henrique, relator- Djalma Diniz. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.189/2000 
Comissão de Redação 

JOOl 

O Projeto de Lei no 1.189/2000, de autoria do Deputado Miguel Martini, que 
dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras providências, 
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 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Ao analisar o projeto, a Comissão verificou que, conforme a Emenda no 1 
do 2° turno, o nome da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio foi 
substituído, no art. 4°, pelo da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. Entende a Comissão de Redação que, com essa alteração, o 
legislador pretendeu transferir para a Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração também as competências previstas no § 1 o do art. 
6° e no art. 7°. 

De fato, uma avaliação sistemática do texto permite seguramente concluir 
que as competências distribuídas entre os dispositivos só podem ser 
compreendidas de forma conexa, vinculadas a um único órgão. Com a 
emenda aprovada, este órgão deixou de ser a Secretaria de Indústria e 
Comércio e passou a ser a Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.189/2000 
Dispõe sobre as atividades das empresas de asseio e conservação e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O exercício das atividades das empresas de asseio e conservação 

obedecerá ao disposto nesta lei, ao seu regulamento e às normas legais 
pertinentes. 

Parágrafo único - Entende-se por empresa de asseio e conservação a 
firma, individual ou coletiva, legalmente registrada e especializada na 
prestação de serviços de limpeza, higienização, manutenção e conservação 
em geral, a qual forneça material, equipamento e tecnologia. 

Art. 2° - A empresa de asseio e conservação, na execução dos serviços de 
que trata o art. 1 o desta lei, manterá o pessoal necessário sob sua inteira 
responsabilidade e direção. 

Parágrafo único - A contratação de pessoal pela empresa de asseio e 
conservação estará sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3° - A empresa de asseio e conservação poderá prestar serviços a 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, observadas as normas 
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legais relativas aos procedimentos licitatórios. 

Art. 4° - A empresa de asseio e conservação terá seus documentos 
constitutivos e as respectivas alterações arquivados no órgão do registro do 
comércio. 

Art. 5°- O funcionamento da empresa de asseio e conservação dependerá 
de registro prévio na Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. 

Art. 6° - O pedido de registro de funcionamento da empresa será instruído 
com os seguintes documentos : 

I - requerimento assinado pelo titular da empresa; 
11 - prova de constituição da firma, representada pelo registro na Junta 

Comercial em que tenha sede; 
111 - comprovação do capital social mínimo necessário para sua 

constituição; 
IV - comprovação de propriedade do imóvel onde se localiza a sede da 

empresa ou recibo referente ao último mês de pagamento do aluguel relativo 
ao contrato de locação da sede; 

V - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

VI - declaração de rendimentos de cada um dos sócios da empresa. 
§ 1 o - O pedido de registro a que se refere o "caput" deste artigo será 

dirigido ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e 
protocolizado nesta Secretaria de Estado. 

§ 2°- Será indeferido o pedido de registro de requerente: 
I - que não apresentar todos os documentos exigidos; 
li - que apresentar documentos incompletos; 
111 - cuja declaração de rendimentos for incompatível com o aporte de 

recursos necessários à constituição da empresa. 
Art. 7° - A mudança da sede ou a abertura de filial, agência ou escritório 

será previamente comunicada à Secretaria de Estado de Recursos Humanos 
e Administração, em documento oficial da empresa, com justificativa e o 
endereço da nova sede ou unidade. 

Art. ao - A empresa de asseio e conservação fornecerá, mensalmente, aos 
seus tomadores de serviços, comprovantes de regularidade de situação 
emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pelo Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e pelas Fazendas Públicas Federal e Municipal. 

Art. go - Para a execução de atividade que exija responsabilidade técnica, 
será exigido o registro profissional no conselho competente. 

Art. 1 O - Para participar de licitação pública ou de cotação de serviços 
promovida por particular, a empresa de asseio e conservação anexará à 
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Art. 11 - As empresas de asseio e conservação em funcionamento na data 
da publicação desta lei terão o prazo de cento e vinte dias, contado da data 
de publicação do decreto regulamentador, para proceder às adaptações 
necessárias a sua adequação ao disposto na legislação. 

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contados de sua publicação. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente -José Henrique, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.698/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.698/2001, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, 
que declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê- LUK -, com 
sede no Município de Uberlândia, 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 No 1.698/2001 
Declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê - LUK -, com 

sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê 

- LUK -,com sede no Município de Uberlândia 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.712/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.712/2001, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 

Leão, que declara de utilidade pública o Centro Educacional 
Profissionalizante da Pastoral da Criança e do Adolescente, com sede no 
Município de Conselheiro Lafaiete, 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 No 1.712/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Profissionalizante da 

Pastoral da Criança e do Adolescente, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional 

Profissionalizante da Pastoral da Criança e do Adolescente, com sede no 
Município de Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.737/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.737/2001, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que 

declara de utilidade pública a entidade Aliança Futebol Clube- BH, com sede no 
Município de Belo Horizonte, 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° 1.737/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Aliança Futebol Clube, 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 entidade Aliança Futebol 

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.741/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.741/2001, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Centro Cultural Afro-
Brasileiro Chico Rei S/C, com sede no Município de Poços de Caldas, foi 
aprovado em turno único, com as Emendas nos 1 e 2. 

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

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

Chico Rei S/C, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 

4.046, de 29 de dezembro de 1965. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Amilcar 

Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.748/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.748/2001, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, 

que declara de utilidade pública a Federação Mineira de Luta de Braço, com 
sede no Município de Belo Horizonte, 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 W 1.748/2001 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Luta de Braço - FMLB 

-, 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 Federação Mineira de Luta de 

Braço - FMLB -, 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, 7 de novembro de 2001. 
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PARECER SOBRE A EMENDA W 1 AO PROJETO DE LEI W 1.478/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.478/2001, que cria o Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social, foi examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que 
não emitiu seu parecer, e pelas Comissões de Assuntos Municipais e 
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo sido 
encaminhado à apreciação do Plenário na forma do Substitutivo no 1. 

Durante sua discussão, recebeu a Emenda no 1, que vem a esta Comissão 
para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Estado de Minas Gerais apresenta profundas diferenças entre seus 

municípios e regiões. Enquanto o Sul de Minas e o Triângulo oferecem uma 
boa qualidade de vida aos seus habitantes, municípios de outras regiões se 
encontram entre os mais pobres do País. O Estado apresenta, assim, uma 
realidade social bastante diversa e complexa. 

Até recentemente, as medidas econômicas, como o Produto Interno Bruto -
PIB -, eram as únicas disponíveis para se avaliar o nível de desenvolvimento 
de países e regiões. Essa medida apresentava, no entanto, uma grande 
distorção, pois não considerava as dimensões sociais em sua construção. 

Entretanto, em 1998, a Organização das Nações Unidas - ONU - criou a 
medida denominada Índice de Desenvolvimento Social - IDH -, que, além de 
incluir o PIB, considerava índices de saúde e de educação. A nova medida 
passou a ser aplicada com sucesso. O grande impacto causado pelo IDH 
deve-se à sua capacidade de fotografar uma situação social e, ao mesmo 
tempo, sinalizar aos governantes que desenvolvimento não é sinônimo 
exclusivo de fazer crescer a produção: a melhoria das condições de saúde e 
educação da população, entre outros indicadores, deve também ser 
considerada parte fundamental do processo de desenvolvimento. Assim, a 
utilização de informações e análises estatísticas como subsídios para 
definição de prioridades e metas na implantação de políticas públicas sociais 
vem se concretizando e constituindo consenso mundial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em iniciativa pioneira no 
Brasil, criou o Índice Paulista de Responsabilidade Social, tendo contratado a 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE - para sua 
elaboração. O impacto da divulgação do índice, no início deste ano, pode ser 
medido tanto pela repercussão na mídia quanto pela imediata mobilização de 
Prefeitos e de comunidades para encontrar soluções para as deficiências 

~------------~------------~ 



1007 
sociais de seus municípios. 

O projeto de lei em exame cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
- IMRS -, que tem por objetivo produzir um indicador de caráter descritivo 
para caracterizar os municípios mineiros quanto às condições de vida da 
população e às ações públicas direcionadas para seu aprimoramento. A 
tendência à descentralização e municipalização das políticas públicas sociais 
no Brasil tem feito surgir a necessidade de avaliação das gestões municipais, 
principalmente porque os índices que medem o desenvolvimento social 
tornaram-se imprescindíveis para os órgãos governamentais e as diversas 
agências internacionais na definição e implementação de políticas que 
promovam o desenvolvimento econômico e social. 

A expectativa é a de que o Índice Mineiro de Responsabilidade Social se 
torne também um indicador de prioridades e metas de desenvolvimento e de 
eqüidade social, já que, a partir de sua construção e divulgação, será 
possível, por um lado, identificar os municípios mais carentes e, por outro, 
prestigiar os municípios que mais se tiverem envolvido na promoção do 
desenvolvimento social de seus moradores. 

Quando o Poder Legislativo mineiro atua em sua função fiscalizadora, 
faltam-lhe instrumentos adequados de avaliação das políticas públicas 
sociais. Isso o impede de analisar os programas governamentais e o 
orçamento na perspectiva da superação das profundas desigualdades sociais 
existentes no Estado e da formulação de políticas destinadas às regiões mais 
carentes. 

Dessa forma, a criação do IMRS garantirá à Assembléia Legislativa o 
acesso a informações detalhadas e confiáveis, o que significa um avanço 
inédito a fim de captar e organizar dados que sejam capazes de detectar a 
condição de vida de cada município mineiro, o que atualmente é quase 
impossível. A partir do conhecimento dos indicadores sociais e das análises 
estatísticas, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais terá condições de 
refletir de modo consistente a respeito das políticas públicas sociais, tanto no 
que se refere às ações implementadas quanto à sua eficiência e eficácia. 

Esse conjunto diversificado de informações se tornaria uma espécie de 
instrumento de fiscalização política fundamental para o exercício da função 
constitucionalmente assegurada à Assembléia Legislativa. 

A Emenda no 1, do Deputado João Leite, apresentada em Plenário, 
estabelece uma série de indicadores a serem verificados, distribuídos em 
nove dimensões. Apesar de reconhecermos a grande importância desse 
conjunto de informações, consideramos que a sua produção é bastante 
problemática e, até certo ponto, inviável, frente às deficiências de 
informações, em nível municipal, com a periodicidade, a confiabilidade e a 
comparabilidade requeridas. Indicadores de renda, de desemprego e de 
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mortalidade infantil, por exemplo, não são obtidos com periodicidade 
anual ou bienal. Dadas essas dificuldades, consideramos que a definição das 
dimensões e dos indicadores deve ser resultado de uma discussão mais 
aprofundada, razão pela qual optamos por sugerir que se crie uma comissão 
com representantes de instituições de pesquisa social e estatística para 
definir a questão. 

Considerando o exposto, entendemos que cabe ao Poder Legislativo 
mineiro a construção de seus próprios instrumentos de ação, razão pela qual 
concordamos com a forma origmal do projeto. Dada, entretanto, a 
necessidade de se adequar o texto original à técnica legislativa, 
apresentamos o Substitutivo no 2. 

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

1.478/2001 na forma do Substitutivo no 2, a seguir apresentado, e pela 
rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e da 
Emenda no 1, apresentada em Plenário. 

SUBSTITUTIVO No 2 
Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Índice Mineiro de Responsabilidade Social- IMRS -, 

que tem por objetivo a apresentação periódica do perfil de desempenho dos 
municípios do Estado nas áreas sociais. 

§ 1 o - Para a construção do Índice Mineiro de Responsabilidade Social -
IMRS -, serão consideradas variáveis relevantes na indicação dos resultados 
obtidos pelos municípios e dos esforços dos gestores públicos, 
especialmente nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas e 
desenvolvimento rural e urbano. 

§ 2°- O IMRS integrará os dados que orientarão o planejamento estadual, 
principalmente na definição das políticas públicas sociais. 

Art. 2° - O IMRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos 
municípios, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e 
instituições públicas federais. 

§ 1 o - A Assembléia Legislativa poderá requisitar aos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, bem como às concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, os dados necessários à elaboração do 
IMRS. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa poderá celebrar convênio com órgãos e 
entidades da administração direta e indireta com o objetivo de coletar, 
organizar ou analisar os dados para a elaboração do IMRS. 

§ 3°- As diretrizes metodológicas destinadas à construção do IMRS serão 
definidas por comissão especial nomeada pelo Presidente da Assembléia 
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Legislativa do Estado, a partir de indicação da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, e composta por representantes de instituições 
públicas de pesquisa social e estatística. da associação estadual de 
municípios e da Assembléia Legislativa. 

Art. 3° - A Assembléia Legislativa publicará, bienalmente, no segundo 
semestre, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o relatório do IMRS 
correspondente ao segundo e quarto anos de mandato dos Governos 
Municipais, observados os critérios metodológicos e as atualizações que se 
fizerem necessárias. 

Parágrafo único - A primeira edição do IMRS ocorrerá no segundo ano 
subseqüente ao da publicação desta lei, observando-se, a partir daí, a 
periodicidade nela estabelecida. 

Art. 4° - A Assembléia Legislativa, mediante ato público, concederá 
certificado de reconhecimento aos cinqüenta municípios que: 

I - alcançarem os melhores resultados totais no relatório do Índice Mineiro 
de Responsabilidade Social; 

11 - obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento no 
último relatório publicado. 

§ 1 o - Poderão ser concedidos certificados de reconhecimento por categoria 
do IMRS aos municípios que apresentarem os melhores índices no relatório, 
em um máximo de dez áreas de atuação. 

§ 2° - O Estado apresentará, bienalmente, programa emergencial para o 
desenvolvimento social dos vinte últimos municípios classificados no relatório 
do IMRS. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 
das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator- João Leite - Bené Guedes - Luiz 

Menezes. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E SOBRE AS EMENDAS WS 11 
E 12 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.512/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -, 
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, 
tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas aplicável e dá 
outras providências. 

~------------~------------~ 



JOIO 
As Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria e 

Comércio perderam prazo para emissão de seus pareceres, sendo o projeto, 
a requerimento do autor, encaminhado à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que emitiu parecer pela aprovação da matéria, 
com as Emendas nos 1 a 1 O, que apresentou. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentados em Plenário o 
Substitutivo no 1, de autoria do Deputado Antônio Andrade, e as Emendas 
nos 11, de autoria do Deputado Olinto Godinho, e 12, de autoria do Deputado 
Chico Rafael. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o substitutivo 
e as emendas. 

Fundamentação 
O Substitutivo no 1 é incompatível com o propósito de reeditar 

integralmente o Programa Micro Geraes, uma vez que apenas promove 
algumas alterações na Lei no 13.437, de 30/12/99, que alteram os 
percentuais aplicáveis à carga tributária, bem como os abatimentos pelo 
número de empregados, estabelecem faculdade ao Poder Executivo de 
reduzir alíquota do ICMS, bem como concedem tratamento tributário 
diferenciado à pessoa física que promova operações de circulação de 
mercadorias. 

Opinamos pela rejeição do Substitutivo no 1, uma vez que o projeto de lei 
original visa a resgatar o desenvolvimento das pequenas empresas e das 
microempresas, mediante uma redefinição total do programa, atendendo às 
justas aspirações desse segmento, com base em estudos técnicos 
promovidos pela Comissão Especial do Micro Geraes, que foi uma iniciativa 
desta Casa. 

A Emenda no 11, do Deputado Olinto Godinho, estabelece faixas de 
classificação e de enquadramento mais elevadas do que aquelas previstas 
na redação original do projeto, além de estender os benefícios do Micro 
Geraes às associações de pequenos produtores da agricultura familiar. 
Apesar de ser louvável a preocupação do Deputado Olinto Godinho, 
entendemos que as faixas de enquadramento das pequenas empresas e das 
microempresas estabelecidas no projeto original atendem ao setor de forma 
mais adequada, uma vez que permitem a opção pelo sistema de débito e 
crédito e conferem um tratamento pedagógico às microempresas de menor 
faturamento, que também passam a ser enquadradas no novo Programa 
Micro Geraes. Elimina-se assim grande parte da chamada "economia 
invisível" em nosso Estado, representada por um enorme contingente de 
microempresas que atualmente estão na informalidade. 

Ademais, a redação original do projeto se preocupa ao mesmo tempo em 
proteger a indústria mineira, oferecendo incentivo para as operações 
realizadas dentro do Estado, bem como assegura a sobrevivência das 
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pequenas empresas e das microempresas que são obrigadas a adquirir 
mercadorias em outros Estados, passando a ficar desobrigadas do 
recolhimento do diferencial de alíquota. 

A Emenda n° 12, de autoria do Deputado Chico Rafael, visa a corrigir uma 
distorção verificada com as pequenas sorveterias, que atualmente são 
obrigadas a recolher o ICMS por substituição tributária, o que vem dando 
margem a que muitos estabelecimentos passem para a informalidade, 
deixando de recolher o ICMS para os cofres estaduais. Esta Comissão 
acolhe a Emenda no 12 na forma da Subemenda no 1, visando a adequar o 
texto à técnica tributária e deixar explícito na norma legal que não há 
restituição nem devolução de importâncias já recolhidas a título de ICMS. 

Também apresentamos a Subemenda no 1 à Emenda no 2, de modo a 
deixar claramente definido que os depósitos das pequenas empresas e das 
microempresas serão creditados diretamente na conta do FUNDESE-
GERAMINAS, vedada qualquer dedução. Com isso, evitar-se-á a utilização 
dos recursos do Fundo que de direito pertencem às pequenas empresas e às 
microempresas para outras normas e atividades estatais. 

A Subemenda no 1 à Emenda no 5 visa a incluir um representante da 
Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais - FEDERAMINAS -
no Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Por outro lado, esta Comissão apresenta as subemendas que receberam o 
no 1 às Emendas nos 6 e 7, substituindo o IPCA pelo IGP/DI previsto na 
redação original do projeto, para Iins de atualização anual dos valores das 
faixas de enquadramento das pequenas empresas e das microempresas, 
uma vez que o IGP/DI já era o índice adotado pelo Estado nas versões 
anteriores do Programa Micro Geraes. 

A Subemenda no 1 à Emenda no 1 O inclui os investimentos em "software" e 
"hardware" nos abatimentos do ICMS pelas pequenas empresas e pelas 
microempresas, uma vez que tais equipamentos hoje têm fundamental 
importância no desenvolvimento da atividade econômica do setor. 

Apresentamos ainda a Emenda no 13, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 34, estabelecendo que, se a lei não for regulamentada no prazo legal, 
ficam automaticamente aplicados os valores previstos nas faixas de 
enquadramento e reenquadramento. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Substitutivo no 1 e da 

Emenda no 11 apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 1.512/2001; 
pela aprovação da Emenda no 12 na forma da subemenda no 1 ; das 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 2, 5, 6, 7 e 1 O, e da 
Emenda no 13, a seguir redigidas: 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 12 
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Acrescente-se ao art. 15 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 15- .................................................................. . 
Parágrafo único - O disposto nos incisos I e 11 deste artigo não se aplica à 

pessoa jurídica ou à firma individual regularmente constituída e inscrita no 
Cadastro do Contribuinte do ICMS que promova operações relativas à 
fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas, caramelos, 
"marshmallow" e outros sabores, Código de Atividade Econõmica-CAE 
26.9.1.001, desde que seja optante do Programa Micro Geraes e que sua 
receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores definidos no art. 2° desta 
lei.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 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.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 5 
Dê-se ao "caput" do art. 28, ao inciso li do § 1 o e ao seu § 2° a seguinte 

redação, suprimindo-se o inciso IV do § 1 o e acrescentando-se o § 3° com a 
seguinte redação: 

Art. 28 - 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 de publicação desta lei, eleger o Presidente e o Secretário, 
bem como aprovar o seu regimento interno. 

§ 10 -........................................................................ . 
11 - acompanhar e monitorar as linhas de crédito especificas, 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; 
11 - 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 

~------------~------------~ 



1013 
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 -; 

VIII- um representante da Federação das Associações Comerciais do 
Estado de Minas Gerais- FEDERAMINAS.". 

SUMEMENDA N" 1 À 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 Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -, 
observados os doze meses do exercício imediatamente anterior.". 

SUMEMENDA N" 1 À EMENDA N" 7 
Dê-se ao § 2° do art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24-..................................................................... . 
§ 2° - Para 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 titulo de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado à sua 
atividade econômica, com base na variação acumulada do Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -, observados os dozes meses do 
exercício imediatamente anterior.". 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA No 1 O 
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 titulo de investimento em máquinas, 
equipamentos, "softwares", "hardwares", instalações ou aquisição de novas 
tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade econômica, 
observado o disposto no art. 26.". 

EMENDA N" 13 
Acrescente-se ao art. 34 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 34 -.................................................................. . 
Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo sem 

que tenha ocorrido a regulamentação da lei, aplicar-se-ão automaticamente 
os valores das faixas de enquadramento referidos nos Quadros I e 11 do 
Anexo I , e dos Quadros 111 e IV do Anexo li desta lei.". 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Sebastião 
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-O Sr. Presidente despachou, em 20/11/2001, as seguintes comunicações: 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Renilde Afonso de Paiva, ocorrido em 27/10/2001, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Marco Antônio Favilla, ocorrido em 16/11/2001, em Ouro Preto, e do 
Sr. Sebastião Arlindo dos Santos, ocorrido em 15/11/2001, em Borda da 
Mata. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Joaquim Dionísio de Oliveira, ocorrido em 12/11/2001, em Cachoeira de 
Minas. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO 2001 

ATAS 

ATA DA 308" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/11/2001 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar no 49/2001 - Projetos de Lei nos 
1.874 a 1.877/2001 -Requerimentos nos 2.832 a 2.850/2001 -Requerimentos 
da Comissão de Transporte, da Comissão Especial das Máquinas "Off-Line" 
e dos Deputados Geraldo Rezende e Elbe Brandão - Comunicações: 
Comunicações da Comissão do Trabalho, da Bancada do PSB e dos 
Deputados Wanderley Ávila (2), Gil Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Cristiano 
Canêdo, Maria Olívia e Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Hely Tarqüínio, Márcio Cunha, Alberto Bejani, Pastor George, 
Amilcar Martins e Elbe Brandão - 2" Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura 
de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Geraldo Rezende; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 954/2000; 
aprovação; questão de ordem; Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei nos 1.024, 1.189 e 1.327/2000; aprovação- Votação de Requerimentos: 
Requerimentos da Comissão Especial das Máquinas "Off-Line" e da 
Deputada Elbe Brandão; aprovação - Requerimento da Comissão de 
Transporte; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para 
votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de quórum para a votação -
Requerimento do Deputado Pastor George; deferimento; discurso do 
Deputado Agostinho Silveira - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão; deferimento; discurso do Deputado Edson Rezende - Requerimento do 
Deputado Bené Guedes; deferimento; discurso do Deputado Sargento 
Rodrigues- Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - 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 -
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Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira- Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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

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

1 a Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°- Secretário, 

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (4), 

comunicando, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça, 
que encaminhou os Projetos de Lei nos 38 e 199/99, 1.441 e 1.588/2001 à 
Secretaria de Governo. (-Anexem-se os oficios aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando, em 
atenção a pedido de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira, 
parecer da assessoria técnica da Secretaria da Fazenda a respeito do Projeto 
de Lei n° 682/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 682/99.) 

Do Sr. Carlos Ezequiel Moreira, Prefeito Municipal de Monlevade, 
agradecendo o convite para a reunião de apresentação do relatório das 
atividades da CIPE- Rio Doce, na Assembléia Legislativa do Espírito Santo. 

Do Sr. Márcio da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso, solicitando que se dê continuidade e agilidade aos 
trabalhos da CPI do Preço do Leite. (-À CPI do Preço do Leite.) 
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Do Sr. Willer Pós, Diretor do IGAM, enviando resumo do Plano de 

Formação de Profissionais em Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 
e solicitando a participação desta Casa nas fases de implementação do 
referido Plano. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Ronaldo Perim, Presidente da COHAB-MG, em atenção ao Oficio no 
2.281/2001/SGM, prestando informações sobre os imóveis objeto dos 
Projetos de Lei no 1.823/2001. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.823/2001.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de recursos 
para o Fundo Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, agradecendo convite 
para participar da reunião destinada a esclarecer tópicos acerca da 
importação de leite pelo Brasil.(- À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, comunicando a 
liberação de recursos do convênio com o Sindicato Rural de João Pinheiro. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

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 proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 49/2001 

Institui a Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, dispõe sobre sua 
organização e funções e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capitulo I 

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do Vale do Rio 
Grande 

Art. 1 o - Fica instituída a Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, 
integrada pelos Municípios de Uberaba, Verissimo, Conceição das Alagoas, 
Água Comprida, Delta, Conquista, Sacramento e Nova Ponte. 

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por 
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana do 
Vale do Rio Grande também passarão a integrá-la. 

Capitulo 11 
Da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande 

Seção I 
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Das Funções Públicas de Interesse Comum 

Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das funções 
públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão da Região 
Metropolitana do Vale do Rio Grande abrangerá serviços e instrumentos que 
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente 
metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por meio 
de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários 
entre os municípios da região metropolitana; 

li -no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito, tráfego 
e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos 
que exerçam a função de ligação entre os municípios da região 
metropolitana; 

111 - no saneamento básico: 
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do 

aglomerado metropolitano; 
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de 

atendimento integrado a áreas municipais; 
c) a macrodrenagem das águas pluviais; 
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do 

espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à proteção do meio 
ambiente; 

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à 
poluição: 

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento; 
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental; 
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e santuários 

ecológicos; 
d) o incentivo aos maciços florestais na região com vista ao suprimento de 

matéria-prima para o pólo moveleiro e a contribuição para o processo de 
seqüestro de C02; 

VI- no aproveitamento dos recursos hídricos: 
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em função das 

necessidades metropolitanas; 
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por 

medidas de proteção dos aqüíferos; 
c) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos hídricos 

do vale do Rio Grande, com vistas à agricultura irrigada, mediante estudos 
avançados na implantação do Plano Diretor de Irrigação do Baixo Vale do Rio 
Grande. 

VIl - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região 
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metropolitana e o subsidio ao planejamento das funções públicas de 
interesse comum; 

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de núcleos 
habitacionais e para programas de habitação; 

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida de 
avaliação do potencial produtivo de cada município e no direcionamento da 
produção programada de horticultura com vista ao abastecimento 
metropolitano; 

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) o incentivo à instalação de empresas na região; 
b) o incentivo às pequenas e médias empresas; 
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao 

fortalecimento do cooperativismo na região; 
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
e) a integração com as demais esferas governamentais; 
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de 

desenvolvimento; 
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento das 

cadeias do agronegócio processados na região; 
h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a definitiva 

integração da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande com a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, entre outros 
beneficios, a melhoria das telecomunicações, bem como a reestruturação e a 
ampliação da malha rodoferroviária da região ligada ao transporte interrnodal, 
melhorando, como conseqüência, o suprimento de matéria-prima e o 
escoamento da produção; 

XI - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos 
disponíveis ao turismo na área de convergência metropolitana; 

XII - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, com a 
adoção de medidas que visem a: 

a) encampação da Faculdade de Educação de Uberaba - FEU - como 
Unidade Regional da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, e 
não mais seu funcionamento por intermédio de "campus" agregado de outro 
município; 

b) ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as 
necessidades da região; 

c) desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos três 
segmentos econômicos estabelecidos na área metropolitana; 

XIII - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde baseada 
na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na integração das redes 
pública e privada e a racionalização dos recursos físicos e hurnanos à 
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disposição da saúde; 

XIV - o aumento da eficácia dos estabelecimentos da região metropolitana 
para melhorar a potencialidade e produtividade de instituições de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e de estrutura aduaneira; 

XV - Fortalecer o desenvolvimento de tecnópole dentro do conceito de 
"cluster". 

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área 
de mais de um município serão coordenados em nível metropolitano, com a 
participação dos municípios e dos órgãos setoriais interessados. 

Seção li 
Da Gestão 

Art. 3°- A gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande compete: 
I - à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e de 

controle; 
11 - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas às 

funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no nível do 
planejamento estratégico, operacional e de execução; 

111- ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Metropolitano. 
Seção 111 

Da Assembléia Metropolitana 
Art. 4° - À Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Rio Grande, 

órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Grande, 
compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de 
interesse comum; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos específicos 
de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades metropolitanas; 

111 -elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão parte as 
políticas globais e setoriais para o desenvolvimento socioeconômico 
metropolitano, bem como os programas e projetos a serem executados, com 
as modificações que se fizerem necessárias à sua correta implementação; 

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor Metropolitano em 
curto, médio e longo prazos; 

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na Região 
Metropolitana do Vale do Rio Grande, respeitadas as prioridades setoriais e 
espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus programas e 
projetos; 

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes 
distintas de financiamento, destinados à implementação de projetos indicados 
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no Plano Diretor Metropolitano: 

VIl -administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos recursos 

do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano: 
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes 

orçamentárias da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande; 
X- estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços metropolitanos 

de interesse comum: 
XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios que não 

disponham de capacidade de planejamento próprio; 
XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do Plano 

Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos: 
XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos rumos do 

desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande. 
Art. 5°- A Assembléia Metropolitana do Vale do Rio Grande é composta por: 
I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale 

do Rio Grande; 
11 - Vereadores das Cãmaras dos municípios que compõem a Região 

Metropolitana do Vale do Rio Grande, na proporção de um Vereador para 
cada cinqüenta mil habitantes ou fração; 

111 - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, por ela indicados: 

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo 
Governador do Estado; 

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre 
Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região Metropolitana, 
indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; 

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano do Vale do Rio Grande, 
eleitos por seus pares, sendo: 

a) dois Prefe1tos; 
b) dois Vereadores. 
§ 1 o - Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo indicarão um 

suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos respectivos 
municípios. 

§ 2° - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem os 
incisos li a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma forma que 
os titulares, para atuar em caso de impedimento destes. 

§ 3°- O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos, permitida 
uma recondução para igual período, ressalvado o disposto no§ 4°. 

L------------~------------~ 



1022 
§ 4° - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus 

mandatos eletivos. 
§ 5° - A participação na Assembléia Metropolitana do Vale do Rio Grande é 

considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 
Seção IV 

Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Art. 6° - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da 

Região Metropolitana do Vale do Rio Grande: 
I - planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia Metropolitana 

do Vale do Rio Grande os projetos integrados de desenvolvimento econômico 
e social; 

11 - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande; 

111 - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos 
no âmbito da Assembléia Metropolitana; 

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o objetivo de 
ampliar a participação da sociedade civil no debate e na busca de soluções 
dos problemas da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande. 

Art. 7° - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de caráter 
consultivo, terá a seguinte composição: 

I - representantes dos Conselhos Municipais; 
li - representantes das empresas da região; 
111- representantes das demais entidades associativas. 
Parágrafo único - A função de membro do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social será considerada de interesse público relevante e não 
será remunerada. 

Art. 8° - A Assembléia Metropolitana do Vale do Rio Grande regulamentará 
os critérios de escolha dos membros do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande de 
acordo com o seu regimento interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 

Art. go - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do Vale do Rio 
Grande atingidos pelo processo de metropolitanização constituirão o Colar 
Metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a execução das 
funções públicas de interesse comum. 

Art. 1 O - A integração, para efeito de planejamento, organização e 
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios que 
compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da Assembléia 
Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, assegurada a 
participação do município diretamente envolvido no processo de decisão. 

L-..-------0--------' 



1023 
Capítulo 111 

Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Grande-
FUNDO-RIOGRANDE 

Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale 
do Rio Grande - FUNDO-RIOGRANDE -, destinado a apoiar os municípios 
da Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de 
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do 
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de projetos e 
programas de interesse comum dos municípios, visando ao desenvolvimento 
auto-sustentável da região. 

Art. 12 - São recursos do FUNDO-RIOGRANDE: 
I - as dotações orçamentárias; 
11 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe forem 

destinados; 
111 - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas e 

externas destinadas à implementação de programas e projetos de interesse 
comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande; 

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito 
relativos a principal e encargos; 

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos; 
VI - outros recursos. 
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNDO-RIOGRANDE 

exclusivamente as Prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e 
indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio 
Grande e dos municípios do Colar Metropolitano. 

Parágrafo único - E vedado ao FUNDO-RIOGRANDE realizar operação de 
crédito, nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 14 - O FUNDO-RIOGRANDE, de duração indeterminada, tem como 
unidade gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro, 
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia 
Metropolitana. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos 
serviços prestados. 

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de repasse 
de recursos do FUNDO-RIOGRANDE: 

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou programa, 
aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com as normas do Plano 
Diretor Metropolitano; 

li- o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou entidade estadual ou 
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Art. 16- A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo FUNDO-
RIOGRANDE será comprovada na forma definida em regulamento pela 
Assembléia Metropolitana. 

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNDO-
RIOGRANDE obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais 
e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 18- Aplicam-se ao FUNDO-RIOGRANDE, no que couber, as normas 
da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 19 - As despesas do FUNDO-RIOGRANDE correrão à conta de 
dotação orçamentária própria. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do Vale do Rio 
Grande as regras contidas nos arts. 1 o a 6° da Lei Complementar no 26, de 
14 de janeiro de 1993. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: Um espaço homogêneo não precisa apresentar 

necessariamente componentes contíguos. Basta existirem várias áreas 
homogêneas para se ter um espaço homogêneo e, portanto, uma região 
metropolitana. 

O importante no espaço homogêneo caracterizado por uma reg1ao 
metropolitana e, ainda, ampliada pelo colar metropolitano é conseguir maior 
produtividade do esforço de desenvolvimento para alcançar maiores 
proveitos. 

A Região Metropolitana do Vale do Rio Grande apresenta componentes 
regionais de importância nacional, como turismo, navegação, irrigação, 
produção de energia elétrica, fluxo de transporte interligando diferentes 
unidades federativas, produção de alimentos, abastecimento de mercados, 
entre outros. 

O crescimento de uma determinada metrópole poderá levar o Governo a 
sustentar, através de subsídios, os altos custos de capital social. Com a 
criação da região metropolitana, o Governo poderá alocar recursos em 
espaços homogêneos, propiciando maiores rendimentos econômicos em 
outras áreas, com melhores resultados sociais como distribuição de renda, 
desenvolvimento sustentado, menos favelização, melhor Índice de 
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Desenvolvimento Humano - IDH - e, assim por diante. O delineamento 
da região metropolitana e do colar metropolitano poderão oferecer inúmeras 
vantagens ao planejador, pois será levada em conta a avaliação das 
facilidades existentes, propiciadas pela infra-estrutura, pelos recursos 
naturais, pelo fluxo rotineiro dos serviços, além da avaliação do potencial 
para o desenvolvimento futuro. 

Os resultados desta análise serão de grande importância para a localização 
das atividades que o Governo queira promover, localizando instrumentos a 
serem utilizados, pelos quais possam alcançar metas previamente fixadas. 
Um plano diretor de irrigação, um plano diversificado de turismo, um plano de 
transmissão de energia podem ser bons exemplos. 

O fortalecimento dessa área de integração regional será um importante 
tronco de telecomunicação, transporte e energia elétrica, que através da 
conjugação de esforços de todos os municípios envolvidos, possibilitará 
maior identidade, integração, intercâmbio e padronização no exercício do 
dever de informar sem a descaracterização dos usos, e preservando-se os 
costumes e as culturas locais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais 
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.874/2001 
Permite a celebração de convênios entre as universidades do sistema 

estadual e os municípios mineiros para a implantação dos cursos de 
Pedagogia e Normal Superior. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- As universidades do sistema estadual poderão promover convênios 

com os municípios mineiros para implantação dos cursos de Pedagogia e 
Normal Superior, a título de extensão, observadas as providências 
educacionais necessárias ao seu adequado funcionamento. 

Art. 2° - O calendário escolar abrangerá a carga horária disciplinada pelo 
Conselho Estadual de Educação, sendo permitidas aulas não presenciais, no 
percentual de 20% da carga horária, quando submetidas a eficiente 
planejamento acadêmico. 

Art. 3° - A universidade fará comunicação ao Conselho Estadual de 
Educação quando celebrado o convênio de que trata o art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação fará a avaliação do 
curso e encaminhará sua recomendação após o prazo de seis meses de seu 
funcionamento. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2001. 
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Antônio Júlio 
Justificação: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os 

membros do magistério estadual e municipal, antes do ano de 2006, deverão 
preencher condições específicas para o exercício de suas atividades 
educacionais e para fazerem jus a remuneração e aproveitamento nas áreas 
de atuação escolar, indicadas na legislação. Tal fato criou enorme demanda, 
que o projeto de lei em tela objetiva atender, com a devida qualidade e prazo. 

As universidades, pela Constituição Federal, são órgãos que possuem 
todos os atributos legais para implantar cursos superiores e, com o apoio das 
Prefeituras, poderão fazê-lo com eficiência e rapidez. 

Há de se instituir, também, para facilidade dos estudos, a autorização para 
existência de 20% de aulas não presenciais, de acordo com orientação do 
MEC e segundo portaria assinada pelo Ministro da Educação. 

O projeto, portanto, vai ao encontro das necessidades escolares dos 
municípios e do Estado, dentro de disciplinamento moderno e eficiente, dai a 
sua procedência e a necessidade de pleno apoio desta Casa. 

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

PROJETO DE LEI No 1.875/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Mariana Beneficente 

AMARBEN -,com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mariana 

Beneficente - AMARBEN - , 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 Reuniões, 12 de setembro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação Mariana Beneficente - AMARBEN - , criada em 

20/12/94, é uma sociedade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade combater a fome e a pobreza e realizar trabalhos para 
a proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice. 

A AMARBEN foi criada por um grupo de pessoas com o objetivo de prestar 
auxílio às comunidades carentes, em especial às crianças de até 12 anos e 
aos idosos do Alto Bom Jesus e do Bairro Santa Clara - Prédio da 
MinasCaixa, em Viçosa. 

Desde a sua fundação, vem trabalhando para amenizar os sofrimentos de 
seus associados, realizando diversos trabalhos, como distribuição de sopa de 
segunda a sexta-feira, confecção de roupas por voluntários, doadas para 
crianças, e realização de cursos de ensino religioso para crianças, aos 

t.__------0-------



1027 
domingos, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. 

A entidade tem sua diretoria renovada de dois em dois anos e é 
reconhecida pela Prefeitura Municipal de Viçosa como um órgão de utilidade 
pública. 

No intuito de ampliar suas atividades beneficentes, apesar das dificuldades 
financeiras, a entidade pretende fornecer assistência à saúde e à educação e 
também ministrar reuniões de assistência espiritual para as crianças. 

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma relevância na 
comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais dispostos 
na Lei no 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, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.876/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapetinga 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 

Pirapetinga imóvel com área aproximada de 592m2 (quinhentos e noventa e 
dois metros quadrados), localizado nesse município, na Rua da Ponte, parte 
do imóvel com área total de 2.070, 12m2 (dois mil e setenta vírgula doze 
metros quadrados), registrado sob o no 2.410, a fls. 210 do livro 3-D, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
construção de uma biblioteca pública e um espaço cultural. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo formalizar a doação 

de uma parcela da área do imóvel localizado na Rua da Ponte, no Município 
de Pirapetinga. A área reservada à alienação será destinada à construção de 
uma biblioteca pública e um espaço cultural, que, a nosso ver, são de grande 
valia para o desenvolvimento intelectual, cultural e recreativo dos moradores 
de Pirapetinga. Ademais, as obras se justificam pelo fato de não haver prédio 
próprio para o funcionamento da biblioteca, tendo o município de arcar com 
ônus de aluguel e impostos. Além disso, o imóvel atende a necessidades da 
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população, tais como localização, fácil acesso e tamanho. É importante 
ressaltar, ainda, que na outra parte do imóvel está instalada, e em pleno 
funcionamento, uma cadeia pública, razão pela qual não estamos pleiteando 
o uso da totalidade do imóvel, mas apenas 592m2 de sua área, que irá 
atender ao fim almejado. 

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
nesta Casa para que a proposição em exame seja aprovada, de forma a 
permitir a concretização do importante objetivo que se estabelece para o 
imóvel doado. 

- 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" 1.877/2001 
Cria o Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite- PRÓ-LEITE. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa Estadual de Incentivo à Produção de Leite 

- PRÓ-LEITE -, destinado a contribuir para a redução de custo de produção 
de leite com injeção de recursos financeiros no processo de produção 
primária. 

Art. 2° - São objetivos específicos do Programa: 
I - incentivar o produtor de leite, que seja cooperativado, por meio de 

empréstimo oriundo da arrecadação de ICMS gerado pela cooperativa, 
quando da aquisição do seu produto; 

li - melhorar a competitividade do produtor de leite e o fortalecimento do 
agronegócio leiteiro; 

111 -evitar o êxodo do produtor de leite para os grandes centros urbanos; 
IV - reduzir o custo e valorizar a produção do leite; 
V - propiciar melhores condições na promoção da defesa sanitária do 

rebanho e das condições higiênicas das instalações do produtor; 
VI - incentivar a atividade leiteira nas propriedades rurais, com vista à 

diversificação da produção e ao aumento da renda dos produtores; 
VIl - promover a melhoria da qualidade do leite e de seus derivados com a 

conseqüente ampliação da coleta a granel de leite refrigerado; 
VIII - contribuir para a economia dos municípios envolvidos, mediante a 

melhoria de renda dos produtores e o aumento da arrecadação de ICMS; 
IX - propiciar ao produtor de leite dinamismo e condições de aquisição de 

insumos, maquinário, utensílios e equipamentos agrícolas necessários à 
produção de leite, permitindo maior competitividade e melhores formas para a 
negociação do preço do produto. 

X - permitir condições viáveis de formação, recuperação e manutenção de 
pastagens. 
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Art. 3°- São recursos financeiros do Programa: 
I - os provenientes da arrecadação de ICMS gerados pelas cooperativas 

quando da aquisição do leite de seu cooperativado, através de linha especial 
do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 
1994, observado o disposto em seu art. 4°; 

111 - dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos 
adicionais; 

IV - empréstimos obtidos junto a organismos de financiamento nacionais 
ou estrangeiros; 

V - transferências de fundos e programas federais ou estaduais; 
VI -outros recursos. 
Art. 4° - Compete ao Poder Executivo, na implantação e na execução do 

Programa: 
I - promover levantamento e manter cadastro dos produtores rurais 

interessados em participar do programa; 
li -verificar a condição de produtor cooperativado em regular exercício de 

suas atividades conforme normas e instruções da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais- OCEMG -; 

111- prestar assistência técnica e gerencial e desenvolver ações de suporte 
aos produtores cooperativados participantes do PRÓ-LEITE; 

IV - criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou 
parcial dos projetos encampados pelo PRÓ-LEITE; 

Parágrafo único - No planejamento das ações de que trata este artigo, 
caberá ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, na 
condição de gestor do PRÓ-LEITE, em parceria com as cooperativas de 
crédito rurais do Estado, a promoção de mecanismos para sistematizar a 
operacionalização da concessão dos financiamentos nos termos desta lei. 

Art. 5° - Poderão se habilitar aos benefícios do financiamento constantes 
nesta lei o produtor de leite que aplique o empréstimo no processo de 
produção e em atendimento ao disposto no decreto regulamentador desta lei, 
desde que se encontre regularmente sócio de cooperativa. 

Parágrafo único - O empréstimo atenderá, prioritariamente, aos produtores 
que se encontrem abaixo da média de produção no Estado. 

Art. 6° - No financiamento a ser concedido ao produtor de leite 
cooperativado, caberá ao BDMG adotar uma linha especial de crédito, de 
forma a estabelecer as normas gerais do financiamento respeitando o prazo 
de um ano de carência para o início do pagamento do empréstimo e um ano 
de prazo para a amortização do financiamento. 

Art. 7° - Sobre o financiamento não incidirá taxa de juros nem correção 
monetária, não se excluindo a taxa de administração que será adotada 
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mediante projeto técnico analisado e aprovado pelo BDMG ou pela 
cooperativa de crédito rural nos casos específicos. 

Art. ao - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. go- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2001. 
Paulo Piau e outros 
Justificação: É forte a pressão para que o setor se modernize rapidamente, 

saindo do modelo tradicional e extrativista para outro mais empresarial, de 
caráter competitivo, no qual a organização da produção e a qualidade do 
produto sejam pontos fundamentais. 

Assim, reduzir de produção, aumentar a produtividade dos fatores 
envolvidos, procurar a sustentabilidade de crescimento, entre outros, são 
desafios impostos aos produtores; todavia, o setor encontra-se 
descapitalizado, além de haver a necessidade de treinamento crescente da 
mão-de-obra e incorporação de novas tecnologias. 

O presente projeto de lei aponta fontes de recursos financeiros, que sem 
promoverem burocracia nem prejudicarem as receitas do Estado, permitirão 
ao produtor de leite ficar amparado por um dos mais restritivos fatores de 
produção, que é o capital. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.832/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que envie relação dos 
convênios celebrados com empreiteiras ou municípios, em 2001, referentes à 
execução de obras de infra-estrutura urbana, principalmente as programadas 
para os municípios que menciona. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.833/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que encaminhe 
mensagem com projeto de lei complementar que verse sobre a 
regulamentação da Defensoria Pública do Estado. 

W 2.834/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Administração com vistas 
a que se verifique a possibilidade de funcionários públicos estaduais serem 
autorizados a utilizar as férias-prêmio para quitação ou abatimento de saldo 
devedor em financiamentos habitacionais. 

N" 2.835/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente do Senado e aos Líderes nessa Casa 
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manifestando o apoio do Legislativo mineiro à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 29/2001. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 2.836/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Esportes com vistas à construção de quadra 
poliesportiva no Município de Lagoa dos Patos. (-À Comissão de Educação.) 

W 2.837/2001, da Comissão de Transportes, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Esportes, pedindo a construção de quadras 
poliesportivas nos povoados do Município de Juramento. (- À Comissão de 
Educação.) 

No 2.838/2001, da Comissão de Transportes, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG, pedindo uma série de providências 
para se enfrentar a seca no Município de Luislândia. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

No 2.839/2001, da Comissão de Transportes, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Esportes, pedindo a construção de um ginásio 
poliesportivo no Município de Pedras de Maria da Cruz. (- À Comissão de 
Educação.) 

No 2.840/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG o 
asfaltamento da BR-122 à BR-251 e do trecho que liga Capitão Enéias à 
Estrada da Produção. 

W 2.841/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG o 
asfaltamento da BR-135 entre ltacarambi e Cocos, BA. 

No 2.842/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG o 
asfaltamento do trecho que liga a BR-122 à Colonização Paraguaçu, em 
Nova Porteirinha. 

N° 2.843/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG o 
asfaltamento do trecho que liga o Município de lbiracatu à BR-135. 

W 2.844/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG a 
terraplenagem e o encascalhamento das estradas vicinais de Josenópolis. 

W 2.845/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, ao Diretor-Geral do 
DER-MG, aos Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais com vistas 
à conclusão da pavimentação do trecho da BR-135 que liga o Município de 
ltacarambi à divisa dos Estados de Minas Gerais e da Bahia. 

W 2.846/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
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apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral 
do DER-MG com vistas ao asfaltamento de trechos da BR-308 e à 
construção de ponte entre os Municípios de Juramento e Guaraciama. 

N" 2.847/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas à realização das obras que menciona, solicitadas pela 
Câmara Municipal de Miravânia. 

N" 2.848/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas à pavimentação asfáltica de trechos da MG-202 e da 
LMG-654. 

N" 2.849/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas à pavimentação asfáltica do trecho de rodovia que 
menciona, à margem direita do rio São Francisco. 

No 2.850/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo aos Senadores e Deputados Federais por Minas Gerais com vistas à 
aprovação de emenda ao Projeto de Lei Federal no 45/2001, do Deputado 
Federal Márcio Reinaldo. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Transporte, da Comissão Especial das Máquinas "Off-Line" e dos Deputados 
Geraldo Rezende e Elbe Brandão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do 

Trabalho, da Bancada do PSB e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Gil 
Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Cristiano Canêdo, Maria Olivia e Miguel Martini. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta 

tribuna hoje, para posicionar-me como Corregedor desta Casa no que tange 
ao Código de Ética discutido no Congresso Nacional. 

Fazendo abstração das afinidades partidárias, podemos afirmar, sem 
margem de erro, que a iniciativa do Deputado Aécio Neves- ao se bater pelo 
fim da imunidade parlamentar - foi corajosa e veio atender aos legítimos 
anseios populares. Realmente, não se justificava que o mandato servisse de 
instrumento para acobertar responsabilidades que a ele não dizem respeito. 
O parlamentar é um cidadão como os outros, e dele, mais que dos outros, 
deve-se exigir honradez e o total descolamento de interesses menores. 

A proposta de emenda à Constituição Federal, como se sabe, foi aprovada 
em 1 o turno, na Câmara, e resguarda o direito de o Deputado ou Senador 
manifestar sua opinião, seja por palavras, seja por voto. Incorrendo o 
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parlamentar em delito de natureza comum, poderá ser processado sem 
necessidade de autorização do parlamento, embora este possa sustar o 
processo, se verificar que o parlamentar é vítima de perseguição política. É 
de bom juízo lembrar que se deve conhecer a história de cada parlamentar, 
quando uma notícia apressada, abusiva e incompatível com a realidade 
possa causar um julgamento injusto e comprometer de forma danosa e 
irreversível a vida política desse parlamentar. A liberdade e o dever, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, têm mão dupla. 

A proposição representa um avanço, bem como dá ensejo ao Legislativo 
para afirmar-se perante a opinião pública. É o que nos ocorre, exatamente, 
quando a Casa do povo mineiro vem sofrendo dura campanha por parte de 
determinados setores da mídia, e é por isso que hoje ocupamos a tribuna. 
Não é, absolutamente, uma "mea culpa" que estamos fazendo. Entendemos 
que nós, Deputados mineiros, pecamos quando não atualizamos em tempo 
hábil o modelo de remuneração que nos haviam passado as legislaturas 
anteriores, cuja solução definitiva somente irá acontecer com norma 
constitucional de iniciativa do Congresso. Mas daí a sermos acusados de 
improbidade vai uma grande diferença, e com isso, absolutamente, não 
concordamos. De fato, é lamentável que a questão dos subsídios 
parlamentares tenha funcionado como pano de fundo para críticas 
infundadas e análises céleres, a propósito do que fazemos nesta Casa. Veja-
se, por exemplo, a questão da anistia fiscal, ora em tramitação. Concordamos 
em que a anistia é tecnicamente evitável e eticamente inaceitável. No 
entanto, não podemos deixar que uma legião de servidores fique sem 
receber o 13° salário e que despesas de custeio inadiáveis sejam adiadas, só 
porque o Executivo não agiu, não planejou e não programou quando devia tê-
lo feito. É sob tal ótica que encaramos a proposição, e nunca- como querem 
certos formadores de opinião pública - como pretexto para favorecer 
interesses corporativistas de alguns Deputados. 

Hão de indagar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se não estamos 
divagando ao passar da imunidade parlamentar para a anistia fiscal, dois 
temas aparentemente dissociados. Mas o fato é que eles se interrelacionam: 
só o agente isento e responsável - no caso, o parlamentar desprovido do 
manto da imunidade - pode legislar sobre matéria polêmica e cheia de 
implicações. O Deputado deve ser como aquela vestal que, no templo 
romano, respondia pela chama da nacionalidade. Só que nós, hoje, 
garantimos a existência da Nação e da democracia, ao nos tornarmos 
guardiães do Legislativo. 

Existem aspectos conceituais que devem ser levados em conta, e vamos 
procurar aqui especificá-los. Para começar, imunidade não se pode confundir 
com impunidade. Ser imune não é ficar impune. De outro lado, prerrogativa 
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não se confunde com privilégio, porque visa facilitar o exerc1c1o do 
mandato e nunca favorecer alguns em nome de todos. Finalmente, ética e 
decoro são conceitos distintos, embora a primeira oriente o segundo. A ética 
é quase inerente ao homem, ele a adota ou a repele; o decoro é 
circunstancial, e diz respeito ao comportamento. O que é indecoroso para o 
parlamentar pode não o ser para o cidadão na informalidade. 

Esta Assembléia, em boa hora, está fazendo tramitar o Código de Ética dos 
Deputados. Pois a fidelidade aos conceitos e princípios a que nos referimos 
deve estar espelhada no Código. Em poucas palavras, o documento deve 
consagrar a ética e a moral sob o prisma da justiça. 

Voltando à Roma antiga, lembramos que ali se dizia que à mulher de César 
não bastava ser honesta, devia também parecer honesta. São dois aspectos 
-o particular, na honradez pessoal, e o coletivo, no comportamento exterior-
que ainda hoje prevalecem, particularmente com referência aos 
representantes do povo. O Deputado deve ser honesto e deve refletir 
externamente essa honestidade. Afinal, o parlamento é um arco-íris, que 
acolhe não apenas adversas cores partidárias, mas também a variada 
coloração dos segmentos sociais. A multiplicidade de representação e de 
objetivo não se separa da uniformidade do bem, do honesto e do justo, mas 
pode dar margem a eventuais questionamentos que nos cumpre dirimir. 

Dizia Ortega y Gasset que somos nós e as nossas circunstâncias. O 
parlamentar é o detentor do mandato e das suas resultantes. Se for legítimo 
para o povo, devemos cultivar o egoísmo benigno que se traduz em eventual 
inflexibilidade de posições. Para o povo, devemos ser aquela última instância, 
a qual pode também ser cautelar: ao nos anteciparmos na interpretação das 
vozes e das idéias, estamos antecipando o julgamento que o povo fará, 
surgida a ocasião, sobre uma realidade que acata ou não aceita. Para o 
povo, finalmente, nós, Deputados, devemos amadurecer e evitar o narcisismo 
que tende a aflorar na vida pública. 

Em nossas atuais responsabilidades como Corregedor desta Casa, 
notamos que o Regimento Interno cria nítido espaço de decisão final para o 
Presidente. O Corregedor deve conviver com esse regime presidencialista, 
procurando a solução ou as variáveis da virtude para atender às 
circunstâncias do processo. Por essa razão, concordamos com aquele 
magistrado que, em Brasília, no processo sobre o assassinato do índio 
Pataxó, declarou: "Não posso julgar pelas vozes das ruas". Pois também aqui 
podemos talvez agir como Corregedor sem aparente consideração às vozes 
das ruas, às quais escapa a realidade de um Legislativo presidencialista. 

São duas, portanto, as específicas matérias que nos levam a ocupar esta 
tribuna: o fim da imunidade parlamentar, por nós endossado com entusiasmo, 
mesmo que pretendam tenhamos contra argumentação pessoal e específica; 
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e o Código de Ética, pelo qual nós, Deputados à Assembléia Legislativa, 
vamos sedimentar nossa convicção e orientar nossa postura. Eis as 
considerações que trazemos como subsídio para o amadurecimento e 
fortalecimento do Poder Legislativo. 

Nesse sentido, terminamos lembrando que o fim da imunidade parlamentar, 
em âmbito nacional, e a introdução do Código de Ética, no âmbito desta 
Casa, são um divisor de águas para cuja importância devemos estar atentos. 
Muito obrigado. 

Eis as considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que trazemos como 
subsídios para amadurecimento e fortalecimento do Poder Legislativo. 

São essas nossas palavras, caracterizando nossa posição como 
Corregedor nesta Casa, no que tange à ética, que se compõe dos bons 
princípios para uma boa conduta, para o bem, para a boa justiça e, 
circunstancialmente, para o decoro da imunidade material e processual. 

Tenho a impressão de que teremos dificuldade de apreciar ainda neste ano 
o Código de Ética. Mas, no início do ano que vem, poderemos votá-lo, mais 
ou menos de acordo com o que ficar estabelecido em Brasília, até porque a 
legislação federal se reproduz na legislação estadual. Foi de boa iniciativa 
que o nosso representante no Congresso Nacional, Deputado Aécio Neves, 
fizesse valer esse expediente. Acreditamos que isso será bom para o resgate 
da reputação do agente político representante do povo, neste Poder 
Legislativo. 

O Deputado João Leite (em aparte)*- Deputado Hely Tarqüínio, 
acompanhei o pronunciamento de V. Exa. e gostaria de dizer que confiamos 
em seu trabalho na Corregedoria da Assembléia Legislativa, o qual não é 
fácil. O Código de Ética da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais é um instrumento importante, que dará melhores condições ao 
trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo à frente desse órgão. Confiamos 
em seu trabalho, pois sabemos do equilíbrio com que V. Exa. se porta neste 
parlamento. Desejamos-lhe êxito e sabemos que V. Exa. terá sucesso nesse 
trabalho, devido à sua capacidade e competência. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Agradeço as generosas palavras do Deputado 
João Leite e encerro meu pronunciamento. 

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

Deputadas, senhores e senhoras, apesar de uma forte gripe adquirida nas 
últimas horas, não poderia deixar de estar aqui hoje, para fazer três anúncios. 

O primeiro deles é muito triste. O Prefeito da cidade de Peçanha, no vale 
do rio Doce e Suaçuí, declarou estado de emergência, em função das chuvas 
da última segunda-feira, as quais, infelizmente, destruíram praticamente 20 
pontes naquela cidade, que possui vários distritos, como Santa Tereza do 
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Bonito, que sequer tem acesso a qualquer localidade. Portanto, Sr. 
Presidente, Peçanha merece, hoje, do Governo do Estado uma atenção 
especial, e, nesse sentido, estamos acionando as autoridades e órgãos 
competentes, como o Governador do Estado, a Defesa Civil e a Secretaria de 
Obras, para acudirmos os munícipes e a cidade, que é administrada pelo 
companheiro de partido Odilon Caldeira. 

Mas não trago apenas notícias tristes, trago também a notícia de que, em 
várias cidades, conseguimos aprovar o programa do esporte solidário. 
Iremos, inclusive, assinar esses convênios entre as cidades da região e a 
Secretaria de Esportes. Cito, aqui, a cidade de Rio Vermelho, que foi 
contemplada com esse benefício. 

Sr. Presidente, na última segunda-feira, dei entrada nesta Casa no projeto 
da medalha Joaquina do Pompéu. Tivemos essa idéia na audiência pública 
de turismo, na cidade de Pompéu, e gostaríamos de ter entrado antes com 
esse projeto, mas estávamos esperando a audiência pública do turismo, para 
podermos anunciar esse projeto, com o objetivo não apenas de agraciar e 
reverenciar as mulheres do Estado que tanto têm contribuído para nosso 
desenvolvimento econômico ou social, mas, acima de tudo, de demonstrar 
nosso carinho para com essa mulher, que foi matriarca na cidade. 

Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para reverenciar a memória de 
Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco Souto Maior de Oliveira 
Campos, intitulada D. Joaquina do Pompéu, como nos ensina o historiador 
Agripa Vasconcelos, que, no romance "Sinhá Braba", narra a trajetória desta 
que foi a grande afirmação do matriarcado rural em Minas Gerais. Nascida 
em 20/8/1752, na cidade de Mariana, mudou-se para Pitangui, onde seu 
marido, Inácio de Oliveira Campos, era Capitão-Mor da Companhia das 
Ordenanças. O Capitão, ao dar baixa da tropa, compra a imensa Fazenda de 
Nossa Senhora da Conceição do Pompéu, que se tornaria o futuro distrito 
que se emanciparia politicamente de Pitangui. O nome de D. Joaquina do 
Pompéu fixou-se no entorno desse latifúndio, mas permanece vivo, até hoje, 
graças à tradição oral de sua larga descendência e conhecimento. 

Sua vida e sua história são das mais admiráveis. Numa época em que 
somente se pensava na riqueza mineral das Minas Gerais, essa mulher 
implantava as bases da agropecuária mineira. Além do ouro, o Estado 
passou a ser fornecedor de carnes e de verduras e de outros gêneros para o 
Reino. Como assinala Agripa Vasconcelos, "suas prerrogativas de realeza e 
fidalguia fazendeira vinham da benemerência com que serviu a D. João VI e, 
depois, a D. Pedro I. 

Para administrar sua imensa fazenda - do tamanho da Bélgica -, usava de 
energia, mas jamais permitiu que seus escravos, nascidos ou criados em 
suas senzalas, andassem nus, como os demais negros dos outros territórios 
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do Brasil Colônia. Ainda exigia que todos, negros e brancos, a seu 
serviço, fossem alfabetizados. Os negros foram proibidos de praticar bigamia 
ou de viverem amancebados em suas terras. Ou seja, já naquela época, D. 
Joaquina do Pompéu impunha um pouco de civilidade nas Gerais. 

D. Joaquina do Pompéu foi uma mulher que construiu um estilo de vida 
marcante no final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX. 
Apegada à tradição de seus ancestrais, liderou e expressou valores no Oeste 
mineiro. D. Joaquina do Pompéu destacou-se politicamente em uma época 
difícil, completamente dominada pelo mando masculino. 

Diríamos que D. Joaquina foi pessoa de vanguarda. Além de ambientalista 
em época em que não havia a preocupação de defender o meio ambiente, já 
se preocupava com a terra e com a sua sustentabilidade. Por isso, faz-se 
necessário resgatar a história da matriarca que, naquela época, ensinou os 
escravos a tecerem e a fazerem cobertores com lã e também criou a primeira 
fábrica de tecidos, contrariando as ordens da Corte, que proibia a fabricação 
de tecidos na colônia. 

Enfim, poderíamos destacar de D. Joaquina do Pompéu vários e vários 
atos de bravura e de determinação, que mudaram a história e os costumes 
em nosso País, como o fornecimento de armas para o Império contra os 
movimentos emancipacionistas. Ela forneceu todos os seus bens, parentes, 
escravos e criados, além de financiar o Exército Imperial para conter a revolta 
na Bahia, contra a independência do Brasil, chegando mesmo a ter um 
derrame cerebral quando, no dia 2n/1823, as forças imperiais e, por que não 
dizer, as suas tropas foram vitoriosas. 

Portanto, nada mais justo que elegermos D. Joaquina do Pompéu a mulher 
que irá condecorar outras tantas mulheres que se vêm destacando no 
cenário nacional e internacional. 

Como bem assinala o escritor Agripa Vasconcelos, "D. Joaquina e o 
Pompéu foram grandes demais para o seu tempo e esplendor. Nada se 
inventou: foi tudo, antes, tirado das cinzas das eras, com a marca da 
fidelidade. Com a matemática do tempo desapareceram da memória os 
nomes de condes, generais, almirantes, ministros e apaniguados, mas o 
nome de Joaquina do Pompéu vive, como indelével marco de uma 
aristocracia moral intocável". Isso, sem contar os inúmeros descendentes que 
se destacaram na política brasileira, como, por exemplo, dois ex-
Governadores de Minas, Benedito Valadares e Milton Campos. 

Por isso, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa, para 
aprovarmos a proposição de lei de nossa autoria que cria a "Medalha D. 
Joaquina do Pompéu", destinada a premiar as mulheres que se destacarem 
no plano político, social, educacional e econômico no Estado de Minas 
Gerais. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, tramita nesta Casa cerca de quase 

meia centena de projetos de minha autoria. São projetos os mais diversos e 
importantes para a coletividade mineira. Não com diferença, mas com igual 
honra, tivemos a iniciativa de protocolar esse projeto. Insisto não apenas para 
que esta Casa possa homenagear essa mulher, mas também para fazer juz 
às mulheres mineiras que muito tenham contribuído para o engrandecimento 
do nosso Estado nas mais diversas áreas, seja nas artes, na cultura, na 
economia ou nos setores sociais. Enfim, o projeto objetiva reverenciar uma 
mulher que esteve à frente do seu tempo, que colaborou muito para a 
colonização do nosso Estado e do nosso País e que, além de marcar época, 
é referência hoje no oeste mineiro, nas nossas Minas Gerais, como mulher 
de fibra, corajosa, que soube como nunca encantar a sua gente, a sua pátria 
e, acima de tudo, defendê-la com honra e dignidade. É por isso que demos 
entrada no projeto que cria essa medalha. 

Peço aos Deputados que colaborem conosco para que possamos criá-la. 
Insisto não só para premiar essas mulheres protagonistas da história de 
Minas Gerais, mas também para que façamos juz a essa mulher e, mais do 
que isso, possamos divulgar a cidade de Pompéu e toda a região. Por tudo 
isso, muito obrigado a todos os colegas Deputados. 

Anunciamos aqui também que o Município de Peçanha está sob estado de 
emergência, em função das chuvas de segunda-feira. 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de lamentar o comportamento de 
alguns companheiros do meu partido, o PMDB, no nível nacional. 
Provocaram um golpe branco ao estabelecer menor número para o colégio 
eleitoral das prévias do nosso partido no dia 20 de janeiro próximo. 
Infelizmente, o que constatamos é o que todo o povo brasileiro já sentiu: o 
Presidente Fernando Henrique e aqueles que ocupam o poder não querem 
nem de perto imaginar ou sonhar com a possibilidade de Itamar Franco vir a 
ser o próximo Presidente deste País, porque todos sabem que Itamar Franco, 
homem honesto, digno e honrado, acima de tudo nacionalista, colocaria 
muitos na cadeia. 

Por isso, lamentavelmente, vemos outras pessoas que nada têm a ver com 
o nosso partido, o PMDB de tantas tradições, usar companheiros nossos na 
tentativa de macular a imagem e a trajetória do nosso partido. Somos e 
haveremos de ser, sem dúvida alguma, maior que esses episódios. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

amigos que nos honram com sua visita a esta Casa, amigos da TV 
Assembléia, serei bastante objetivo, porque é importante que a população de 
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Minas tome conhecimento dos seus direitos, do direito que está na 
Constituição Federal a respeito do abuso de multas em Minas Gerais, não 
somente dos radares, mas também da BHTrans, dos guardinhas municipais, 
que se acham autoridade e donos do poder. 

Com exceção do Paraná, para onde estou indo daqui a pouco, no Brasil 
todo não estão cumprindo o art. 5°, incisos Llll, LIV e LV da Constituição 
Federal, que diz que o cidadão tem de receber, primeiramente, notificação 
para se defender da multa em que essa advertência pode se transformar. É 
princípio básico a defesa. Recurso, somente depois você se defende. Mas 
recebemos em nossa casa boleta condenatória, com a quantidade de pontos 
que se perdeu e o valor que se deve pagar. Isso não está na Constituição 
Federal. 

Além disso, consta no Código de Trânsito Brasileiro, criado em setembro 
de 1997, em seu art. 256: primeiro, advertência por escrito. O que é 
advertência por escrito? É um processo administrativo em que não constam 
multa e pontos perdidos. Isso está sendo desrespeitado pelo DNER, DER, 
BHTrans, pelas JARis municipais, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária 
Estadual e pela Polícia Rodoviária Federal. Todos estão desrespeitando a 
Constituição Federal. 

Por meio da Procuradoria da República, na semana passada - e o 
Procurador nos deu total razão -, entramos com liminar na justiça federal 
cancelando todas as multas existentes no Brasil, com exceção do Paraná, 
que notifica primeiramente, solicitando que haja um processo administrativo, 
sem perda de pontos e sem nada a pagar. Isso é correto, porque há defesa. 
Ao final da defesa, se você perder, aí, sim, você entra com recurso para se 
defender de perder pontos e pagar multas. 

O que está acontecendo no Brasil, e falo em nome de Minas Gerais, é uma 
vergonha: as autoridades desconhecem ou não querem cumprir a 
Constituição Federal, além de desrespeitar o Código de Trânsito Brasileiro -
CTB. Impedir que o cidadão se defenda? A pessoa, ao cometer latrocínio -
que é um crime bárbaro, ou seja, matar para roubar -, terá de enfrentar um 
júri, um Juiz, sendo obrigada, pela Constituição, a ter um advogado de 
defesa. Mesmo que tenha cometido um crime bárbaro, tem ao seu lado um 
advogado para defendê-la. Se perder, poderá recorrer a nova instância. 

Mas não é isso que está acontecendo com relação às multas, que viraram 
fábrica de dinheiro, a fim de encher os bolsos de muitos desonestos que 
estão no DNER, no DER, nas JARis, nos DETRANS. Sabemos que, por ser 
uma luta árdua, enfrentaremos obstáculos. Já conseguimos - e não vi muita 
divulgação -, com a força da Assembléia Legislativa, por meio dos seus 77 
Deputados, derrubar 131 mil multas, que correspondem a R$65.000.000,00. 
São três Mega Senas acumuladas. Conseguimos evitar que essa quantia 
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Quero que vocês - que estão nos vendo, nos visitando - anotem: o art. 5° e 
seus incisos Llll, LIV e LV da Constituição Federal determinam que todo 
cidadão tem direito a defesa, e não a recurso. O art. 254 do CTB diz que a 
primeira atitude deve ser a advertência, ou seja, o processo administrativo. 
Em segundo plano vem a multa. Isso também está sendo desrespeitado. 

O Deputado Alencar da Silveira Junior (em aparte) - Deputado Alberto 
Bejani, parabenizo-o por seu pronunciamento e por seu excelente trabalho, 
que vem sendo feito desde o início das multas na BR-040. Como V. Exa. 
transita muito por ali, era parado nos postos de gasolina, principalmente 
pelos caminhoneiros, que desejavam fazer reclamações contra as multas. 
Quantas e quantas vezes tive a oportunidade de parar em postos de gasolina 
e ouvir elogios à sua pessoa! Esta Casa tem de parabenizá-lo por essa 
iniciativa, que deu resultados. O reconhecimento virá nas urnas, porque 
temos de tirar o chapéu para essa bandeira que V. Exa. levantou nesta Casa. 
É um trabalho sério, que externou o sentimento de todos aqueles que 
transitam nas estradas mineiras. 

Deputado Alberto Bejani, V. Exa. foi o porta-voz de todos os motoristas 
injustiçados. Como disse bem, é uma fábrica de dinheiro. O Brasil é o único 
país do mundo que faz propaganda em emissoras de rádio e de televisão, do 
tipo: "Você quer tirar sua multa? Entre em contato com Fulano". É uma 
indústria, em que um multa e o outro recebe para tirar a multa. Esta Casa 
tomou a atitude. 

V. Exa. encabeçou esse movimento e só colheu resultados. Ninguém aqui 
pode falar que fomos nós, e não o Bejani. A bandeira é de V. Exa., que teve o 
apoio da Presidência e dos outros 76 Deputados desta Casa. Portanto, está 
de parabéns e pode ter a certeza de que o motorista injustiçado nas estradas 
vai saber reconhecer o seu trabalho nas eleições do próximo ano. Muito 
obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Alencar da Silveira. 
Agradeço, mas não posso deixar de reconhecer que aqui fazemos um 
trabalho conjunto, dos 77 Deputados. "Uma andorinha só não faz verão." 
Sabemos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais nos deu total apoio, 
por intermédio de seus Deputados, para que pudéssemos chegar aonde 
chegamos, com 131 mil multas canceladas. Com certeza, esta Casa está à 
disposição para defender as pessoas que estão sendo sabotadas pelo não-
cumprimento do art. 5° da Constituição Federal. E digo mais: o DNER foi 
extinto no dia 5 de setembro, de acordo com publicação do "Diário Oficial da 
União". O DNER já não existe desde o dia 5 de setembro, mas continua a 
administrar radares nas estradas federais e a arrecadar multas. Isso é 
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falsidade ideológica e apropriação indébita. É o único órgão do mundo 
que, apesar de extinto, continua existindo. Acho até que esse fato deveria ser 
registrado no Guiness. 

Se me provarem o contrário, sou capaz de pedir desculpas; porém fui lá e 
vi: são três salas do extinto Departamento, em Minas, lotadas de recursos. 
São mais de 130 mil. E ainda tiveram a cara-de-pau de acabar com a junta 
administrativa que os julga. Criaram uma comissão com três funcionários do 
extinto DNER para julgar as multas que eles próprios emitiram. Isso quer 
dizer que três pessoas representando um departamento extinto e emissor de 
multas vão julgar as multas. É claro que a pessoa multada vai perder, já entra 
perdendo de 3 a O. Isso é uma vergonha! Realmente, é caso da justiça 
federal. Confio no Ministério Público Federal, confio na justiça federal e não 
tenho dúvida de que, em breve, em questão de dias, receberemos a liminar 
que cancelará todas as multas a partir de setembro de 1997, quando foi 
criado o CTB. Não podemos admitir - repito - que as próprias autoridades 
descumpram a Constituição Federal. 

Há ainda outro absurdo. Vou dar exemplo da minha cidade, Juiz de Fora. O 
Prefeito, Sr. Raimundo Tarcisio Delgado, teve a coragem de colocar, no 
orçamento para o ano que vem, R$1.800.000,00 de arrecadação de multa. 
Como se prevê multa? Como se prevê penalizar alguém? Isso quer dizer que 
os funcionários contratados têm uma cota diária a cumprir e terão que multar 
as pessoas. Se, ao ir para a rua, não se consegue cumprir a quantidade 
prevista pelo orçamento, pode-se perder o emprego. Isso, além de ilegal, é 
imoral. Por meio da Promotoria de Juiz de Fora, denunciei esse abuso, essa 
imoralidade contra os cidadãos. É óbvio que queremos que as pessoas 
respeitem a sinalização. Viajo por estradas. Não tenho avião, e não existe 
vôo de Belo Horizonte a Juiz de Fora. Mas pode haver depois da construção 
do aeroporto internacional que levará bananas para o Paraguai. 

Quando esse aeroporto, que custará mais de 50 milhões, for inaugurado na 
cidade de Piau, que é exportadora de banana, terá sido gasto um dinheiro 
desses, quando as estradas estão todas esburacadas. Esse é outro absurdo 
que está acontecendo. 

Mas o outro assunto é em relação às multas indevidas. Queremos, sim, 
que as pessoas não andem feito malucas nas estradas, que respeitem a 
sinalização, mas também queremos que a Constituição Federal seja 
respeitada. 

Portanto, é isso que gostaria de esclarecer aos nobres companheiros, 
pedindo que nos ajudem, que formemos apenas uma corrente, pois não 
existe só o Bejani, são os 77 Deputados que estão lutando para que a 
Constituição Federal e o direito do cidadão sejam respeitados. Muito 
obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhoras e senhores, venho a esta tribuna para falar sobre a 
audiência pública que será realizada no próximo dia 7, na cidade de Lima 
Duarte, precisamente no Parque de lbitipoca, e gostaria de fazer algumas 
considerações sobre aquele parque. 

O Parque de lbitipoca foi criado em 1973, através da Lei no 6.126, e hoje é 
considerado um dos parques mais belos do nosso Estado, situado na cidade 
de Lima Duarte, na Zona da Mata. Existem problemas que precisam ser 
discutidos, principalmente no que se refere à questão ambiental. Nós, da 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, aprovamos requerimento em 
que se solicita a realização de audiência pública para discutir, com 
representantes de vários órgãos do Governo Estadual, a situação do Parque 
de lbitipoca. 

Em recente visita feita àquele local, constatamos a importãncia que o 
lbitipoca tem para o desenvolvimento turístico e econômico tanto de Lima 
Duarte como das cidades limítrofes. 

O Parque tem por atrativos, além da fauna e da flora diversificadas, uma 
beleza e um potencial turístico muito grande. Existe uma lenda que diz que o 
lbitipoca teria sido a boca de um vulcão, devido às rochas de quartzo que se 
destacam na paisagem, tornando-o, assim, um pólo importante naquela 
região. Em Tupi-Guarani, lbitipoca quer dizer serra da ventania, fenda 
retorcida, casa de pedra. 

Além de várias questões que envolvem o Parque, a estrada de acesso ao 
lbitipoca encontra-se em péssimas condições. Por essa razão, para essa 
audiência pública, convidaremos também o representante do DER para 
discutirmos essa questão. 

Além dessa questão da estrada, há uma necessidade premente de se fazer 
gestões junto aos órgãos competentes com o objetivo de avaliar a situação 
do potencial do Parque, visando à preservação de sua beleza natural e o 
desenvolvimento do turismo. Isso aquecerá a economia local, gerando 
emprego e renda para a comunidade que reside nas proximidades do 
Parque. 

Em razão de termos ido ao local e de termos verificado "in loco" essa 
situação, solicitamos a realização da audiência e que para ela se convidem, 
além do representante da Secretaria Estadual do Turismo, o representante 
do DER e, já que há denúncia de que pode estar havendo danos ao meio 
ambiente e à floresta do Parque, o pessoal do IEF, da FEAM, do IBAMA, da 
EMA TER e Prefeitos de várias cidades próximas ao Parque. 

Após o debate, temos certeza de que chegaremos, juntamente com esses 
órgãos, que são da mais alta competência da esfera ambiental, a um 
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consenso em favor do engrandecimento do Parque Estadual de lbitipoca. 

Tenho certeza de que esta Casa apoiará as iniciativas para melhorar a 
situação daquele Parque. 

Como Líder do PL, não poderia deixar de demonstrar a nossa indignação 
com o adiamento da votação da PEC no 63, porque esse problema precisa 
ser resolvido. Não se pode adiar a discussão e a votação, porque é preciso 
enfrentar esse problema e lutar para se chegar a um bom termo. A maioria 
dos servidores que têm interesse no assunto deram suas vidas prestando 
serviços ao Estado. Há muitos que trabalham no Estado há mais de 20 anos. 
Existia a contratação, o que significa que há a necessidade de sua 
regularização profissional. 

Algumas tentativas foram feitas para coibir essas injustiças, mas não se 
conseguiu atingir os designados. Hoje, a maioria está sujeita a ficar 
desempregada a partir da nomeação dos concursados. Não somos contra a 
realização do concurso, que é a forma justa de contemplar aqueles que estão 
aptos para exercer determinadas funções que são legadas aos concursados. 
Entretanto, é preciso olhar para essa ferida que, lamentavelmente, já vem de 
vários Governos. Entendemos que é preciso uma solução para esse 
problema. 

A proposta da Deputada Elbe Brandão vem, de alguma forma, amenizar a 
dor daqueles que já trabalham há três anos consecutivos. Estamos propondo 
uma emenda mais abrangente, porque muitos funcionários que trabalharam 
1 o, 15, 20 anos, nos últimos meses ou no último ano já não estavam mais 
trabalhando, porque seus contratos estavam vencidos. Portanto, há 
necessidade de que a proposta possa alcançar também esses servidores 
que, na época da apresentação da proposta, já não estavam trabalhando no 
Estado e saíram sem garantia dos seus anos de trabalho recompensados. 

Por isso, propomos emenda para que fiquem incorporados ao corpo efetivo 
de pessoal da Secretaria da Educação os servidores designados que tiverem 
contrato, por prazo determinado, por mais de 1 O anos em exerc1c1o na 
função, independentemente de estarem prestando serviço na data da 
publicação dessa emenda à Constituição. 

É uma forma justa de se atender a todos os servidores que, por muitos 
anos, trabalharam no Estado, mas que estavam fora do Estado e não seriam 
contemplados. Proponho essa emenda para abranger essas pessoas e tornar 
mais justa essa proposta. 

Gostaria de observar que essa emenda poderá sofrer modificação em 
benefício dos servidores, que esperam ansiosamente pelo seu resultado. 
Sendo esta Casa democrática para discutir em favor do povo mineiro, tendo o 
dever de intervir junto aos órgãos públicos, inclusive em benefício das 
classes trabalhadoras, estamos ao lado desses servidores, lutando com 
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veemência, junto aos demais parlamentares, para sensibilizar o 
Governador do Estado no sentido de contemplar os anseios dessa classe. 

É com essa preocupação que me associo à Deputada Elbe Brandão na 
defesa da PEC no 63, colocando o art. 2, conforme já relatado. Muito 
obrigado. 

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

tribuna para tratar de assunto que as circunstâncias da vida política de Minas 
me obrigam reiteradamente a denunciar ao povo de Minas Gerais. Refiro-me, 
é claro, aos atos, desmandos, equívocos, erros, à omissão e ao desrespeito 
do Governador Itamar Franco para com o povo. 

Não estou aqui para entrar em assuntos partidários. Não tenho nada a ver 
com a questão interna do PMDB. Uma vez fui perguntado se não achava que 
o Governador estava caindo nas pesquisas. Falaram que já tinha caído de 14 
ou 15% para 8%. A única manifestação que fiz foi a seguinte: ele ainda tem 
8%? Fiquei surpreso de saber que ainda tinha 8%, e não por ter caído. Na 
verdade, pelo que fez ou pelo que deixou de lazer, não merece um voto. Mas 
não entro nas questões internas do PMDB. Esse não é um problema meu. 
Não escolheremos adversários, enfrentaremos aqueles que se apresentarem 
à disputa para ganharmos a Presidência da República e o Governo de Minas. 

Estou aqui para protestar contra o comportamento do Governador Itamar 
Franco. Um comportamento de desrespeito com a gente de Minas. Vejo a 
Deputada Elbe Brandão e é com prazer que lhe concedo aparte. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte r -Agradeço ao nobre colega Amilcar 
Martins, companheiro de partido. Quero utilizar esta tarde de hoje para dizer 
às professoras, às serviçais e aos funcionários designados do Estado que, na 
manhã de ontem, o Presidente Antônio Júlio, juntamente com o Colégio de 
Líderes, optou pela formação de uma comissão especial que, em tese, terá 
um prazo de 60 dias para verificar todas as possibilidades e um 
encaminhamento para a situação dos designados do Estado de Minas 
Gerais. 

É com muita alegria, Deputado Amilcar Martins, que esta Deputada, 
cumprindo o art. 13 do Regimento Interno desta Casa, está entrando com um 
requerimento de convocação extraordinária da Assembléia no mês de 
janeiro, especificamente para estudar e dar uma solução para a vida dos 
professores e dos designados. Em fevereiro começamos o ano letivo, e 
qualquer coisa que venha depois de fevereiro como uma expectativa nessa 
linha não adiantara, Inês estará morta. A Assembléia chamou para si a 
responsabilidade. Não é uma luta da Deputada Elbe Brandão ou dos 
Deputados favoráveis ao respeito pelas pessoas que prestaram e prestam 
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serviços a este Estado há 1 O, 15, 20, 25 anos e que estão sujeitas a ir 
para a rua sem nenhum direito adquirido. O Governador Itamar Franco pediu 
aos funcionários que se preocupassem com os trabalhadores da Volkswagen 
que estavam por ser demitidos. Acompanhamos o fato e esperamos que V. 
Exa. esteja encaminhando também essa questão com a mesma sensibilidade 
e respeito, recebendo a representação dos trabalhadores da Volkswagen e 
buscando caminhos para evitar as demissões. Que não provoquemos um 
caos social no Estado de Minas Gerais. Já conto mais de 40 assinaturas no 
meu requerimento, e seriam necessárias apenas 39. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte de V. Exa. Sou um dos 
signatários desse requerimento, e vamos discutir com seriedade e 
responsabilidade essa questão dos professores e servidores da educação. 

Retomando meu assunto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu diria que o 
que me deixa indignado - e manifesto aqui, de público, o mais veemente 
protesto - é a atitude, o comportamento do Governador Itamar Franco. Não 
entro nas questões partidárias, mas ontem, em vez de estar em Minas 
Gerais, cuidando dos assuntos do Estado, que está quebrado por sua 
responsabilidade, tentando viabilizar o pagamento dos funcionários, o 
pagamento do 13° salário, o Governador estava passeando num "shopping 
center" de Brasília para assistir a uma sessão de cinema, como fazem os 
alunos que cabulam aulas, como fazem as pessoas que não cumprem suas 
obrigações, como fazem os preguiçosos. 

E o Governador, não satisfeito em não cumprir sua obrigação de estar em 
Minas Gerais num momento em que vários municípios mineiros encontram-
se em estado de calamidade pública, assolados pela chuva que traz 
desmoronamentos e mortes, omite-se, indo, durante o dia, assistir a um filme 
ao lado da sua ajudante de ordens. E, como se isso não bastasse, ele, mais 
uma vez, tenta quebrar o instrumento de trabalho de um profissional da 
imprensa, um fotógrafo, e só não o fez porque foi contido por sua ajudante de 
ordens, que, num gesto carinhoso, abraçou-o, numa quebra de hierarquia 
nunca vista na história republicana de Minas. Ele já agrediu um jornalista que 
hoje trabalha na Assembléia, quebrando sua câmara e, há pouco tempo, 
agrediu o jornalista Eduardo Costa da Rádio Itatiaia. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Amilcar Martins, V. 
Exa. tem-se esmerado em levar assuntos sérios ao conhecimento do povo 
mineiro, e não seria diferente nesta tarde quando traz valiosas informações 
ao conhecimento público. Tudo o que disse o Governador Itamar Franco, em 
sua campanha, fazendo uma série de promessas, inclusive ao funcionalismo 
público, não foi cumprido. Dizia que efetuaria o pagamento dos funcionários 
até o quinto dia útil da cada mês. Neste mês, a escala de pagamento teve 
início no dia 16 e será concluída, segundo consta, no dia 30, com o 
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pagamento dos aposentados. Uma das críticas que fez, durante e depois 
de sua campanha, foi relativa à falta de pagamento do 13° salário, no último 
ano do Governo Eduardo Azeredo. No entanto, o Governador Eduardo 
Azeredo remeteu à Assembléia, naquela oportunidade, um pedido para que 
se concedesse anistia fiscal para arrecadar recursos imprescindíveis ao 
pagamento do décimo-terceiro aos funcionários. Infelizmente, os Deputados 
que hoje dão sustentação ao Governo Itamar Franco nesta Casa negaram ao 
Governador Eduardo Azeredo o direito de conseguir aquilo que ontem aqui 
foi aprovado em 1 minuto. É um Governador misterioso, porque faz tudo 
errado e sua base parlamentar sacramenta seus erros, dando-lhe condições 
de, cada dia mais, iludir o povo mineiro. Ainda bem que o PMDB tem pessoas 
inteligentes e responsáveis que não permitirão que ele leve seu mau 
comportamento para presidir os destinos do nosso País. 

O Deputado Amilcar Martins• - É preciso denunciar isso. Está estampado 
nos jornais que o Governador Itamar Franco, num gesto de desrespeito, tenta 
agredir jornalistas. Já fez isso diversas vezes. Quantas vezes mais fará? 
Pergunto ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais o que 
vai fazer. Da última vez que tentou agredir um jornalista da Rádio Itatiaia, 
entrei com representação junto ao sindicato, questionando a jornalista 
Dinorah do Carmo, Presidente do Sindicato, se não tomaria providência. Não 
aceitei, na época, as insinuações feitas por algumas vozes de que não faria 
uma representação severa contra o Governo, porque era funcionária do 
Estado. E, sendo funcionária do Estado, de recrutamento amplo, não gostaria 
de se indispor com o Governador. Conheço a jornalista de longa data. 
Conheço sua trajetória e sei da sua independência, mas pergunto a ela e aos 
jornalistas se continuarão aceitando esse tipo de comportamento, o 
desrespeito, a agressão. Por que ele pensa que pode fazer isso? Fica aqui o 
meu protesto e a minha interrogação ao Sindicato dos Jornalistas de Minas 
Gerais. Presidente Dinorah Carmo, quando o sindicato vai reagir contra esse 
tipo de comportamento, que, mais do que intempestivo, é desrespeitoso, é 
agressivo por parte do Governador. Ninguém tem nada a ver com o mau 
humor desse homem. Ele precisa respeitar as pessoas. 

Dentro dessa linha, Deputado Kemil, acabo de receber duas 
manifestações, dois abaixo-assinados, um da E.E. José Elias lssa, de São 
José da Lapa, outro da E. E. Beatriz Maria de Jesus, também de São José da 
Lapa, solicitando-me que levantasse minha voz para defender os interesses 
dos funcionários, dos professores, porque estão indignados por não 
receberem o pagamento em dia. O Governador assumiu um compromisso 
formal na campanha. Não é homem para honrar sua palavra? Está aqui o 
abaixo-assinado e a carta. Vou lê-los: (-Lê:) 

Sr. Deputado, nós, servidores lotados na E.E. Beatriz Maria de Jesus, 

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



!047 
Município de São José da Lapa, solicitamos a especial atenção e 
possíveis providências de V. Exa. com relação à data de pagamento dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais". Esse abaixo-assinado está 
assinado pelos professores. Vou ler, agora, o abaixo-assinado da E.E. José 
Elias lssa, que me foi entregue ontem. (-Lê:) 

Nós, servidores lotados na E. E. José Elias lssa, Município de São José da 
Lapa, solicitamos sua especial atenção e que tome providências quanto ao 
pagamento dos funcionários e servidores. São dezenas, centenas de 
manifestações dos servidores do Estado, que estão indignados com o 
Governador. 

Governador, pare de ir a "shopping centers" durante o dia, para assistir a 
filmes junto com sua ajudante de ordens, pare de quebrar a hierarquia da 
Polícia Militar. Nunca vi ajudante de ordem não estar fardada. Pare de agredir 
os jornalistas, venha para Minas, venha enfrentar os problemas que criou em 
sua administração, que quebraram o Estado, apesar de ter recebido um 
reforço de R$200.000.000,00 por mês, sem nenhum mérito, referentes ao 
aumento da gasolina, da energia elétrica, das tarifas de comunicação e de 
ICMS. Isso representou um aumento para o Estado de quase 
R$200.000.000,00 por mês. Apesar disso, o Governador quebrou o Estado. 
Apesar do reforço, do aumento de caixa, não há dinheiro para pagar os 
professores, os funcionários. Nesta Casa, o pagamento seria feito no dia 19. 
Isso é uma indignidade. Não podemos conviver com isso. Governador, pare 
de agredir os jornalistas. V. Exa., dessa vez, foi protegido por esse abraço da 
sua ajudante de ordem, mas quantas vezes já quebrou câmeras, já 
desrespeitou pessoas? 

A notícia veiculada pelos jornais mostra-nos que, não satisfeito com isso, 
ele agrediu, destratou, desrespeitou e insultou também as pessoas que ali 
estavam para cumprimentá-lo. 

Governador Itamar Franco, volte para Minas. Esse é seu lugar. V. Exa. foi 
eleito para governar Minas Gerais e enfrentar os problemas administrativos 
do Estado. 

Gostaria de deixar o seguinte recado para o povo de Minas Gerais: esse é 
o Governador que temos à frente dos negócios de Estado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão' - Agradeço ao Sr. Presidente. Quero apenas 

fazer a leitura do requerimento que estou protocolando na Casa, neste 
momento, o qual já conta com o apoio de 44 Deputados. Nâo temos um 
número maior, porque nâo conseguimos contatar os outros Deputados, que 
estão com outras atividades na Casa. 

- Lê requerimento em que solicita seja convocada sessão legislativa 
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extraordinária com o intuito de dar prosseguimento aos trabalhos da 
comissão especial que será constituída para proceder a estudos sobre os 
servidores designados do Estado de Minas Gerais. 

Agradecemos ao Sr. Presidente e esperamos que nosso requerimento, que 
conta com o apoio da maioria dos Deputados, seja acatado por ele. 

• - Sem revisão da oradora. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
Considerando que o Sr. Governador encaminhou a esta Casa a Proposta 

de Emenda à Constituição no 75/2001 e o Projeto de Lei Complementar no 
48/2001, os quais foram recebidos na reunião ordinária de ontem, à tarde, e 
tratam da implantação do novo sistema de previdência e assistência social 
dos servidores públicos do Estado, e tendo em vista a polêmica criada no 
Estado com a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição no 63/2001, 
a Presidência informa ao Plenário que, conforme deliberação do Colégio de 
Líderes, foi apresentado requerimento de constituição de comissão especial 
destinada a analisar a situação funcional dos servidores estaduais 
designados, em especial os da área de educação. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.840 a 
2.850/2001, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 
do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 79• 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 1.544, 1.718, 1.772, 1.733, 1.738, 
1.754, 1.768, 1.801, 1.770, 1.788, 1.790, 1.792, 1.797, 1.811 e 1.812/2001 
(Ciente Publique-se); pela Bancada do PSB- indicação do Deputado Miguel 
Martini para Líder do PSB; e pelo Deputado Miguel Martini - indicação da 
Deputada Elaine Matozinhos para Vice-Líder do PSB (Ciente. Cópia à 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, 
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solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.678/2001. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno (Arquive-se o projeto.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 954/2000, 

do Deputado José Milton, que estabelece que as entidades associativas de 
produtores rurais, juridicamente constituídas com o cadastro junto à 
Secretaria da Agricultura, têm direito a receber o Certificado de Produto 
Agrícola Não Transgênico - CANT -. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Existem dois projetos, importantíssimos, de 

nossa autoria, que se encontram sob a direção da Presidência. Um diz 
respeito à distribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais. É um projeto que 
tem a participação de diversos Deputados, como os Deputados Ermano 
Batista, Arlen Santiago, Alberto Bejani e tantos outros, e que vai beneficiar 
aproximadamente 770 cidades mineiras, 15 milhões de mineiros. Gostaria 
que, oportunamente, o Sr. Presidente respondesse como se encontra a 
tramitação desse projeto. 

Outro assunto, sobre o qual já apresentei questão de ordem também, é o 
seguinte: gostaria de saber se há alguma novidade no que diz respeito ao 
projeto de lei que trata das clínicas especializadas credenciadas pela 
Secretaria da Segurança Pública, de grande importância e de um alcance 
social maravilhoso para Minas Gerais, que vai gerar aproximadamente 4 mil 
empregos. Até hoje não obtive resposta sobre ele. 

Para finalizar, gostaria de externar todo o meu respeito pelo Deputado 
Amilcar Martins, mas contestar e repudiar suas declarações no que diz 
respeito ao honrado Governador de Minas, Itamar Franco. Talvez o jornalista, 
de forma indevida, tenha tentado entrar na privacidade e na particularidade 
do Governador Itamar Franco. Qualquer pessoa de personalidade forte tem 
os seus limites. Talvez o jornalista, num ato de falta de educação, tenha 
afrontado a particularidade e a privacidade do Governador. É normal que 
qualquer homem público, qualquer cidadão, em um momento, chegue a 
perder a paciência para fazer valer a sua liberdade de ir e vir, conversar, 
distrair e se locomover. 

Gostaria de deixar as minhas ponderações. Espero, num prazo longo de 
um minuto, que o senhor responda a essas minhas indagações. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Dinis Pinheiro que, 
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
1.024/2000, do Deputado Fábio Avelar, que estabelece para os 
estabelecimentos comerciais a obrigatoriedade de afixar as limitações ao 
recebimento de cheques e dá outras providências; 1.189/2000, do Deputado 
Miguel Martini, que dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá 
outras providências; e 1.327/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, que altera 
dispositivos das Leis nos 6. 763, de 26/12/75, e 13.430, de 28/12/99, e dá 
outras providências. (À sanção.) 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial das Máquinas "Off-

Line", apoiado pela totalidade de Líderes com assento nesta Casa, em que 
solicita a prorrogação do prazo de seu funcionamento por 30 dias. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
estão. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita a constituição de 
uma comissão especial para analisar a situação funcional dos servidores 
estaduais designados, em especial os da área de educação. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando que seja 
encaminhado ofício ao Sr. José Hélcio Santos Monteze, Chefe do 6° Distrito 
Federal do DNER, solicitando o envio à Comissão dos documentos que 
menciona, referentes à duplicação do trecho da Rodovia BR-040 que liga os 
Municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) 
Aprovado. 

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

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 9 Deputados, que, somados aos 2 em 

comissões, perfazem o total de 11 Deputados. Não há quórum para votação. 
A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito-lhe uma concessão, 

porque estamos participando de uma audiência pública e tenho um assunto 
urgente para ser tratado. Como se trata de um registro, creio que não há 
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necessidade de quórum. Farei a leitura do seguinte requerimento. (-Lê:) 

"O Deputado que este subscreve, na condição de Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, a suspensão da reunião da Comissão Especial constituída para 
argüir a Profa. Janete Gomes Barreto Paiva, indicada pelo Governador do 
Estado, por meio da Mensagem no 230/2001, para integrar o Conselho 
Estadual de Educação, até que a Mesa receba as informações e os 
esclarecimentos do Presidente do Conselho Estadual de Educação, conforme 
deliberação da Comissão de Educação, que aprovou requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada na reunião ordinária de 30/5/2001, cuja 
cópia segue em anexo". 

Sr. Presidente, essa argüição está marcada para a próxima semana. 
Queremos que a Assembléia cumpra o seu poder de solicitar as devidas 
informações antes mesmo de indicar qualquer outra pessoa para o Conselho. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, 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 Miguel Martini)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há 

quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Pastor George, solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1°, tranferi-la ao 
Deputado Agostinho Silveira. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira. 

O Deputado Agostinho Silveira - Ética, palavra que significa o estudo dos 
juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação 
do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada 
sociedade, seja de modo absoluto. Este é o motivo que me traz a esta 
tribuna: ética! 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, profissionais da imprensa, assessores, 
senhoras e senhores pessoas presentes nas galerias, que muito nos honram 
com sua presença, volto a ocupar esta tribuna para protestar contra a 
deliberada posição de ataque ao parlamento mineiro, desta vez através da 
agressão à minha pessoa, enquanto parlamentar, pequeno empresário ou 
mesmo na simples condição de cidadão. 

O jornal "Estado de Minas", em suas edições veiculadas na quinta-feira, 15 
de novembro, e na sexta-feira, dia 16 de novembro, publicou em primeira 
página a seguinte manchete: "Negócio. Deputado legisla em causa própria". 
E, ao lado da manchete, reproduziu a composição societária da empresa 
Orthopax-MG - Indústria e Comércio de Colchões Lida., da qual tenho a 
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honra de ser sócio-fundador, em 1975, e na edição seguinte, na pág. 3 
do caderno Politica: "Privilégios causam indignação" e, abaixo, a minha 
fotografia, com o seguinte registro: "Agostinho Silveira apresentou emenda 
em benefício próprio". Ainda na edição de 15 de novembro, na página 2, o 
jornal, sob o título Anistia, afirma que "Agostinho Silveira - PL - dono da 
Orthopax, apresentou emenda reduzindo o imposto sobre colchões". A 
seguir, a manchete: "Emenda beneficia fábrica de Deputado". Após o texto, o 
jornal publicou a fotografia dos escritórios da Orthopax-MG, no Município de 
Contagem, e intitulou: "Em família - A fábrica Orthopax, localizada em 
Contagem, pertence a Agostinho Silveira e a dois de seus irmãos". 

Continuando na mesma página, na coluna assinada pelo jornalista Baptista 
Chagas Almeida, sob o título: "Em dia com a politica", esse profissional 
afirma "que a Assembléia vai na contra-mão da história e que os Deputados 
Estaduais preferem legislar em causa própria, pois é o que está fazendo o 
Deputado Agostinho Silveira, Presidente Estadual do PL, agora aliado do PT, 
com emenda que apresentou ao projeto de anistia fiscal". 

Sabe-se que o jornal nunca foi e não será, como não é, dirigido por débeis 
mentais, muito pelo contrário: encontra-se mais do que nunca gerenciado por 
espertalhões dos meios de comunicação. Tanto é verdade, que todos são 
suficientemente capazes de discernir entre o que é legislar em causa própria 
e dar in ícío ao processo legislativo de proposição de lei autorizativa, de 
incontestável abrangência social, tendo por escopo a proteção da empresa 
mineira, dos empregos destinados aos trabalhadores do Estado, e mais, 
garantir a ampliação da base tributária com reflexos imediatos no aumento da 
arrecadação do bolo tributário, recursos tão necessários para que o Estado 
possa, de fato, cumprir sua função social. A lei passa pela aprovação da 
maioria dos Deputados que compõem o parlamento e, ainda, depende da 
necessária sanção do Governador. E, no caso em tela, é apenas autorizativa. 

Não bastasse a inequívoca fundamentação mencionada, quis este 
Deputado que ora vos fala, por ser conhecedor das dificuldades e anseios da 
indústria moveleira do Estado, em especial das angústias que rondam e 
ameaçam aqueles que atuam na produção de espuma de poliuretano e seus 
derivados, tentar apenas contribuir no resgate da injustiça cometida contra o 
setor, oferecendo à S. Exa. o Governador de Minas, Dr. Itamar Franco, a rara 
oportunidade de estender ao segmento de espuma e seus derivados, 
incluindo colchões e móveis estofados, o que foi garantido, por absoluta 
questão de justiça, a mais de 80% da indústria moveleira, através do Projeto 
de Lei no 315/99, do Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, transformado na 
Lei n°13.271, que reduziu a aliquota do ICMS de 18% para 12%, cujo nítido 
objetivo nada mais foi senão proteger e resguardar o setor produtivo 
moveleiro contra a ganância do poder econômico dos Estados de São Paulo, 
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Goiás e outros, que, pela famigerada guerra fiscal instituída neste País, 
excedem em suas concessões, prejudicando, sobremaneira, a economia do 
Estado mineiro. 

Por conhecer e ser, com muita honra, do setor, por manter respeitosos 
laços de convivência com os industriais do ramo - hoje em torno de 40 
empresas somente na fabricação de espumas e colchões, e mais de 2 mil na 
cadeia produtiva de móveis, responsáveis pela geração de aproximadamente 
25 mil empregos diretos e mais de 50 mil indiretos -, fui acionado pela própria 
consciência para exercer meu dever de legislador, sem qualquer favor aos 
ilustres industriais mineiros e sem visar a qualquer benefício próprio, já que a 
empresa da qual participo não representa sequer 3% do mercado potencial 
de Minas Gerais. Iniciei através da proposição datada de 24/8/2000, portanto, 
há mais de um ano, representada pelo Projeto de Lei no 1.176/2000, que 
tramitou pela Casa, encontrando-se pronto para a ordem do dia do Plenário 
desde 317/2001. 

Entretanto entendi ser oportuno, pela urgência que a questão requer e pela 
celeridade oferecida no reparo da injustiça, como feito em benefício de outros 
setores também não contemplados com a justa redução da ai íquota, 
apresentar legal emenda ao projeto de anistia, de autoria do Governo e desta 
Casa, e outras emendas também de minha lavra. 

Entendeu o Deputado relator, Rêmolo Aloise, por bem acatar, entre outras, 
a emenda por mim apresentada, por ser ela capaz, acima de tudo, de corrigir 
uma lamentável distorção na lei de autoria do ilustre Deputado Dalmo 
Ribeiro, que garantiu a redução do ICMS ao setor moveleiro, exceto aos 
móveis de espuma. 

Qualquer leitor, por mais incauto, deve ter percebido que as manchetes 
sensacionalistas não foram fiéis ao conteúdo das matérias produzidas pelo 
próprio jornal. Ao contrário, tiveram apenas a clara intenção de produzir, por 
meio do sensacionalismo barato, sofismas, mentiras, induções mesquinhas, 
com o fito de confundir o eleitorado mineiro quanto à atuação do Presidente 
do PL em Minas Gerais, fazendo questão de mencionar o processo de 
conversação com o honrado PT. 

Tudo porque é do conhecimento geral que o PL, que honrosamente presido 
em Minas Gerais, o PT e outras instituições partidárias vêm buscando 
incansavelmente discutir projetos alternativos para Minas e para o Brasil. Isso 
parece incomodar e assustar aqueles que desejam manter o desmando no 
País. 

Tão tendenciosas foram as manchetes e matérias veiculadas que todos os 
jornais brasileiros, sem exceção, fizeram suas capas com o lamentável 
episódio da guerra no Afeganistão ou sobre a classificação da seleção 
brasileira de futebol para a Copa do Mundo. Somente o "Estado de Minas" 
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fabricou a manchete, visando continuar sua campanha difamatória contra 
a Assembléia Legislativa de Minas e, dessa vez, tentando denegrir a imagem 
deste Deputado, o que jamais conseguirá, pois minha vida sempre foi 
balizada pela ética e pela honradez, acima de tudo. 

Lamento profundamente que o "Estado de Minas", que se diz o jornal dos 
mineiros, venha fazer, mesmo que obrigado, o cambalacho, o jogo do poder 
econômico que beneficia o Estado de São Paulo e outros Estados da 
Federação, bem como do Palácio do Planalto, contra os interesses da gente 
mineira, esquecendo-se de que o parlamento é, sem dúvida, uma das mais 
importantes colunas de sustentação da democracia e da liberdade e que 
essa postura de enveredamento pelos caminhos mais escabrosos da 
comunicação agride e fere o sentimento do povo mineiro e, o pior, em nada 
contribui para a construção da cidadania. 

É meu dever informar aos meus eleitores, aos meus amigos, conhecidos, 
companheiros de ideais e ao povo de Minas Gerais, em especial ao próprio 
jornal "Estado de Minas", que não me beneficiei, não legislei em causa 
própria, e sim em favor dos mais elevados interesses do povo e do Estado, 
até porque a Orthopax-MG - Indústria e Comércio de Colchões Lida. se 
encontra rigorosamente em dia com todos os seus tributos, especialmente o 
ICMS, cuja última guia teve seu vencimento no dia 15 de novembro passado, 
feriado, lamentavelmente, dia da veiculação da falsídica, mentirosa e espúria 
manchete sensacionalista. 

Sugiro ao jornal que recobre a melhor linha de correta atuação jornalística, 
cumprindo seu dever de informar, com imparcialidade, os fatos que fazem a 
verdadeira história de um povo, como, por exemplo, os inúmeros trabalhos 
legislativos produzidos por esta honrosa Casa, assim como aqueles de minha 
autoria, que por certo resultaram em benefício da sociedade mineira, como a 
CPI do Narcotráfico, que prendeu bandidos, libertou dependentes e salvou 
incontáveis vidas humanas; a lei que determina ao DETRAN comunicar a 
necessidade de renovação da carteira de habilitação 15 dias antes de seu 
vencimento; a Lei no 14.922, enviada para sanção do Governador, que visa a 
moralizar o comércio de combustível pela rede distribuidora, dificultando a 
sonegação de impostos e a adulteração dos produtos, bem como impedindo 
a evasão de receitas públicas, entre outras iniciativas inerentes ao mandato 
parlamentar, especialmente nas áreas da saúde e da educação, como 
centenas de pareceres exarados na Comissão de Constituição e Justiça, e a 
importante atuação da CIPE - Rio Doce, que honrosamente presido em 
defesa da vida. 

Por fim, renovo a esperança - e convido os meus ilustres pares que 
também o façam - de poder continuar tentando destinar o respeito de mineiro, 
leitor e assinante do jornal, que lamentavelmente, neste momento, se afasta 
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de sua tradicional e reconhecida conduta de bem informar, a qual lhe 
deu, ao longo de seus quase 74 anos, a preferência do povo das alterosas, 
projetando-o pelo Brasil como o jornal dos mineiros, titulo que hoje coloco em 
dúvida. 

Não me dou a prever o futuro, dedico-me a viver o presente, passeando 
pelas páginas de meu honrado passado, o qual autorizo que seja vasculhado. 
Posso assegurar, senhoras e senhores, se não foi muito rico em contribuição, 
em nada prejudicou a sociedade, e valeu e continuará valendo de espelho e 
referência para todos os que comigo puderam conviver e tomar da taça da 
decência e da honestidade, que podem ser comprovadas pelos cartórios e 
pela justiça de Minas e do Brasil. 

A Orthopax-MG nunca se valeu, nestes 26 anos de existência, de qualquer 
lei de anistia fiscal, especialmente de ICMS, como agora, mais uma vez, não 
se valerá, porque se encontra rigorosamente em dia com seus impostos. 
Seus sócios não estão com os bens indisponíveis como estão os bens de 
alguns dos Diretores do jornal que ora me acusa. 

Para conhecimento geral, afirmo, perante o povo de Minas Gerais, que a 
Orthopax-MG - Indústria e Comércio de Colchões Ltda., que fundei em 1975, 
nunca tomou um centavo sequer de empréstimo junto ao BDMG. 

Sr. Presidente, sou criador de avestruz, e todos sabem disso. Assimilei 
bem o comportamento da espécie e a natureza desse animal e jamais vou 
acompanhar a graciosidade do "struthio camelus", seu nome cientifico, jamais 
vou abaixar minha cabeça na moita nem enterrá-la na areia, deixando 
vulnerável meu corpo. O avestruz é dotado de um grande traseiro, por isso, 
jamais serei avestruz para engolir desaforos, desatinos e mentiras lançados 
contra minha honra. Saberei comportar-me como avestruz em defesa dos 
ataques dos meus predadores. Acredito plenamente na justiça de Minas 
Gerais e na justiça deste País, até pela minha formação acadêmica. Acredito 
na referência da justiça para este Brasil, na pessoa de ex-Presidentes do 
Tribunal de Justiça, como meu ex-professor Paulo Tinoco, do 
Desembargador José Fernandes, Desembargador Lúcio Urbano, 
Desembargador Sérgio Lélis Santiago, e do atual Presidente, Gudesteu Biber 
Sampaio. Não sou homem de ameaças, mas não nasci com a vocação para 
ser covarde nem com papel predestinado de herói. Trago da minha infância o 
medo até dos ratos e das baratas, que vivem na escuridão dos esgotos. Não 
me curvarei às ameaças do jornal "Estado de Minas". Posso garantir, se for 
preciso e se desta tribuna não for possível fazer justiça, que vou buscá-la, 
sim, nas barras do tribunal. Assumo, perante o povo do meu Estado, que 
quero a reparação dos danos causados a minha moral. Se preciso, peço uma 
indenização. Assumo, neste momento, que 50% dela, caso vier a ser 
confirmada pela justiça, será destinada aos portadores de leucemia, às 
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crianças leucêmicas de Minas Gerais. Tenho certeza de que vou buscar 
essa reparação, por isso quero destinar os outros 50% àqueles funcionários 
que, há dez anos, estão sendo demitidos do grande jornal "Estado de Minas" 
de forma injusta e sacana. Hoje vivem na sarjeta da miséria, na amargura, no 
desconsolo, na desesperança, porque foram tratados apenas como números. 
Dedico à criança portadora de leucemia e a esses funcionários injustiçados e 
demitidos a certeza da minha vitória nas barras da justiça mineira. 

E por falar em animal, da espécie das aves ratitas, etc, não quero aceitar 
no meu íntimo que o jornal, que por tantos anos venho acompanhando, se 
transforme numa canhota ave de rapina, porém com penas brancas, que age 
como o urubu, que paira à espera do momento oportuno para se abater sobre 
a carcaça de outros animais que tombam feridos ou mortos. Como descrito 
poeticamente por Baltasar Lopes, em sua obra "Chiquinho", na pág.265. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, 
para, nos termos do seu § 1°, tranferi-la ao Deputado Edson Rezende. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 8 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende• - Sr. Presidente, quero deixar pública uma 
ação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, especialmente da Secretaria 
da Saúde. Estou me referindo a um programa chamado Criança que Chia, 
reconhecido, em todo o País, como programa pioneiro para tratamento 
preventivo e curativo, especialmente da asma, em criança menores de cinco 
anos, que perfazem hoje um quantitativo muito grande. 

A Prefeitura de Belo Horizonte, em conjunto com a UFMG, propôs um 
programa de prevenção, com o uso de substâncias preventivas, que serão 
dadas às crianças nos ambulatórios. Além disso, a Prefeitura colocará o seu 
corpo de médicos, enfermeiros e assistentes sociais para fazerem a 
aplicação dessa medicação, e a U FMG colocará seu corpo técnico de 
pesquisadores e professores, para treinar os médicos, os enfermeiros e os 
assistentes sociais. 

Quero falar sobre algo muito simples e eficiente: a aplicação de um 
corticóide chamado inalatório na prevenção da asma brônquica. Esse 
trabalho iniciou-se em 1996, na administração Patrus Ananias, e continuou 
no Governo Célio de Castro, sendo que esse programa foi debatido em São 
Paulo, no Congresso Paulista de Medicina, nesse final de semana, ao qual 
compareci, sendo citado como modelo para as outras cidades do País. 

Cerca de 20% das crianças menores de 14 anos têm asma brônquica, São 
bebês ou crianças chiadoras. Esse quantitativo, em Belo Horizonte, gira em 
torno de 11 O mil crianças, e a Prefeitura conseguiu cadastrar, nesse período, 
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cerca de 1 O mil crianças, que estão recebendo corticóide inalatório, o 
que diminui em cerca de 80% as internações. Isso significa melhoria na 
qualidade de vida das crianças e das famílias, especialmente das mães, e 
diminuição significativa de custos. Os recursos gastos em saúde, por ocasião 
de internação para tratamento de asma brõnquica, giram em torno de 
R$350,00, e a Prefeitura transformou esse valor com a compra de um 
espaçador - R$14,00 - e a distribuição de medicação chamada 
Beclometasona, em apenas R$36,00, ou seja, gastará dez vezes menos que 
na internação. 

Queria dizer isso porque trabalhamos com a lógica da prevenção. Com 
minha experiência enquanto pneumologista, defendo o trabalho preventivo, 
especialmente com relação à criança. O "Jornal do Brasil", em seu caderno 
"Cidades", apresentou, em sua página 8, "Gestão de Cidades", sob o título 
"Criança que Chia", a seguinte reportagem: "Mais de 1 O mil crianças são 
atendidas, reduzindo em 80% o índice de internamento e em 75% a 
mortalidade por problemas respiratórios.". 

Sabemos que o quadro da criança que chia piora especialmente à noite, 
devido a problemas como o refluxo gastrosofágico, a poluição ambiental, o 
mofo e o ácaro contido no quarto. Essa concentração de fatores alérgicos é a 
questão mais importante não somente do desencadeamento da crise de 
asma brônquica, mas também da piora de uma crise. Como a criança e os 
pais estão dormindo, o tempo entre a manifestação mais aguda da doença e 
o acordar dos pais pode ser fatal, sendo que a criança pode morrer em casa 
ou a caminho do hospital. 

Evidenciarei o trabalho da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que tem 
sido modelo nacional, estimulando-a para que, além dessas 1 O mil crianças, 
possa avançar, porque não apenas o benefício pessoal e familiar mas 
também o custo para o erário diminuem muito, e a eficácia desse tratamento 
leva a uma condição e a uma qualidade de vida melhor para as crianças e os 
seus familiares. 

O segundo assunto de que tratarei se refere ao São Lourenço e às águas 
do Sul de Minas. No princípio do ano, a Comissão de Direitos Humanos, 
juntamente com a Comissão de Turismo, esteve nessa região. A população 
de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira e de outras cidades do circuito 
turístico das águas está preocupada com o problema do esgotamento das 
águas, começando por São Lourenço, que é explorada pela Nestlé. Várias 
fontes já estão secas. Ao invés de essa empresa abrir o seu espaço para a 
comunidade, a cada dia, tem aumentado o fosso entre a população de São 
Lourenço e a empresa, construindo muros, cada vez mais altos, impedindo 
que se possa visualizar e fiscalizar de perto a questão das águas. 

Os aqüíferos de São Lourenço podem comprometer os de outras cidades. 
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É necessário que o Governo do Estado tome consciência e decida, para 
que essa cidade não fique esgotada do que tem de mais precioso: as suas 
águas. A população está preocupada e mobilizada. Nesse final de semana, 
cerca de 2 mil pessoas realizaram uma caminhada, trazendo a público a 
preocupação dos moradores daquela cidade, dos empresários, dos donos 
dos hotéis e de toda a população que depende da água de São Lourenço, 
que é o ponto de referência do turismo local. Outras cidades estavam lá 
representadas, fazendo grande movimento pelas águas. 

De acordo com o levantamento realizado pelo geólogo Gabriel, que presta 
assistência à Câmara Municipal de São Lourenço e que tem sido a sua fonte 
de informação, o Estado tem de tomar uma posição. Estamos encaminhando 
à FEAM e ao IGAM requerimento da posição dessas duas instituições com 
relação à questão das águas de São Lourenço, informando o resultado da 
última pesquisa relativa aos níveis de água mineral dessa cidade. 

A Nestlé tem colhido a água de São Lourenço, desmineralizando-a, para 
vender à tal da "Aqualife", para os mercados brasileiro e internacional. Está 
adulterando e alterando a constituição e a composição dessa água, que é 
motivo do turismo e de toda a importância de São Lourenço para Minas 
Gerais. 

Cobramos do Governo do Estado, em especial da FEAM e ao IGAM, 
posição clara com relação a essa questão e aos riscos de esgotamento 
dessa água. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes, 

em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos 
do seu § 1°, tranferi-la ao Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 8 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues· - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 
que nos assiste, venho esta tarde à tribuna evitando criar polêmica sobre o 
assunto, mas após ler o jornal "O Tempo" de hoje, dia 21/11/01, deparei-me 
com uma matéria com o seguinte título: "Denúncia contra o Cel. Severo é 
dada como encerrada". O jornalista autor da matéria é Pedro Ferreira. 

É bom que esclareçamos alguns fatos relativos a essa matéria e aos que 
foram denunciados. Quando essas denúncias chegaram ao conhecimento 
dos membros da CPI do Narcotráfico, foi encaminhado oficio ao Ministério 
Público para as devidas providências. Naquela oportunidade, assinaram o 
documento os Deputados Marcelo Gonçalves, Rogério Correia, Paulo Piau e 
José Henrique. 

Gostaria de deixar claro, até mesmo para o Cel. Severo, que não existe 
nenhum interesse pessoal motivando qualquer tipo de denúncia. Já lhe disse 
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em outra ocasião, por telefone, quando me ligou, que eu não poderia 
também prevaricar ao receber uma denúncia, deixando de tomar uma 
providência. A matéria do jornal "O Tempo", nessa data, diz o seguinte: "A 
denúncia de tráfico de influência contra o Chefe do Estado Maior da Polícia 
Militar de Minas, Cel. Severo Augusto, foi dada como "caso encerrado" pelos 
Deputados da extinta CPI do Narcotráfico. O Coronel teria mandado liberar 
André Leopoldo Santos Bovolin, 29, que teria sido preso com cocaína, só 
porque o rapaz é filho do Coronel de Reserva do Exército, Dirceu Bovolin. Os 
militares que fizeram a ocorrência teriam rasgado a ocorrência do caso. 
Ontem, Deputados da CPI estiveram reunidos com o Cel. Severo no 
Comando Geral da PM". 

É bom deixar claro que o Deputado Sargento Rodrigues, também sub-
relator da CPI, bem como o Deputado Marco Régis, não estivemos nessa 
reunião. 

"A informação que tivemos é de que o rapaz teria sido preso com 64g de 
cocaína, o que, de fato, seria tráfico de drogas. Agora, Severo mostrou-nos o 
boletim e não são 64g, mas 64 centigramas, não chega a um grama", disse o 
Deputado Rogério Correia (PT). 

"A droga não estaria na mão do rapaz, mas no chão. Então, o Coronel 
julgou melhor que não fosse efetuada a prisão para não ter flagrante. Eu, 
pessoalmente, fiquei convencido de que a atitude foi a mais correta", 
informou Correia. Para ele, o combate às drogas deve ser feito contra o 
tráfico, e não, lotando as cadeias com usuários. "Nesse sentido, acho que 
efetuar a prisão de cinco jovens por causa de 64 centigramas de cocaína 
seria um exagero por parte da policia." 

Tive a oportunidade e a delicadeza de estar com o Deputado Rogério 
Correia e dizer-lhe que penso de modo diferente. Até concordo com parte do 
pronunciamento em que retrata a fala do Cel. Severo, mas, se fossem 64kg 
de cocaína ou gramas ou centigramas, a verdade é que existe um laudo 
constatando que é cocaína. O laudo é do Instituto de Criminalística. Portanto, 
um delito previsto na Lei no 6.368, de 1976, que trata do uso e tráfico de 
drogas, só que não podemos, nem eu, como Deputado, nem o Deputado 
Rogério Correia, muito menos o Cel. Severo, julgar ou tipificar em que crime 
estaria incurso o cidadão André Santos Bovolin, porque essa competência é 
do Ministério Público, o dono da ação penal. Ele é que tipifica o crime, não é 
nem a autoridade de polícia judiciária, que é o Delegado. Ele simplesmente, 
de um outro local, fala que a droga não estava com o cidadão. Isso não 
retrata bem a realidade dos fatos. A ocorrência policial foi rasgada dentro do 
Departamento de Investigações, numa sala onde a Polícia Militar registra a 
ocorrência. Havia um cidadão preso por porte de droga. Esse cidadão, no 
mesmo boletim, relata que assume a posse da droga perante as 
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Esses cidadãos são cinco jovens que se formaram em direito pela UFMG. 
Eles estavam no interior de um bar no Mercado Central. Após ter tomado 
algumas e ter tido algumas discussões, eles entraram no veículo Corsa e se 
retiraram do mercado. Neste momento, um dos vigilantes que figura como 
testemunha avistou um cidadão jogar do veículo um papelote de cocaína. 
Droga não cai do céu. Não existe chuva de cocaína ou maconha na face da 
Terra. Portanto, a droga veio de algum lugar. O vigilante acionou a Polícia 
Militar para fazer a abordagem. 

A Polícia Militar fez a abordagem, interrogou verbalmente o cidadão, que 
disse: a droga é minha. Que cidadão? O André Santos Bovolin, filho do Cel. 
Dirceu Bovolin. Esse cidadão assumiu a posse da droga. Temos, então, um 
crime previsto na Lei no 6.368. Enquanto policial, não posso falar se é tráfico 
ou drogas, posso apenas presumir. Não posso tipificar, porque a tipificação 
se dá pelo Ministério Público, que é a figura competente, dentro da ordem 
processual. O Ministério Público foi ouvido? Não. A autoridade de polícia 
judiciária foi ouvida? Não. Ele não disse se poderia instaurar o inquérito ou se 
estaria ratificando a prisão em flagrante. 

Ocorrência semelhante, Sr. Presidente, aconteceu em 1998. Quatro 
policiais da ROT AM atenderam a uma ocorrência de assalto no Conjunto 
Maldonado, região do Barreiro. Abordaram um cidadão com as 
características do que havia praticado o assalto. Após a abordagem, o 
cidadão desacatou a guarnição. Recebeu, então, voz de prisão por desacato. 
Um dos policiais da equipe reconheceu o cidadão como vizinho de sua mãe. 
Naquele momento, chegaram outros vizinhos desse cidadão preso por 
desacato. Resultado: em face das circunstâncias, por ele ter sido conhecido, 
os policiais fizeram uma advertência verbal, dizendo: tudo bem, o senhor é 
uma pessoa que trabalha, há testemunhas, vamos então liberar o senhor. 
Revogaram a voz de prisão por desacato acabaram liberando aquele 
cidadão. No outro dia, o cidadão liberado de uma prisão de desacato foi ao 
Ministério Público fazer uma queixa. O Ministério Público faz a denúncia 
contra os quatro policiais. O Juiz acata a denúncia e disse o seguinte ao 
proferir a sentença contra os policiais: ''vocês agiram como policiais, agiram 
como autoridade de polícia judiciária, que é o Delegado, agiram como 
Promotor de Justiça e como Juiz, revogando a prisão e liberando o cidadão. 
Eu, como Juiz, se estivesse presenciando tudo, não poderia dar essa ordem". 

Portanto, não competia ao Cel. Severo, não competia aos policiais militares 
dizer que o cidadão não poderia ser preso. A partir do momento em que ele 
foi retirado do local e conduzido ao Departamento de Investigações, ele 
estava preso, custodiado pela Polícia Militar. A ocorrência deveria ter sido 
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entregue, mas não foi. Estamos, em tese, vislumbrando um crime de 
usurpação de função pública, no mínimo. O Cel. quando julgou que a droga 
não estava com ele e preservou a guarnição da Polícia errou. Ele usurpou a 
função pública do policial que estava na rua, do Delegado de Polícia, do 
Promotor e do Juiz. Somente a eles competiria fazer uma avaliação e falar se 
autua por uso ou tráfico. Que seja 68 cg, 68 gramas ou 68 quilos. Não 
podemos permitir que o cidadão seja liberado com drogas. 

Concordo quando o Deputado Rogério Correia disse que temos de prender 
o traficante. Por isso, ele executou um belo trabalho como relator na CPI do 
Narcotráfico, da qual participei e o auxiliei. Quando permitimos que um 
Coronel dê uma ordem dessa natureza, estamos permitindo que os policiais 
da rua também dêem, o que é imoral, ilegal e não permitido. 

Além disso, temos aquele outro fato ocorrido em Ribeirão das Neves: a 
ordem dada ao Tenente constou da ocorrência, ou seja, teria sido dada uma 
ordem para liberar o veículo. Fazendo um levantamento junto à Polícia Civil 
sobre o cidadão Márcio Miron, verificamos que constam em seu nome três 
mandados de prisão. Não vou dizer o que fez. Passou por cima até do 
Secretário da Justiça. Até isso foi feito no papel. 

Portanto, Sr. Presidente, é uma denúncia grave. Espero que o Governador 
Itamar Franco se manifeste a respeito, porque o Juiz que irá julgá-la poderá 
ter o mesmo entendimento do Juiz Alberto Deodato Barreto Neto, que 
condenou os quatro policiais da ROTAM. O cidadão foi preso por desacato e, 
no próprio local, após serem ouvidas várias testemunhas, foi liberado. O Juiz 
perguntou-lhes: os senhores são Delegados? São Promotores? São Juízes? 
Porque fizeram todo esse percurso no local. Mas não são, apenas fazem 
parte desse processo. 

Portanto, nobres Deputados Rogério Correia e Marcelo Gonçalves, a 
denúncia é gravíssima. Não podemos permitir que alguém faça o que o 
Delegado, o Promotor e o Juiz têm de fazer, sob pena de alimentar o mau 
exemplo para todos os policiais de Minas. Deixo claro que não se trata de 
picuinha ou de pessoalidade, mas de uma denúncia séria. Tenho recebido 
diversos telefonemas de policiais, que estão querendo fazer outras denúncias 
de outras intervenções de outras autoridades. É necessário que esta Casa 
tome providências. 

Deputados Rogério Correia, Marcelo Gonçalves, Paulo Piau e José 
Henrique, apresentarei um requerimento na Comissão de Administração, 
para a realização de uma audiência pública. Convocarei o cidadão que teve o 
seu veículo apreendido em Neves, o Tenente que fez a ocorrência, os 
policiais envolvidos no fato ocorrido no mercado, em que o cidadão foi preso, 
mas liberado dentro do Departamento de Investigações, os policiais que 
trabalham na Central de Operações e o Cel. Severo. Após tudo esclarecido, 
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poderemos dar o caso por encerrado. Não poderemos deixar que o 
Ministério Público dê andamento. Aguardamos uma posição firme, isenta e 
imparcial por parte daquele órgão. Isso não pode continuar acontecendo em 
nosso Estado. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22, 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 155• REUNIÃO ESPECIAL, EM 12/11/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Eduardo Hermeto - Apresentação musical 
- Palavras do Prefeito Vitor Penido - Apresentação musical - Entrega de placa 
- Encerramento - Ordem do dia. 

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

Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Gil Pereira -
lvair Nogueira - Marco Régis. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 14h15min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para 
proceder 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. Ubiratan Soares, Secretário de Estado de Ações Municipais; 
Vitor Penido, Prefeito Municipal de Nova Lima; Deputado Federal Rafael 
Guerra; Tarcísio José Martins, Juiz da Vara da Infância e Juventude de Belo 
Horizonte e ex-Juiz de Nova Lima; Jaconias Gomes de Souza, Presidente da 
Câmara Municipal de Nova Lima; 2°-Ten. PM José Agnaldo Rodrigues, 
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representando o Comando da 1 • C ia. Independente de Nova Lima; Fábio 
Guerra, Vice-Presidente da FEDERAMINAS, representando o Presidente, Sr. 
Artur Lopes; Carlos Carneiro Costa, Presidente da Construtora Líder; e o 
Deputado Eduardo Hermento, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de 

Nova Lima por seus 300 anos de fundação e 11 O anos de emancipação 
político administrativa. 

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 Sr. Presidente 
Esta reunião especial da Assembléia Legislativa em homenagem ao 

tricentenário de fundação do Município de Nova Lima, por louvável iniciativa 
do Deputado Eduardo Hermeto, contém um simbolismo todo especial. 

Na verdade, esses 300 anos que nos separam do antigo Campos de 
Congonhas, primeira denominação da "cidade do ouro", fazem parte da 
história de Minas Gerais. 

Mineiros somos exatamente porque nascemos, historicamente, com a 
descoberta das minas de ouro e diamante, razão da atração para essa parte 
do Brasil-Colônia das entradas e das bandeiras comandadas por Fernão Dias 
Paes Leme. 

Ao mesmo tempo que Borba Gato se estabelecia em Sabará, o bandeirante 
Domingos Rodrigues da Fonseca Leme descobria os veios auríferos de 
Campos de Congonhas, local que passou então a ser conhecido como 
Congonhas das Minas de Ouro. 

A Nação brasileira era, ainda, um sonho distante. Naquela época, os 
franceses ainda buscavam fundar, na baía de Guanabara, o projeto colonial 
da França Antártica. Sabará e, certamente, a nascente frente de colonização, 
estabelecida em Congonhas das Minas de Ouro enviaram ao Rio de Janeiro 
contingentes e recursos para a luta contra os franceses na Guanabara. 

Também, na mesma época do surgimento de Nova Lima, no começo do 
século XVIII, estala a Guerra dos Emboabas, outro marco fundador das 
Minas Gerais. O cenário dessa luta estendeu-se por toda a região formada 
por Sabará e as futuras Freguesias de Santo Antônio do Rio Acima, Rio das 
Pedras e Congonhas do Sabará, terceira denominação histórica do Município 
de Nova Lima. 

Relembrei esses episódios com o objetivo de destacar que, nesta 
homenagem aos 300 anos de Nova Lima e aos seus 11 O anos de 
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De fato, Nova Lima é, em sua trajetória histórica, um fiel retrato econômico 
e social de nosso Estado. 

Do ciclo do ouro à industrialização recente, das minas de Bela Fama, Gaia, 
Gabriela, Faria, Morro Velho e outras - até acolher, por exemplo, a sede 
brasileira da Fiai Automóveis ou centros de excelência da Fundação Dom 
Cabral -, percorremos, na história de Nova Lima, as diferentes etapas do 
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. 

Desenvolvimento muitas vezes gerador de injustiças e de dramas sociais, 
no trabalho de risco dos operários das minas, questão grave ainda em 
nossos dias e que foi, no passado, bandeira de luta do Deputado Dazinho, 
líder de sempre! A mesma bandeira e a mesma luta do combativo Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração do Ouro e Metais Básicos de 
Nova Lima. 

Desenvolvimento muitas vezes concentrador de riquezas e agressivo ao 
meio ambiente, questão sempre presente na atualidade. Mas a sociedade 
hoje, mais do que nunca, mobiliza-se em torno dos direitos da cidadania e 
afirma a sua vontade de lutar por distribuição mais justa e equilibrada dos 
resultados das atividades econômicas. 

Lideranças como as de João Gomes e de Sebastião Fabiano, que 
honraram esta Casa com seu mandato parlamentar, e vocações como o 
Prefeito Vitor Penido, Deputado de destaque nesta Assembléia, continuam 
erguendo essa tocha em prol de maior justiça social, a qual foi apanágio do 
primeiro Governador republicano de Minas Gerais, Augusto de Lima, a quem 
se destina a homenagem contida no nome do município desde 1891. 

Foi esse filho ilustre de Nova Lima um dos promotores mais notáveis da 
transferência da Capital de Minas e da fundação de Belo Horizonte, no antigo 
Curral del-Rei. 

Terra de cultura, do Teatro Municipal, de artistas talentosos; das festas 
populares, como as cavalhadas e o arraial nova-limense; da tradição 
educacional, do liceu Imaculada Conceição à Faculdade Milton Campos; dos 
festejos religiosos da padroeira Nossa Senhora do Pilar; pólo de turismo em 
São Sebastião das Águas Claras, frente de novos horizontes urbanos no vale 
do Sereno, no Alphaville e no Jardim Canadá; sede dos centros de lazer de 
Água Limpa, Miguelão e Lagoa dos Ingleses; terra do glorioso "Leão do 
Bonfim", o quase centenário Vila Nova Atlético Clube ... Lembrando o grande 
Guimarães Rosa, assim como Minas Gerais, Nova Lima são várias e são 
múltiplas ... 

Para a gente nova-limense, valem, pois, as palavras de Darcy Ribeiro: 
"Meu País, minha patriazinha, pra valer, é Minas. Essa Minas de pedra e de 
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ferro, atarrachada no meio do Brasil." 

Nova Lima foi, é e será sempre autêntica imagem de Minas gravada no 
coração do Brasil! Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Eduardo Hermeto 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, representando nosso Presidente, 

Deputado Antônio Júlio; Secretário Ubiratan Soares, aqui representando o 
Ministro Henrique Hargreaves; Prefeito Municipal de Nova Lima, Dr. Vitor 
Penido; Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Jacomias Gomes de 
Souza; Juiz da Vara da Infância de Belo Horizonte e ex-Juiz de Nova Lima, 
Tarcísio José Martins; 2°-Ten. da PM José Agnaldo Rodrigues, 
representando o Comandante da 1 •-companhia Independente de Nova Lima; 
Sr. Vice-Presidente da Federaminas, Fábio Guerra, representando o 
Presidente Artur Lopes; Sr. Presidente da Construtora Líder, Dr. Carlos 
Carneiro Costa, senhores, senhoras, jovens estudantes, estamos no final do 
século XVII, nosso País iniciara a grande marcha para desbravar o interior, 
sedimentando a ocupação das terras brasileiras. Por volta de 1700, 
bandeirantes, sob o comando de Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, 
integram as primeiras expedições que vieram a Minas. Em sua marcha, 
rastreando os ribeirões auríferos dos Cristais e do Cardoso, chegam a um 
local aprazível e erguem acampamento. 

A presença do insigne desbravador dura pouco, mas alguns mineradores 
ficam. Acampamento erguido, garimpo fixado e logo surgem casas de 
pedras. Dá-se início ao povoado. 

A nossa futura Nova Lima, já dando mostras de sua pujança, no curto 
espaço de 20 anos, desenvolvera-se consideravelmente para os padrões da 
época. 

A primeira denominação dada ao local foi a de Campos de Congonhas, 
uma vez que se designava por Congonhas toda a região compreendida entre 
a serra da Borda e o Itatiaia. 

O arraial avança em seu desenvolvimento econômico, e sua população 
constava basicamente de faiscadores, nome dado aos trabalhadores que 
procuram palhetas de ouro nas terras lavradas das minas. Esses faiscadores 
eram constituídos de libertos, de escravos e de aventureiros. 

Com a expansão das faisqueiras, o local passou a ser conhecido pelo 
nome de Congonhas das Minas de Ouro, abrigando a população que 
trabalhava nas minas de Bela Fama, Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, 
Faria, Garcês, Batista, Morro Velho e outras. 

O arraial foi elevado à condição de freguesia, passando a denominar-se 
Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Congonhas, por ato episcopal, em 
1748. 

Décadas depois, os depósitos aluviais recentes e superficiais de ouro 
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esgotaram-se. Mas, em 1834, com a vinda dos ingleses que adquiriram a 
Mina do Morro Velho, de propriedade do Padre Freitas, inova-se a extração 
do ouro incrustado nas rochas subterrâneas. Essa atividade traz também 
consigo uma novidade: a vinda dos imigrantes. Além dos ingleses da Saint 
John Del Rey Mining Company Limited, vieram escravos e trabalhadores de 
origem portuguesa, italiana, francesa, alemã e polonesa, fazendo da cidade 
um caldo incomum de raças e de culturas. 

A Lei Provincial n' 50, de 8/4/1836, criou o distrito, subordinado ao 
Município de Sabará, com a denominação alterada para Congonhas de 
Sabará. 

A cidade prosperou, e a emancipação do município dá-se através do 
Decreto n' 361, de 5/2/1891, tendo a localidade recebido o nome de Vila 
Nova de Lima, em homenagem ao ilustre filho da terra Augusto de Lima, 
poeta, historiador e político, que governou o Estado no início do período 
republicano. 

Em 1923, a denominação foi oficialmente simplificada para Nova Lima. Por 
isso, hoje homenageamos 300 anos de sua fundação e 11 O anos de sua 
emancipação político-administrativa. 

Nossa próspera Nova Lima localiza-se na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, em uma área montanhosa belíssima. Tem como vizinhos Belo 
Horizonte e Sabará, ao Norte; ltabirito, ao Sul; Raposos, a leste; Brumadinho, 
a oeste; e Rio Acima, ao Sudoeste. Possui área de 427,7km2 , sendo 
constituído da sede, abrigando ainda os Povoados de Honório Bicalho, de 
Santa Rita, de Bela Fama, de Rio de Peixe e de São Sebastião das Águas 
Claras, mais conhecido como Macacos. Sua população é de 64.295 
habitantes, segundo dados preliminares do censo de 2000, do IBGE. 

O patrimônio histórico-cultural é um dos destaques de Nova Lima. A Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário é um dos exemplos de construção do barroco 
mineiro, com mais de 250 anos de história. O conjunto arquitetônico de Rio 
de Peixe abriga a primeira usina hidrelétrica de Minas Gerais, construída no 
início do século passado. Há os seus diversos cruzeiros, o Teatro Municipal, 
a Casa Grande, o Casarão da Mina, as Quintas dos Ingleses, o Aqueduto do 
Bicame, a Capela do Senhor do Bonfim, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, 
o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, a Igreja Anglicana e a Casa 
Aristides, recuperada em 1997 pela Prefeitura, abrigando hoje a Escola Casa 
Aristides, a primeira escola de arte e reciclagem do Brasil. Há também a 
Cachoeira de Macacos. Poderíamos falar mais ainda sobre as belezas 
naturais e as riquezas artísticas construídas pelo povo de Nova Lima. 

É importante ressaltar que, nos últimos anos, Nova Lima pôde contar com 
uma administração municipal dinâmica, voltada para o desenvolvimento do 
município. A percepção do Prefeito Vitor Penido e de sua equipe dos anseios 
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da comunidade e das possibilidades que a ligação privilegiada com Belo 
Horizonte oferece constroem um cenário profundamente otimista para Nova 
Lima, a despeito dos graves problemas sociais e econômicos que assolam o 
País. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais homenageia hoje seu ilustre 
município em festa. A homenagem é justa, e a comunidade fez por merecê-
la. Parabéns, Prefeito Vitor Penido; parabéns, nova-limenses! Continuem, 
com fé, determinação e trabalho, sendo um exemplo de progresso a ser 
seguido por Minas e por todo o País. Que Deus os abençoe' 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a 

Corporação Musical União Operária, que, sob a regência do maestro 
Francisco Rodrigues, executará a música "Oh! Minas Gerais". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Palavras do Prefeito Vitor Penido 

Exmo. Sr. 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, Deputado Wanderley Ávila, representando o Presidente da Casa, 
Deputado Antônio Júlio; Exmo. Secretário de Estado de Ações Municipais 
Ubiratan Soares; Exmo. Deputado Federal Rafael Guerra; Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Jacomias Gomes de Souza; 
Exmo. Juiz da Vara da Infância de Belo Horizonte e Juiz de Nova Lima, 
nosso grande amigo, Dr. Tarcísio José Martins; limo. 2°-Tenente da PM, José 
Agnaldo Rodrigues, representando o Comandante da 1 '-Companhia 
Independente de Nova Lima; limo. Vice-Presidente da Federaminas, Fábio 
Guerra, representando nosso amigo, Presidente Artur Lopes; limo. Sr. 
Presidente da Construtora Líder, Dr. Carlos Carneiro; Deputado Eduardo 
Hermeto, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Dr. 
Juvenil Felix, Secretário Adjunto de Minas e Energias; Dr. Roberto Carvalho, 
Presidente da Anglo Golden ( ... ); meu caro ex-Prefeito de Nova Lima, Sr. 
Pedro de Oliveira; meus amigos Deputados Doutor Viana, Marco Régis, 
Di mas Rodrigues, Domingos Lana e Fábio A velar; meu prezado amigo Pastor 
Simoni; meus amigos Presidente do Vila Nova Atlético Clube, Jean Carla, e 
Secretário da Indústria e Comércio e Presidente da Associação Comercial, 
Francisco; meus caros músicos que compõem a histórica Corporação 
Musical União Operária; meus prezados Diretores de escola e jovens alunos; 
meus amigos e queridos nova-limenses; muitas são as gerações que 
represento, ao trazer para o ambiente desta Casa os agradecimentos do 
povo nova-limense, por tão comovente homenagem. Aqui estão 300 anos de 
mineiridade, de contribuições à história e ao desenvolvimento de Minas 
Gerais e do Brasil, reunidos numa só voz para dizer "obrigado". 

Três séculos de trabalho árduo e dedicado fizeram a têmpera de um povo 
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que mergulhou nas entranhas de sua própria terra para extrair o ouro 
que inspirou a fixação das primeiras famílias até constituir ali os primeiros 
aglomerados urbanos. 

O povo nova-limense nasceu mineiro, e disso nos orgulhamos todos. 
Nasceu comprometido com o trabalho, preocupado com os destinos de Minas 
Gerais e, por essa razão, ofereceu muitas contribuições à política e ao 
desenvolvimento do povo de Minas Gerais. Terra do Marquês de Sapucaí, 
terra de Augusto de Lima e de muitos brasileiros de inegável contribuição à 
nossa história, a nossa terra muito cedo aprendeu a reconhecer a 
importáncia da organização para a sobrevivência, tendo extraído da atividade 
mineradora mais do que os metais preciosos. 

Por incrível ironia, foi a atividade mineradora, tantas vezes combatida por 
defensores do ambiente, a grande responsável pelo maior patrimônio que o 
município ostenta hoje. 

Tendo grande parte de seu território em mãos de empresas mineradoras, 
esse fator permitiu a preservação de seu solo e, desse modo, o planejamento 
das ocupações, de forma a se respeitar a harmonia entre os assentamentos 
urbanos e a natureza. Tanto assim que Nova Lima, conhecida durante 
séculos como a "terra do ouro", chega aos dias atuais com novo perfil, o de 
terra do ouro e do verde, por sua imensa e invejável riqueza ambiental. Nada 
disso, contudo, pode ser atribuído apenas ao acaso, mas ao trabalho 
dedicado de seu povo e à vontade política de sua gente. 

A verdadeira transformação vem ocorrendo nas últimas décadas, por força 
de um trabalho planejado que venho conduzindo por sucessivas delegações 
a mim concedidas nas urnas. O povo, que hoje agradece à grande Casa dos 
mineiros, que é a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por esta 
significativa homenagem, é um povo privilegiado pelo chão que habita e pela 
estrutura urbana de que desfruta. Por diversas vezes, dissemos "não" ao 
crescimento desordenado, lutamos contra as oportunistas ocupações de terra 
e orientamos as nossas ações para a construção de um município dotado de 
invejável sistema de ensino e de um bem estruturado sistema de assistência 
médica. 

A política - sempre soubemos - é a ferramenta indispensável ao 
atingimento das mais sentidas conquistas sociais. A política comprometida 
com o interesse público, que é a sua essência, seu compromisso maior, tem 
sido construtora de bem-estar e de progresso para o povo nova-limense. Por 
apoio sucessivo e determinado de nossos concidadãos, tenho respondido à 
confiança dos nova-limenses através de liderança decidida a construir um 
ambiente cada vez melhor para os nossos filhos e, assim, contribuir para um 
desenvolvimento econômico e social cada vez mais proveitoso para a gente 
mineira. 
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Venho a esta Casa de políticos e legisladores dizer isso em momento 

de agradecimento, porque me sinto tomado por dupla alegria: a de poder 
representar tantas gerações de nova-limenses no instante em que a Casa 
Legislativa de Minas interrompe suas elevadas atribulações para festejar os 
300 anos de fundação de nosso município e nossos 11 O anos de 
emancipação política. 

E, por último, e não menos importante, a satisfação de voltar a este 
Plenário dos altos sentimentos de Minas, que um dia integrei como Deputado 
Constituinte, por honrosa delegação dos nova-limenses, para poder dizer do 
respeito e da permanente esperança que alimento, por seu trabalho em favor 
do aperfeiçoamento da sociedade mineira. 

Nova Lima, Sras. e Srs. Deputados, que um dia foi a terra do ouro e que 
hoje, orgulhosamente, não se apresenta apenas dessa forma, mas também 
como a terra do verde, do minério de ferro, da prestação de serviços, da 
tecnologia de informática, de pólo de ensino superior, etc. Temos feito a 
nossa parte, temos cumprido nosso papel no concerto das cidades mineiras, 
em favor de um Estado cada vez mais destacado no plano federativo. 

Conquistadas as suas necessidades básicas de saneamento, urbanização 
plena, sistema viário, equipamentos e ações públicas pelo ambiente, turismo, 
esportes, lazer e cultura, Nova Lima caminha para a construção de uma nova 
realidade econõmica. 

Através de assentamentos planejados, abrigamos hoje, em nosso território, 
instituições educacionais e científicas de padrão internacional. Encorajamos e 
recebemos em nossos limites a fixação de centros universitários, hospitais de 
elevado padrão, além de empresas de alta tecnologia e porte internacional. 

Em tudo está presente a preocupação de promover adequada relação de 
convivência entre as atividades de produção e de moradia cuja expansão em 
solo nova-limense está amadurecida na direção dos sistemas condominiais. 

Venho dizer tudo isso aos nobres representantes do povo mineiro, como 
que a compartilhar a nossa satisfação de nova-limenses em poder responder 
à demonstração de respeito e de consideração que a presente homenagem 
representa para o povo que represento. 

Quero agradecer ao nobre Deputado Eduardo Hermeto, pela comovente 
iniciativa de propor esta homenagem, e a todos os seus pares, pelo apoio a 
esse ato tão caro ao povo de minha cidade. 

Estou certo de que Nova Lima está estruturada para desempenhar 
importante papel no esforço desenvolvimentista de nosso Estado. Está 
equipada para proporcionar melhor condição de vida ao seu povo e, dessa 
forma, elevar o nome de nosso Estado. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a 
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Corporação Musical União Operária, que, sob a regência do Maestro 
Francisco Rodrigues, executará as músicas "Tema de Chaplin" e "Estão 
Voltando as Flores". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Vitor 
Penido placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres. (-Lê:) 

"Nova Lima, cenário de episódios históricos das Minas Gerais, abrigo do 
mais precioso dos metais e berço do poeta, historiador e político Augusto de 
Lima. A homenagem do Poder Legislativo estadual pelos seus 300 anos de 
fundação e 11 O anos de emancipação político-administrativa. Belo Horizonte, 
12 de novembro de 2001. Deputado Antônio Júlio - Presidente. Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 
13/11/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 201" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/11/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para 
apreciação de projeto de lei complementar - Votação, em 2° turno, do Projeto 
de Lei no 1.279/2000; requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Rogério Correia e Sebastião Costa; deferimento; votação do Substitutivo no 1, 
salvo emendas e destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas nos 1 
e 2 e 5 e 6; votação do § 11-a do art. 1° do Substitutivo no 1; aprovação; 
votação do art. 6° do Substitutivo no 1; aprovação; votação do art. 7° do 
Substitutivo no 1 ; aprovação; votação do art. 19 do Substitutivo no 1 ; 
aprovação; votação do art. 21 do Substitutivo no 1; aprovação; votação do art. 
22 do Substitutivo no 1; aprovação; votação do art. 23 do Substitutivo no 1; 
aprovação; votação do art. 25 do Substitutivo no 1; aprovação; votação do art. 
28 do Substitutivo no 1 ; aprovação; votação do art. 29 do Substitutivo no 1 ; 
aprovação; votação do art. 31 do Substitutivo no 1; aprovação; votação da 
Emenda no 3; rejeição; votação da Emenda no 4; rejeição; votação da 
Emenda no 7; rejeição; votação da Emenda no 8; rejeição; votação da 
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Emenda n• 9; rejeição; votação da Emenda n• 1 O ; rejeição; votação da 
Emenda n• 11; rejeição; votação da Emenda n• 12; rejeição; votação da 
Emenda n• 13; rejeição; votação da Emenda n• 14; rejeição; declaração de 
voto - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n• 34/2001; renovação da votação; inexistência de quórum 
para votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para votação de 
projeto de lei complementar - Discussão e Votação de Pareceres de Redação 
Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 1.279/2000; aprovação-
Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - 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 A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro -José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro 
Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 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 a Parte 
Ata 

-O Deputado Luiz Fernando Faria, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - a Presidência verifica, de plano, que, nos termos da 

Decisão Normativa no 7, não há quórum para votação de projeto de lei 
complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.279/2000, do Governador do 
Estado, que altera a Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, 
ficando prejudicadas as Emendas nos 1 e 2. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto as Emendas de n°s 3 a 14, as quais, nos termos do 
§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente de 
parecer. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, nos termos do 
o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Antõnio Carlos Andrada em que solicita votação destacada para o § 11-a do 
art. 1 o e para os arts. 19, 22 e 31, do Substitutivo no 1; Rogério Correia em 
que solicita votação destacada para os arts. 6°, 7" e 25 do Substitutivo no 1; e 
Sebastião Costa em que solicita votação destacada para os arts. 21, 23, 28 e 
29 do Substitutivo no 1 . 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas em 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 1, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1, 2, 5 e 6. Em votação, o § 11-a do art. 1°. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 6°. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 7°. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 19. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 21. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 22. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 23. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 25. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 28. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, o art. 29. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 31. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n' 3. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n' 4. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 7. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 8. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 9. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda no 1 O. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda no 11 . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 12. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda no 13. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda no 14. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei no 1.279/2000 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido em 1 o 
turno. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado lrani Barbosa - Ontem fui interpelado por um jornalista para 

dar informações sobre a emenda que apresentei anistiando as multas de 
trânsito e do IPVA atrasado. De 3 milhões de veículos do Estado, 700 mil não 
renovaram o IPVA. É óbvio que estamos com enorme evasão de receita no 
Estado, sem que as autoridades façam absolutamente nada para que isso se 
transforme. Estamos em contato com o relator da anistia e vamos tentar 
aprovação da anistia do lPVA e das multas de trânsito, uma vez que os 
condutores de Minas não estão conseguindo pagá-las. 

Gostaria também de fazer um comentário a respeito da decisão do Juiz 
traficante de Ribeirão das Neves, que suspendeu o mandato da Gracinha, 
mesmo estando impedido por suspeição. Não julgou, não julga. Desde o dia 
30 de agosto está protocolado nesta Casa um pedido de CPI para apurar, no 
prazo de 120 dias, a participação do Ministério Público e do Judiciário local 
com grupos criminosos organizados no esquema de facilitação de fuga, 
tráfico de drogas, liberdades e soltura extralegal. Há assinatura de 34 
Deputados desta Casa, e foi protocolado no dia 30 de agosto. 

Gostaria que V. Exa. se dignasse a instalar esta CPI, uma vez que estamos 
tentando cumprir nossa função legal de fiscalizar. Não quero crer que hoje o 
crime organizado esteja instalado em nossa justiça. 
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Hoje, o jornal "Estado de Minas" estampa na primeira página de um de 

seus cadernos que um Juiz de João Pinheiro soltou uma quadrilha inteira. A 
mesma coisa aconteceu com esse Juiz e os Promotores de Neves em mais 
de 100 processos de traficantes de droga daquele e de outros municípios que 
vão cumprir pena nas penitenciárias de Ribeirão das Neves. 

Gostaria que V. Exa. se dignasse a cumprir o papel da Assembléia 
Legislativa. O pedido está protocolado, as assinaturas não podem mais ser 
retiradas dele. Gostaria que V. Exa. instalasse a CPI. Se não ficar provado 
nada do que eu digo aqui, volto a esta tribuna, peço desculpas a todos e 
renuncio ao meu mandato. 

O que não podemos deixar acontecer é que a corrupção se entranhe como 
está se entranhando na justiça de Minas Gerais, sem punição, sem nenhuma 
regra de fiscalização. O crime está muito bem instalado e organizado em 
vários dos nossos tribunais. 

Gostaria que V. Exa. apurasse o que está acontecendo. Já estamos, eu e 
minha família, sofrendo perseguição pessoal, no município, por um Juiz 
corrupto, ladrão, traficante e por dois Promotores ladrões, traficantes e 
corruptos, com a proteção de alguma parte do Tribunal de Justiça e do 
Ministério Público. 

Na quarta-feira da semana passada, recebi um oficio, indevido por sinal, 
em que o Procurador-Geral dava-me 48 horas para me apresentar ou indicar 
como conseguir provas da corrupção instalada em Neves. Mandei um oficio 
com várias provas, não todas, porque as estou guardando para um jornal que 
estamos fazendo para mostrar a Minas Gerais e ao Brasil inteiro a desgraça 
que hoje está instalada no Judiciário de nosso Estado. 

Peço a V. Exa., assim como pedi ao Procurador-Geral, para me informar, 
em 48 horas, as providências que tomaram contra a corrupção do Márcio 
Decat e a corrupção do Castelar, que está com processo de crime de 
responsabilidade amoitado nesta Casa e que não sai das gavetas de forma 
nenhuma. 

Faço requerimento a V. Exa. solicitando que desarquive o processo de 
crime de responsabilidade contra o ex-Procurador-Geral do Estado, Castelar 
Guimarães, para provar que esta Assembléia não está submissa, nem 
alquebrada nem arqueada diante dos outros Poderes. É o que solicito de V. 
Exa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei Complementar no 34/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a 
redação da Lei Complementar no 50, de 13/1/98. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Continua em votação 
o projeto. A Presidência vai renovar a votação da matéria pelo processo 
nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, ele o art. 255 do 
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O Sr. Presidente - Votaram apenas oito Deputados. Não há, portanto, 
quórum para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dar 

ciência ao Plenário de fatos já anunciados pela imprensa. No último dia 17, 
haveria uma reunião dos Prefeitos do PT em Várzea da Palma. O Prefeito 
Bill, desse município, decidiu suspender a reunião, por causa de sucessivas 
ameaças de morte recebidas por vários Prefeitos. Essas ameaças eram, por 
sinal, dirigidas ao encontro que se realizaria na cidade. 

Compreendemos a decisão do Prefeito. Mas alguns fatos, em nível 
nacional, demonstram essa campanha da direita raivosa, que não quer 
perder o poder para o PT. O ocorrido no Rio Grande do Sul é emblemático, 
assim como o assassinato do Prefeito Toninha, de Campinas. 

Em Minas Gerais, a situação não é muito diferente. O Prefeito Padre 
Aníbal, de Bom Jesus do Galho, já sofreu várias ameaças de morte. Na 
madrugada do dia 13, o carro e a casa do Presidente da Câmara, Vereador 
Alcedino, do PT, foram atingidos por sete tiros. Os principais suspeitos são 
dois pistoleiros conhecidos na região, que até agora não foram presos. O 
Vereador estava chegando em sua residência, no Distrito de Quartel do 
Sacramento, localizado a 15km da cidade, quando recebeu os tiros. O mais 
grave é que, no mês de junho, o Vereador já havia sofrido duas tentativas de 
assassinato, com troncos de árvores atravessados na estrada, em tocaia, 
quando saía de uma reunião da Câmara, tarde da noite. 

A Secretaria da Segurança Pública, o Comando Estadual da Polícia Militar 
e o Comando do 11 o Batalhão de Manhuaçu tinham conhecimento dessas 
ameaças. Desnecessário é dizer sobre o estado de sobressalto em que se 
encontra a família. Toda a comunidade está amedrontada. 

Domingo, estive em Quartel do Sacramento, onde conversei com vários 
populares que identificam como autor desse atentado um traficante chamado 
Louro. Esse mesmo pistoleiro matou o Cabo Reis, da Polícia Militar, em Bom 
Jesus do Galho, em abril último. A Polícia já tem informações sobre o local 
em que se encontra foragido. Até agora, nenhuma providência foi tomada. 

Trago esse fato ao conhecimento do Plenário porque o Vereador Alcedino 
e o Padre Aníbal estarão hoje, às 10 horas, na Comissão de Direitos 
Humanos e, às 16 horas, darão entrevista coletiva nesta Casa, pedindo 
providências urgentes. 

No subdestacamento do Quartel do Sacramento só há dois policiais. E em 
Bom Jesus do Galho, quatro. É impossível fazer, dessa forma, a segurança 
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de um município de 600km2

, com a tradição de violência de Bom Jesus 
do Galho. 

O mais grave é a conivência de setores da área da segurança. Quadrilhas 
de traficantes presos em Bom Jesus do Galho e ladrões de carro com 
ligações políticas com o Prefeito anterior desfilam impunemente pelas ruas. 

Queremos trazer isso ao conhecimento do Plenário, pedindo providências. 
Que haja uma ação desta Assembléia, a qual será tomada pela Comissão de 
Direitos Humanos e tem o apoio e o respaldo da Mesa e do Presidente desta 
Casa! 

O Deputado Amilcar Martins Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
intencionalmente me abstive de votar o projeto de anistia fiscal. Assim agi 
para firmar uma posição e deixar registrado nos anais da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais a posição serena, mas firme, de 
discordância com o conteúdo, com os equívocos do que acaba de ser votado. 

Por diversas vezes, da tribuna desta Casa, tive a oportunidade de 
manifestar a minha discordância com esse projeto que nasceu de uma 
intenção errada, equivocada, de uma motivação distorcida e ilegítima que 
não aquela de, eventualmente, fazer justiça com contribuintes em 
dificuldades financeiras ou coisas dessa ordem. Esse projeto nasceu 
exclusivamente da incapacidade do Governador do Estado, Itamar Franco, 
que não anda por aqui há muito tempo. Diante dessa incapacidade de gerar 
recursos para cumprir os seus compromissos mínimos com o Estado, até 
mesmo com o pagamento da folha mensal dos funcionários públicos e com o 
13° salário, o Governador Itamar Franco é obrigado a recorrer a uma anistia 
fiscal apenas para fazer caixa para o Governo do Estado. Pior ainda, sem 
uma reflexão mais aprofundada sobre o significado desse gesto, que me 
parece equivocado, lesivo e danoso aos interesses do povo de Minas Gerais, 
já que estimula maus contribuintes useiros e vezeiros em não pagar os 
impostos em dia, pois, lá na frente, poderão contar com a benevolência do 
poder público, do Poder Executivo. 

E a terceira vez que esse Governo incompetente, que está destruindo o 
Estado de Minas Gerais, recorre a esse tipo de subterfúgio. Nós, mineiros, 
temos de levantar a nossa voz contra esse homem, que tanto mal tem feito 
ao nosso povo e ao nosso Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com absoluta serenidade, mas 
com a consciência do dever cumprido, não compactuei com a vergonha que 
se perpetrou por inspiração exclusiva desse Governador, que se recusa a 
assumir as suas funções constitucionais; que se recusa a governar Minas 
Gerais para cuidar exclusivamente de seu interesse e de seus projetos 
pessoais. 

Deixo registrado no anais da Assembléia Legislativa a minha palavra, ainda 
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que solitária, de protesto e de desaprovação do projeto na sua 
concepção, na sua intenção, na sua motivação e no seu resultado final. A 
anistia fiscal é lesiva ao povo de Minas Gerais e antipedagógica, pois 
favorece os maus pagadores e penaliza aqueles contribuintes que, mesmo 
com dificuldades, cumprem rigorosamente suas obrigações para com o 
Estado e para com a sociedade. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Votamos agora o projeto de lei do 
Governador Itamar Franco que estabelece uma forma de o contribuinte em 
atraso saldar seus compromissos. Particularmente, não poderia ter outra 
postura, mesmo porque esse procedimento foi também por mim adotado e 
acatado ao longo dos últimos seis anos. Trata-se de um expediente normal, e 
qualquer governante, seja no âmbito do Estado ou dos municípios, procede 
dessa forma ao se ver apertado em seu caixa. Muitos e muitos Prefeitos 
usam esse expediente, anistiando o IPTU ou o ISS, como forma de aumentar 
a arrecadação. Assim, fico com minha consciência tranqüila. 

De qualquer forma, gostaria de destacar uma emenda, aceita e acatada 
pelo relator, Deputado Rêmolo Aloise, de autoria do Deputado João Batista 
de Oliveira e deste Deputado, que estabelece também uma anistia aos 
pequenos proprietários rurais da região de Jaiba, àqueles produtores que 
estavam em dívida com o Pró-Agro, por ocasião da extinção da MinasCaixa. 
Trata-se de uma solicitação que se arrastava há três anos - já estivemos com 
a Procuradora-Geral do Estado e com o Governador, e nos foi garantida a 
anistia aos tomadores de recursos da MinasCaixa por meio do Pró-Agro, um 
seguro do Banco Central, mas não encontrávamos uma solução para a 
situação dos produtores rurais de Jaíba. Muitos deles perderam suas casas, 
tiveram seus bens levados a hasta pública nas Comarcas de Manga e de 
Janaúba, quando, infelizmente, não tínhamos como fazer cessar esse 
procedimento legal da justiça. Hoje, sinto-me absolutamente realizado ao 
poder acatar essa solicitação dos pequenos produtores dos Municípios de 
Jaíba e de Matias Cardoso. Graças a Deus, tivemos acatada a nossa 
emenda, por meio da proposta apresentada pelo Deputado João Batista de 
Oliveira. Espero que, ao se fazer justiça com a aprovação desse projeto de 
lei, esse procedimento possa trazer tranqüilidade às pessoas residentes no 
Município de Jaíba. 

Está de parabéns a Assembléia Legislativa de Minas, que ajuda aqueles 
contribuintes que estavam em dificuldades e ajuda o Governo a saldar o 13° 
salário do nosso funcionalismo - e espero que ele possa ser pago o mais 
rápido possível, para que o trabalhador do Estado de Minas Gerais tenha 
condições de fazer suas compras de final de ano. Está de parabéns esta 
Casa, por sua sensibilidade e agilidade ao acatar a proposta e pelo 
melhoramento do projeto, com propostas dos Deputados. Mas estão de 
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parabéns, principalmente, os pequenos produtores de Jaíba, que põem 
um ponto final em uma agonia que se arrasta há três anos e que hoje podem 
tocar sua vida, manter seu patrimônio e manter sua pequena propriedade, 
que é o ganha-pão de cada família do Jaíba. Obrigado. 

O Deputado Agostinho Patrús - Nesta oportunidade, também quero dizer 
que se tentou colocar a Assembléia Legislativa contra o funcionário público, 
contra a opinião pública. Porém, a Assembléia Legislativa, cumprindo seu 
dever e mostrando sua importância na vida de cada cidadão de Minas, vota 
nesta manhã a anistia fiscal, dando condições ao Governo de quitar o 13° 
salário e o restante do vencimento dos funcionários neste mês de novembro. 
Isso demonstra, Sr. Presidente, que esta Casa está atenta aos problemas do 
Estado, aos problemas dos mineiros. Que fique claro quanto a Assembléia 
Legislativa de Minas é importante, quanto é importante sua atuação, como 
um Poder constituinte de nosso regime democrático, para dar equilíbrio, dar 
normatização e orientação às ações do Executivo e para estabelecer as 
normas legais que vão nortear o Judiciário. 

Neste momento, gostaríamos de exaltar a importância do Poder Legislativo 
no regime democrático. É preciso que cada cidadão se conscientize de que, 
sem o Poder Legislativo, caminharemos para um regime autocrático, para 
uma ditadura. Aí, logo após o fechamento do Poder Legislativo, cala-se a 
imprensa, retira-se a liberdade do Judiciário, e o Poder Executivo reinará com 
o absolutismo que caracteriza esse regime. Portanto, é importante que as 
matérias analisadas nesta Casa tenham a repercussão necessária para que 
a população possa, estando consciente da importância deste Poder, 
preservá-lo para que o nosso regime democrático seja duradouro, a 
tranqüilidade e a liberdade sejam sempre mantidas, e este País possa 
conquistar o destino que esperamos e que lhe está reservado. 

Sr. Presidente, ainda há na pauta importante projeto de lei complementar 
que exige um quórum específico para a sua votação. Gostaria de solicitar ao 
Presidente que fizesse a recomposição de quórum e aos Deputados que 
voltassem ao Plenário. Observando o painel, verifico que há três Comissões 
em funcionamento e outras iniciando suas atividades. Mas é importante que 
os Deputados estejam aqui ou compareçam ao Plenário para que, na votação 
desse projeto de lei complementar, tenhamos o quórum necessário e ele seja 
apreciado ainda nesta manhã. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada do Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Ailton Vilela)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à chamada 33 

Deputados; com os 8 Deputados presentes em comissão, totalizam 41 . Nos 
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termos da Decisão Normativa no 7, não há quórum para votação de 
projeto de lei complementar, mas o há para a continuação dos trabalhos. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

1.279/2000, do Governador do Estado, que altera a Lei no 6. 763, de 26/12/75, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Em 
discussão, o parecer. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Depumtados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de projeto de 

lei complementar, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião 
extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Bené Guedes e João 
Leite, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir diversos convidados, que irão 
discutir o atraso no cadastramento de crianças pelas prefeituras, de acordo 
com a orientação dos técnicos do Ministério da Previdência Social, o que está 
impedindo a implantação definitiva do Programa de Erradicação do Trabalho 
infantil - PETI - em Minas Gerais. A seguir, comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: oficio do Deputado Edson Rezende, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, encaminhando reivindicação da Sra. Vilma 
Marina Castro, para as providências cabíveis. Após, acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designa os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°S 1.544, 1.790 e 1.801/2001( Deputado João Leite); 1.788, 
1.792,1.811 e 1.812/2001 (Deputado Luiz Menezes); 1.718 e 1.797/2001 
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.798 e 1.789/2001 (Deputado Adelino de 
Carvalho). A Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de 
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Lei nos 1.705, 1.731 e 1.732/2001 (relator: Deputado Bené Guedes); 
1.736 e 1.735/2001, este com a Emenda no 1 (relator: Deputado Luiz 
Menezes); 1.745/2001 com a Emenda no 1 (relator: Deputado João Leite), os 
quais são aprovados. O Deputado Bené Guedes transfere a Presidência ao 
Deputado João Leite em virtude de o projeto ser de sua autoria. O Deputado 
João Leite submete a discussão e votação o Projeto de Lei no 1.747/2001, 
que é aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado Bené Guedes 
passa à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado João Leite apresenta 
requerimento em que solicita a realização de visitas a cidades do interior, 
para verificar as condições de implantação do PETI no Estado. A seguir, a 
Presidência procede à leitura de requerimento de autoria do Deputado Pastor 
George, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com 
a de Turismo, para discutir o Projeto de Lei no 1.297/2000, que dispõe sobre 
a implantação e os valores do piso salarial de que trata o art. 7°, inciso V, da 
Consittituição da República. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Após, o Presidente submete a discussão e 
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.625, 1.630, 
1.632, 1.633, 1.638, 1.640, 1.645, 1.652, 1.661' 1.662, 1.668, 1.670, 1.687, 
1.693, 1.694, 1.695 e 1.701/2001, os quais são aprovados. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir as Sras. Tereza Delemare, 
Superintendente de Assistência Social da SETASCAD e Presidente do 
Conselho Estadual de Assistência Social, representando o Sr. Roberto Brant; 
Nilda Lourdes Pala Moraes, do Ministério do Trabalho, representando a Sra. 
Wanda Engel Aduan, e Elvira Mirian Veloso de Melo Cosendey, do Ministério 
do Trabalho, as quais discorrerão sobre o atraso no cadastramento de 
crianças pelas prefeituras, o que está impedindo a implantação do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - e são convidadas a tomar 
assento à Mesa. O Presidente concede a palavra ao Deputado Márcio 
Kangussu, autor do requerimento que suscitou esta reunião, para suas 
considerações iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, para que 
façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2001. 
João Leite, Presidente - Luiz Menezes. 

ATA DA 78• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às quinze horas e dez minutos do dia treze de novembro de dois mil e um, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Aílton Vilela e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir convidados 
sobre as razões que estão impossibilitando o cumprimento do calendário 
para apuração dos índices de participação dos municípios no rateio do ICMS, 
nos critérios "educação", "saúde" e "receita própria", previstos na Lei 
n°13.803, de 27/12/2000. A seguir, designa o Deputado Ambrósio Pinto para 
relatar o Projeto de Lei Complementar no 45/2001. Passa-se à 1 • Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Ambrósio Pinto apresenta requerimento em que solicita seja o Projeto de Lei 
Complementar no 45/2001 baixado em diligência ao autor. 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos nos 2.745, 2.778 e 2.779/2001. Passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Ambrósio Pinto em que solicita a realização de audiência pública 
desta Comissão com a finalidade de se discutir, com convidados, o Projeto 
de Lei Complementar no 45/2001. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Carlos Alberto Nunes Borges, 
Adilson Duarte, José Tanajura Carvalho, respectivamente, Diretores de 
Análise Formal de Contas, de Auditoria Externa e de Informática do Tribunal 
de Contas do Estado; e Domingos Caldonazo de Almeida, pesquisador do 
Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Arlen Santiago, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais. 
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. 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 convidados, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Di mas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela- Ambrósio Pinto. 
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Às dez horas do dia vinte de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão e Luiz 
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Marco Régis. 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. A Presidência informa que a reunião se destina a 
instituir, no âmbito desta Comissão, a pedido desta Presidência, um fórum 
permanente de acompanhamento e negociação para a defesa dos interesses 
dos atingidos pela Barragem de I rapé. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao Deputado Luiz Tadeu 
Leite e apresenta requerimento de sua autoria, em que solicita sejam 
realizadas audiências públicas na região da construção da Usina Hidrelétrica 
de lrapé, no vale do Jequitinhonha, nos locais a serem definidos pelas 
entidades representadas nesta audiência pública, com a presença dos 
convidados que menciona. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Edson Rezende destina esta parte 
da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto em pauta. 
Registra-se a presença dos Srs. Guilherme Gomith e Fernando Augusto de 
Campos, Coordenadores de Projeto da CEMIG; Terezinha Antônia Athayde 
Versiani, Coordenadora Ambiental do Projeto lrapé; Conceição Aparecida 
Luciano; Vanessa A. Caldeira, do CEDEFES; José Antônio Anchal; Richard 
Caetano Rios, de Campo Vale; Nelito Pereira da Costa; José Francisco da 
Cruz; Jefferson Augusto de Figueiredo, Prefeito Municipal de Grão; Valdeci 
Pereira de Albuquerque, Prefeito Municipal de Cristália; João Nelson Pinto 
Barbosa e Valter Ribeiro de Oliveira. A Presidência, autora do requerimento 
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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, 21 de novembaro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 

Gonçalves. 



1083 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.769/2001 
Comissão de Turismo. Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem por 

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

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto 
a esta Comissão para deliberação conclusiva, em cumprimento ao que 
dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comercial e Industrial de Guaranésia presta serviços de 

sustentação e defesa, junto aos poderes públicos, dos direitos, dos deveres e 
das reivindicações de seus associados. Diretamente, proporciona-lhes 
assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica, de modo a 
orientá-los no cumprimento e na observância da legislação vigente. Com 
isso, a entidade propugna pelo desenvolvimento econômico e social do 
Estado e do País e pelo fortalecimento da livre empresa. 

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

1.769/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Márcio Cunha, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.789/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Geraldo Rezende, através do Projeto de Lei no 1.789/2001, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Clube de Mães Maria de 
Nazaré - CMMN -, com sede no Município de Gurinhatã. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e 
apresentou a Emenda no 1 . 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Clube de Mães a que se refere o presente projeto de lei é uma 

associação sem fins lucrativos cujo principal objetivo é prestar assistência 
especializada à maternidade e à infância, através da realização de ações 
sociais, além de promover atividades culturais e desportivas. Dessa forma, 
incentiva a participação de mães nos trabalhos comunitários, procurando 
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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 

1.789/2001 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2001. 
Adelino de Carvalho, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.798/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado lvair Nogueira, visa a declarar de 
utilidade pública a Creche Maria Estela Barcelos Gonçalves, com sede no 
Município de Betim. 

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 Betim, principalmente ao segmento infantil. 
Entre suas finalidades, destaca-se o trabalho em prol da formação 

psicopedagógica das crianças carentes, para que possam vislumbrar um 
futuro mais digno. 

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário desenvolvido pela 
instituição, o que justifica sua declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1. 798/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2001. 
Adelino de Carvalho, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.817/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei sob comento tem 
por escopo instituir a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a homenagear 
12 pessoas físicas ou jurídicas que se tenham destacado na promoção da 
evangelização e da paz no Estado. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, vem agora a proposição a este 
órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, VI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1 o da proposição, a honraria criada destina-se 

àquelas pessoas que se tenham envolvido em atividades relacionadas com o 
desenvolvimento de estudos bíblicos; com campanhas institucionais relativas 
à propagação dos valores cristãos e pacifistas; com difusão de obras 
literárias, artísticas e culturais; com ações e serviços que valorizam os laços 
de família; com a propagação da educação cristã; com o desenvolvimento de 
trabalhos, estudos e pesquisas que conduzam ao aperfeiçoamento e à 
defesa das políticas de direitos humanos e, por fim, com as ações em prol do 
bem-estar social da humanidade. 

É conveniente destacar que, além de prever a participação direta do 
Governador em solenidade pública, a ser realizada na Capital mineira, com o 
fim específico de se efetuar a entrega da medalha e do diploma, o projeto de 
lei cuida ainda de instituir um conselho, composto por representantes deste 
parlamento, de quatro Secretarias de Estado, dos Conselhos Estaduais de 
Educação e de Defesa dos Direitos Humanos, da UEMG e do Conselho de 
Pastores do Estado de Minas Gerais - COPEMG - ou de instituição que 
venha a substituí-lo. A esse colegiado caberá elaborar e aprovar o regimento 
interno; indicar os nomes dos candidatos a receber a medalha; zelar pelo 
prestígio dela; administrar e manter o acervo atualizado de objetos e 
publicações referentes ao homenageado e manter o seu livro de registro, em 
ordem cronológica, com os respectivos dados biográficos. 

Como bem se vê, a intenção de se criar a Medalha do Mérito Evangélico 
tem o poder de estimular a sociedade em geral a desenvolver ações voltadas 
para os valores cristãos de fraternidade e defesa dos direitos humanos 
universais, tão caros para o estado democrático. Deve a proposição, por isso, 
receber acolhida favorável dos membros deste parlamento. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.817/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva- José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 236/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei no 236/99 visa 
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Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal ou constitucional à sua 
tramitação, cabe agora a este colegiado 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 autorização legislativa para que o 

Poder Executivo possa lazer transferência de domínio dos valores do ativo 
permanente do Estado, exigência essa contida em normas constitucionais e 
de direito administrativo. Na espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira; o art. 
17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93; o art. 105, § 1°, da Lei Federal no 
4.320, de 17/3/64, e o art. 16 da Lei Estadual no 9.444, de 25/11/87. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários a cargo da 
apreciação deste órgão técnico, devemos ponderar que a iniciativa contida no 
projeto de lei não ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita 
nas contas públicas, não causando, portanto, impacto na lei orçamentária. 
Embora a medida contida no projeto de lei, se efetivada, represente uma 
autorização para reduzir o ativo permanente do balanço patrimonial do 
Estado, não encontramos óbice a que prospere nesta Casa. 

Conclusão 
Em lace do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 236/99, no 

1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 462/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei sob análise objetiva 
autorizar o Poder Executivo a efetuar a permuta do imóvel de propriedade do 
DER-MG por outro pertencente ao Município de Conselheiro Lalaiete; o 
primeiro, situado no perímetro urbano daquele município, e o segundo, na 
BR-040, km 262. 

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 102, 111, "a", e Vil, 
"d" , do Regimento Interno. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário, em virtude de a Comissão de 
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Constituição e Justiça ter perdido o prazo para emitir seu parecer. 

Fundamentação 
A proposição almeja conceder autorização para o Estado permutar com o 

Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel de propriedade do DER-MG, com 
5.040m2 de área, localizado naquele município, por outro medindo 1 0.080m2 , 

situado na rodovia BR-040, km 262. O município deseja instalar, no imóvel 
permutado, atualmente pertencente ao DER-MG, a sede da sua Prefeitura 
Municipal. 

Sobre o assunto, prescreve a Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, ao 
estabelecer as normas de Direito Financeiro para a elaboração e o controle 
dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados e municípios e do 
Distrito Federal, que a movimentação dos valores fixos compreendidos no 
ativo permanente, entre eles os bens imóveis, se fará por meio de 
autorização explícita do Poder Legislativo, dada em lei específica. Dessa 
forma, os termos da proposição observam tais preceitos. 

No concernente ao impacto financeiro advindo da aprovação do projeto, 
cumpre-nos ressaltar que a permuta em causa, como é característico dessa 
forma de transação, se fará após a avaliação dos imóveis, e os seus valores 
deverão ser iguais. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre transferência de domínio 
de bens públicos, temos a dizer, ainda, que a matéria em questão não 
representa despesa para os cofres públicos nem acarreta repercussão na lei 
orçamentária, uma vez que não haverá diminuição do ativo imobilizado do 
Tesouro. Assim, não encontramos óbice à sua aprovação. 

No entanto, cabe-nos apresentar substitutivo ao projeto para dar 
diretamente ao DER-MG a autorização, pois o imóvel a ser permutado com o 
do município integra o patrimônio da autarquia, que possui autonomia 
administrativa e financeira e, por isso, deve ela mesma efetivar a transação, 
nos termos da Lei Estadual no 11.403, de 1994. 

Ademais, é necessário adequá-lo às normas do Direito Público e Civil e ao 
disposto nos arts. 17 e 24, X, da Lei Federal no 8.666, de 22/6/93, em que é 
exigida prévia avaliação dos bens para permutá-los. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 462/99, no 

1 o turno, com o Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" 1 AO PROJETO DE LEI No 462/99 

Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER-MG - autorizado a permutar com o Município de Conselheiro 
Lafaiete o imóvel com a área de 5.040m2 (cinco mil e quarenta metros 
quadrados), composto pelos lotes nos 14 a 27 da quadra 26, situado na 
Avenida Professor Manoel Martins, em Conselheiro Lafaiete, registrado sob o 
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no 26.261, no livro 3-0, à fls. 67, pelo imóvel situado na Rodovia BR-040, 
km 262, sentido Brasília - Rio de Janeiro, medindo 1 0.080m2 (dez mil e 
oitenta metros quadrados). 

Art. 2°- A permuta se realizará após a avaliação dos imóveis, cujos valores 
devem ser iguais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 591/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o Projeto de Lei no 591/99 visa 
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Manso. 

Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal ou constitucional à sua 
tramitação e apresentou o Substitutivo no 1, cabe agora a este colegiado 
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 autorização legislativa para que o 

Poder Executivo possa fazer transferência de domínio dos valores do ativo 
permanente do Estado, exigência essa contida em normas constitucionais e 
de direito administrativo. Na espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira; o art. 
17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93; o art. 105, § 1°, da Lei Federal no 
4.320, de 17/3/64, e o art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários a cargo da 
apreciação deste órgão técnico, devemos salientar que a proposta contida no 
projeto de lei não ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita 
nas contas públicas, não causando, portanto, impacto na lei orçamentária. 
Embora a proposta, se efetivada, represente uma autorização para reduzir o 
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice 
à sua aprovação nesta Casa, porque o imóvel será doado a outro ente da 
Federação - o Município de Rio Manso -, que o usará para a instalação de 
uma creche, uma demanda real da coletividade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 591/99, no 

1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
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Melo- !vai r Nogueira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 790/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Agostinho Patrús, o Projeto de Lei no 790/2000 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que 
especifica ao Município de ftamonte. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou o Substitutivo 
no 1, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, que pretende formalizar a reversão de bem 

imóvel público ao Município de ftamonte, tem por fundamento preceitos de 
natureza constitucional e administrativa. "In casu", está determinada pela Lei 
Federal no 4.320, 17/3/64, que estabelece as normas gerais de Direito 
Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, especialmente pelo 
seu art. 105, § 2°, que prevê a autorização deste parlamento para a 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 em análise não ocasiona aumento de 
despesa nem incremento da receita nas contas públicas, não causando, 
portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora o negócio proposto 
represente uma redução do seu ativo permanente, salientamos que a 
alienação em forma de doação não necessita estar prevista na lei 
orçamentária. 

Consultada a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
- aspecto a ser relevado -, ela manifestou-se favorável à doação, que, uma 
vez concretizada, possibilitará ao município construir no focal uma unidade 
escolar, aumentando a oferta de vagas na rede municipal. 

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em causa. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 790/2000 na 
forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sebastião Navarro Vieira -

lvair Nogueira. 
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1090 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe 
altera a Lei no 12.729, de 30/12/97, que dispõe sobre a legislação tributária 
do Estado e dá outras providências, visando a isentar do pagamento do 
ICMS as operações com energia elétrica destinada ao consumo residencial, 
na situação que menciona. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi apreciado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda no 1, que 
apresentou. 

Esta Comissão baixou o projeto em diligência à Secretaria de Estado da 
Fazenda, a qual foi cumprida, cabendo agora à Comissão examinar a matéria 
quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Não obstante a louvável preocupação da Deputada Maria José Haueisen 

em isentar do pagamento do ICMS as operações com energia elétrica 
destinada ao consumo residencial de até 90kWh mensais, bem como 
estender a isenção para o excedente de arrecadação, o projeto de lei em tela 
deverá ser analisado tendo em vista o disposto no ordenamento 
constitucional e na legislação infraconstitucional acerca da concessão de 
benefícios fiscais. 

Qualquer isenção do ICMS depende de prévia celebração de convênio 
interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política, Fazendária -
CONFAZ -, na forma estabelecida no art. 154, § 2°, XII, "g" , da Constituição 
Federal, e na Lei Complementar Federal no 24, de 1975, recepcionada pelo 
art. 38, § 4°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. 

Por outro lado, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar Federal no 101, de 2000), qualquer renúncia de receita 
tributária deverá ser precedida de estudo do impacto financeiro-orçamentário 
da medida proposta pelo projeto nos exercícios de 2001, 2002 e 2003, bem 
como sua compatibilização com as metas de resultados fiscais estabelecidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, o projeto de ei deverá 
demonstrar as medidas que o Estado adotará para compensação da renúncia 
de receita. 

O simples consumo residencial de imóvel urbano ou rural de até 90kWh 
mensais já está isento do pagamento do ICMS, por força do art. 6° e do item 
91 do Anexo I do Regulamento do ICMS, pelo que a legislação tributária atual 
contempla parcialmente a proposta contida no projeto; todavia, a extensão do 
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benefício fiscal da isenção do ICMS para o excedente da arrecadação 
decorrente do aumento autorizado nas tarifas de energia elétrica a partir de 
8/5/2001 à classe de consumo entre 91 kWh e 180kWh mensais, de acordo 
com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, importará renúncia da 
receita anual de R$28.445.000,00. Com a inclusão da CEMIG como 
contribuinte, a perda total será de R$29.942.000,00 num período de 12 
meses. 

Se for considerada uma projeção para 12 meses do consumo do mês de 
junho de 2001, já com o impacto das medidas de racionamento em vigor, a 
perda de receita total seria de R$35.304.000,00. 

Sendo impossível ao Estado suportar essa renúncia de receita, sem a 
possibilidade de fonte alternativa para recomposição da perda, entendemos 
que a proposição em tela não deve prosperar. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei no 

1.581/2001. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.612/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto que passamos a 
analisar tem por escopo a instituição de uma política de conservação de 
energia elétrica. 

Em cumprimento dos mandamentos regimentais, foi submetido à análise da 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ao apreciar a matéria, 
manifestou-se favoravelmente à sua aprovação com as Emendas n°S 1 a 3 , 
que apresentou. 

Compete-nos, neste momento, manifestar acerca dos aspectos financeiros 
e orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina a criação de mecanismos de apoio e 

incentivo aos municípios que adotem políticas de economia e conservação de 
energia elétrica. Para tanto, estabelece as seguintes competências ao poder 
público estadual: 

a) regular e monitorar os resultados da política municipal; 
b) promover campanhas educativas dirigidas às populações diretamente 

interessadas; 
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c) criar programas e projetos específicos que visem à construção de 

edificações públicas eficientes, melhoria da iluminação pública, etc.; 
d) celebrar convênios com entidades que tenham capacidade de 

desenvolver programas de conservação de energia; 
e) disponibilizar máquinas, veículos, equipamentos e pessoal técnico aos 

municípios. 
Propõe, ainda, a alteração da Lei no 13.803, de 2000, que dispõe sobre o 

rateio da parcela de ICMS pertencente aos municípios. De acordo com a 
proposta, estaria incluída no critério "meio ambiente" a instituição de 
programas de conservação de energia elétrica, de forma que os municípios 
que viessem a participar do programa incrementassem sua participação na 
distribuição do ICMS com base nesse critério. Entretanto, a Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou pela exclusão desse dispositivo, 
por meio da Emenda no 3, sob o argumento de que a alteração nessa 
legislação deve ser objeto de disciplinamento especial. 

Em relação aos impactos decorrentes da aplicação da proposição, parece-
nos que a criação de um programa que determina a atuação estatal impõe o 
aumento de despesas e, por isso, deve obedecer às regras contidas na Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicável 
a todos os entes da Federação. 

Contudo, observamos que o projeto limita-se a traçar diretrizes a serem 
observadas pelo Executivo Estadual quando se tornar viável, sob o ponto de 
vista financeiro, a implementação de uma política direcionada à conservação 
de energia elétrica. 

Nessa ocasião, devidamente autorizados, os órgãos envolvidos na criação, 
implantação e execução do programa em questão levarão em conta os 
requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caso sejam 
geradas novas despesas a serem suportadas pelo Erário Estadual. 

Finalmente, concordamos com as Emendas nos 1 e 2, por guardarem o 
objetivo de fazer pequenas adequações no projeto original. 

Conclusão 
Diante dessas considerações, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 1.612/2001, no 1 o turno, com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.707/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n° 

1. 707/2001 tem por objetivo alterar o prazo para que os municípios a que se 
refere a Lei n' 12.995, de 30/7/98, possam manifestar-se sobre a doação ou 
reversão dos imóveis ali mencionados. 

Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice jurídico, constitucional ou 
legal à sua tramitação, cabe agora a esta Comissão apreciá-la quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de alterar o prazo concedido pela Lei n' 12.995, de 

30/7/98, que não foi suficiente para que os municípios tomassem as medidas 
necessárias a efetivar as doações ou as reversões dos bens imóveis a eles 
destinados. 

A medida proposta está determinada por preceitos de ordens 
constitucional, administrativa e financeira. Na espécie, atentemos ao que 
dispõe a Lei Federal n' 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 que a movimentação dos valores que compõem o ativo 
permanente do Estado por venda ou doação se fará somente com 
autorização explícita do Legislativo, dada em lei especial ou através da lei 
orçamentária, quando couber. No caso em questão, a Constituição do 
Estado, em seu art. 18, estatui lei autorizativa específica. 

Com relação aos aspectos orçamentários, e financeiros mais específicos, 
devemos observar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona 
aumento da despesa nem incremento de receita nas contas públicas; não 
causa, portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora o negócio em 
causa represente uma redução do ativo permanente do balanço patrimonial 
do Estado, não encontramos óbice financeiro-orçamentário à sua efetivação. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 

1.707/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.783/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

A proposição em apreço, de autoria do Governador do Estado, pretende 
revogar a Lei no 13.162, de 20/1/99. 

L.__------0--------J 



1094 
Publicado em 27/9/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, 
ele o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 13.162 dispõe sobre a recomposição da frota oficial de veículos do 

Estado, que obrigatoriamente deveria optar pela aquisição de unidade 
movida a combustível proveniente de fonte renovável. 

A proposta parlamentar em análise pretende, com a revogação da lei então 
mencionada, dar maior flexibilidade ao administrador público para aquisição 
dos veículos oficiais, como também viabilizar uma política de subsídio, com 
base no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS. 

A reformulação proposta se afigura pertinente já que já não se vislumbra, 
por parte do Governo Federal, o incentivo para a fabricação e a venda de 
veículos movidos a álcool, como ocorria anteriormente. 

Conforme consta na fundamentação do projeto, assinada pelo Secretário 
de Estado da Fazenda, a aplicação daquela norma jurídica tornou-se 
prejudicada uma vez que a oferta de veículos nas condições exigidas é 
bastante limitada. 

Por outro lado, a vigência do diploma legal em comento está a inviabilizar, 
no Estado, a adoção da política de incentivo para a renovação da frota de 
táxis, conforme instituído pelo Convênio ICMS 38/2001, uma vez que a 
obtenção do benefício impõe a conjugação das regras constantes nesse 
convênio, que abrange todas as unidades federadas, com aquelas oriundas 
da Lei no 13.162. 

Apesar de entendermos que todos os esforços deverão ser conjugados 
para a adoção de programas que viabilizem o consumo de energia 
proveniente de fontes renováveis, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do projeto em tela, uma vez que é impossível que o Estado, 
isoladamente, desenvolva programas dessa natureza, haja vista a 
dependência de medidas que se encontram no âmbito de competência do 
Governo Federal. 

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

1.783/2001, no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely 

Tarqüínio- Cristiano Canêdo- Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.596/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

L...__ ______ o--------' 



1095 
Relatório 

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 
198/2001, o projeto de lei em tela, que altera a redação do parágrafo único do 
art. 1° da Lei no 12.072, de 9/1/96, e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, em sua forma original, retoma a matéria agora a esta 
Comissão, para ser apreciada novamente, sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa alterar a redação do parágrafo único do art. 1 o 
da Lei no 12.072, de 9/1/96, que autoriza a doação de imóvel ao Município de 
Acaiaca. Agora a administração municipal o reivindica para construção de um 
centro comunitário, uma vez que o encargo legal originalmente adstrito não 
se consumou em tempo hábil, e a nova finalidade, atualmente, atenderá 
melhor à comunidade. 

A autorização legislativa decorre da exigência estabelecida na Lei Federal 
no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no § 2° de seu art. 105, 
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo 
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. A 
par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar, ainda, que ela 
não acarretará nenhum ônus para o Estado. Representa, a bem da verdade, 
uma redução do ativo permanente do Tesouro, o que será amplamente 
compensado pelos serviços de interesse público. Reiteramos, assim, o 
entendimento desta Comissão quando da tramitação da matéria no 1 o turno. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.596/2001 

no 2° turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.706/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo alterar 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. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo no 1. 
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Agora, volta a matéria a esta Comissão, para ser analisada no 2° turno 

e ser elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte desta peça 
opinativa. 

Fundamentação 
O Estado de Minas Gerais e a Cruzada Mineira Contra a Tuberculose, com 

fulcro no mencionado decreto-lei, doaram terrenos à Fundação Benjamim 
Guimarães, com o fim específico de promover e desenvolver campanha 
contra a tuberculose. 

Estatuía, também, esse diploma legal que, na hipótese de os terrenos 
serem utilizados para outro fim, eles reverteriam, com as benfeitorias, ao 
domínio do Estado. 

Ocorre que, daquela época até hoje, já decorreu mais de meio século, e 
nesse interregno, as demandas da sociedade, naturalmente, mudaram. 

O projeto de lei tem por objetivo, exatamente, ampliar o espectro da 
finalidade, contemplando novos anseios da sociedade, possibilitando que os 
terrenos venham a ser utilizados em atividades assistenciais ou filantrópicas, 
que visem ao bem-estar social, em especial nas áreas de saúde, educação, 
pesquisa, qualificação profissional, cultura, esporte, lazer e defesa do meio 
ambiente. 

Assim, entendemos que a matéria é procedente, por apresentar relevante 
fim social. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a alínea "d" 
do inciso Vil do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que a doação 
propriamente dita já foi feita anteriormente, não sendo objeto do projeto de lei 
em pauta, que tem por objetivo tão-somente alterar a sua destinação, o que 
não apresenta, para o Estado, repercussão financeira, orçamentária ou 
patrimonial. Não encontra, assim, a proposição qualquer óbice à sua 
tramitação. 

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

1.706/2001 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda no 1, 
a seguir apresentada. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2°, a que se refere o art. 1 o do vencido no 

1 o turno, a seguinte redação: 
"Art. 1°- .................................................... . 
Art. 2°- ..................................................... .. 
Parágrafo único - Em caso de justificado interesse público, além do previsto 

no "caput" deste artigo, os terrenos poderão ser utilizados com a finalidade de 
promover atividades assistenciais ou filantrópicas que visem ao bem-estar 
social, em especial nas áreas de saúde, educação, pesquisa, qualificação 
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profissional, cultura, esporte, lazer e defesa do meio ambiente.". 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Sebastião 

Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.706/2001 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2° do Decreto-Lei n° 942, de 11 de 
outubro de 1943, que autoriza o Governo a doar à Cruzada Mineira contra a 
Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da Baleia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica acrescentado ao art. 2° do Decreto-Lei no 942, de 11 de 

outubro de 1943, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- .......................................... . 
Parágrafo único - Em caso de justificado interesse público, os terrenos 

poderão ser utilizados, além do previsto no "caput" deste artigo, com a 
finalidade de promover qualquer atividade assistencial ou filantrópica que vise 
ao bem-estar social.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.327/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.327/2000, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues, 
que altera dispositivos das Leis n°s 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e 
13.430, de 28 de dezembro de 1999, e dá outras providências, foi aprovado 
no 2° turno, com as Emendas n°S 3 e 4 e as Subemendas no 1 às Emendas 
nos 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. 

PRÇlJETO DE LEI No 1.327/2000 
Altera dispositivos da tabela A da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

que consolida a legislação tributária do Estado, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os subitens 1.7.5.1 e 1.7.5.2 do item 1 da Tabela A da Lei no 

6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte forma: 
" 

Quantidade de UFIR 

Item Discriminação por vez, 1 por 1 por 
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dia, mê ano 

unidade, s 
função, 

processo, 
documento, 

sessão 
1.7. semente (classe 3,00 
5.1 fiscalizada), por tonelada 

ou fração 
1.7. muda (classe fiscalizada), 3,00 
5.2 por milheiro ou fração 

Art. 2°- Os subitens 1.8 e 1.8.1 do item 1 da Tabela A da Lei no 6. 763, de 
26 de dezembro de 1975, acrescidos pelo art. 8° da Lei no 13.430, de 28 de 
dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 
" 

Quantidade de UFIR 

I te Discriminação por vez, por por 
m dia, mê ano 

unidade, s 
função, 

processo, 
documento, 

sessão 
1 . cadastramento ou 
8 recadastramento de 

!produto 
1. produto agrotóxico, por 1.500 
8. produto ,00 
1 

Art. 3°- Fica acrescido ao art. 4° da Lei no 10.545, de 13 de dezembro de 
1991, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 4°- .... 
Parágrafo único - O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo tem 

validade de um ano e será renovado anualmente.". 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marcelo Gonçalves. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.700/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.700/2001, de autoria do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de 
Formiga, com sede nesse município, 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" 1.700/2001 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Formiga, com 

sede no Município de Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de 

Formiga, com sede no Município de Formiga. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora - Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.721/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.721/2001, de autoria do Deputado Fábio A velar, que 
declara 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, 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 No 1.721/2001 
Declara 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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência 
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Residencial - Fundação Amor-, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Olívia, relatora - Di mas Rodrigues. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.724/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1. 724/2001, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto, 

que declara de utilidade pública a Casa de Caridade Santo Antônio, com 
sede no Município de Virgínia, 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 No 1.724/2001 
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade Santo Antônio, com sede 

no Município de Virgínia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade Santo 

Antônio, com sede no Município de Virgínia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Di mas Rodrigues, relator- Maria Olívia. 
PARECER SOBRE A EMENDA W 1 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO 

PROJETO DE LEI No 1.291/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

a isenção de pagamento de taxas para expedição da segunda via de Cédula 
de Identidade e Carteira de Habilitação das pessoas que comprovarem que 
foram vítimas de furto ou roubo. 

Distribuída à Comissão de Constituição, esta concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Em Plenário, a proposição recebeu a Emenda no 1, e, nos termos do § 2° 
do art. 145 do Regimento Interno, passamos a emitir parecer sobre a 
emenda. 

Fundamentação 
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I IOI 
A Lei no 13.599, de 2000, em vigor, isentou de taxa para confecção da 

segunda via a pessoa idosa cujos documentos tenham sido roubados ou 
furtados, desde que ela apresente cópia de ocorrência policial. A proposição 
visa a estender o benefício a todas as pessoas que tiveram seus documentos 
furtados ou roubados, não discriminando ninguém na mesma situação; 
porém, a Lei Complementar no 101, de 4/5/2000, em seu art. 14, exige que a 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, além de atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, entre outras medidas. 

Como o Poder Executivo é que detém estatísticas de emissão de Cédula 
de Identidade e de Carteira de Habilitação, assim como da primeira e da 
segunda vias destas, cabe a ele fazer o estudo para regulamentar a lei, 
quando houver preenchido os requisitos legais. 

A Emenda no 1 apresentada em Plenário visa a disciplinar a expedição da 
segunda via, determinando um prazo de 60 dias para a solicitação, após o 
registro da ocorrência policial. 

Conclusão 
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.291/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Sebastião 

Navarro Vieira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 21/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Cristiano Canêdo, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Edith Ferreira dos Santos, ocorrido em 16/11/2001 , em Dona Euzébia. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Carlos Vieira, ocorrido em 20/11/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Alcebíades Domingos Ribeiro, em 19/11/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Eunice Braga de Melo, ocorrido em 19/11/2001, em Belo Horizonte, e do 
Sr. Mílton Bispo dos Santos, ocorrido em 19/11/2001, em Pirapora. (-Ciente. 
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Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Robson Batista, ocorrido em 19/11/2001, em Lagoa da Prata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Escola Estadual Albano de Oliveira, no Município 

de Marmelópolis, pela realização da Feira de Conhecimentos Gerais 
(Requerimento no 2.721/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Diácono José Ricardo Zonta por sua ordenação 
como presbítero da Paróquia de Santa Maria Goretti, no Bairro Jardim 
América, no Município de Cariacica, ES (Requerimento n° 2. 730/2001, do 
Deputado Álvaro Antônio); 

de congratulações com os odontólogos de Minas Gerais, representados 
pela Sra. Maria de Lourdes Cabrera, Presidente da Associação Brasileira de 
Odontologia de Minas Gerais, e pelo Sr. Arnaldo de Almeida Garrocho, 
Presidente do Conselho Regional de Odontologia, pela passagem, em 
25/9/2001, do Dia do Dentista (Requerimento no 2.731/2001, da Deputada 
Elbe Brandão); 

de congratulações com o Cônego Manoel Quitério, do Município de 
Diamantina, por sua recente nomeação como cônego (Requerimento no 
2.735/2001, do Deputado Márcio Cunha); 

de apoio ao Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo em virtude de 
noticiário publicado na imprensa mineira (Requerimento no 2.746/2001, do 
Deputado Márcio Cunha); 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 309" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/11/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

I 103 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
nos 1.878 a 1.880/2001 - Requerimentos nos 2.851 a 2.868/2001 -
Proposições Não Recebidas: Projeto de resolução do Deputado Antônio 
Carlos Andrada e requerimento do Deputado Marco Régis - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária e de Educação -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. 
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antõnio - Adelino de Carvalho - 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 - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo- Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon Melo - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes 
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h05min, a lista de 

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

Ata 
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- A Deputada Maria Olívia, 2a- Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N' 1.878/2001 

Declara a fábrica Fiação e Tecidos Santa Bárbara património histórico, 
cultural, paisagístico e turístico do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Fica declarada património histórico, cultural, paisagístico e turístico 

do Estado de Minas Gerais a fábrica Fiação e Tecidos Santa Bárbara, situada 
no Município de Augusto de Lima. 

Parágrafo único - Integram o património de que trata o "caput" deste artigo 
as unidades de conservação e outras obras de artes integradas na fábrica. 

Art. 2' - A declaração de que trata o art. 1' tem como objetivos: 
I - proteger os sítios de valor histórico, cultural, turístico e paisagístico; 
11 - estimular o turismo histórico e ecológico e a educação ambiental; 
111 - preservar os imóveis; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 

vida da população circunvizinha; 
V - receber subsídios e incentivos fiscais, para fim de conservação do 

património. 
Art. 3' - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 60 

dias. 
Art. 4' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: O projeto em tela tem por finalidade declarar a Fiação e 

Tecidos Santa Bárbara Ltda. património histórico e cultural do Estado de 
Minas em face de sua rica história secular. 

A Fiação e Tecidos Santa Bárbara, antiga Cia. Fiação e Tecidos Santa 
Bárbara, teve sua fábrica construída em 1870, pelo então Conselheiro do 
Imperador D. Pedro 11, Conselheiro João da Mata Machado. O local, 
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Curumataí, no Município de Augusto de Lima, distando 175km de 
Montes Claros, foi escolhido devido à queda-d'água ao pé da serra do 
Espinhaço, pois era o maquinário movido a roda-d'água. Nessa época, em 
que se desenrolava a Segunda Revolução Industrial, foram construídas, 
também em Minas Gerais, as fábricas da Cedro e Biribiri, como tantas outras 
pelo Brasil afora, destacando-se que, em Minas Gerais, a de Santa Bárbara 
foi a segunda indústria têxtil a ser implantada. 

Com a queda do Império, o Conselheiro Mata Machado perdeu a fábrica, 
ficando todos os bens do Império, para o Conde João Leopoldo Modesto de 
Leal, tendo em 1950 a família Paculdino, na pessoa do Sr. João Paculdino 
Ferreira, adquirido a fábrica dos herdeiros do dito senhor. 

Em 1962, durante uma tempestade, foi o prédio da fábrica parcialmente 
destruído por um raio, o que levou à construção de uma nova fábrica, onde 
então foram instalados equipamentos japoneses (Osaka Machine e 
Sakamoto) dos anos de 1954 e 1962. 

De destacar mais é o fato de que essa nova unidade é a indústria têxtil 
mais antiga do mundo ainda em funcionamento, sendo de observar que o 
processo utilizado é o mesmo dos dias de hoje, faltando apenas automação. 

Com mais de um século de história, apesar de todos os percalços, seguiu a 
empresa firme em seu propósito principal de ser um sustentáculo social e 
econômico para a comunidade que se formou e se desenvolveu em seu 
redor, sendo de considerar que a força tida pelo empreendimento para 
superar as intempéries, que foram tantas e tão diversificadas no decorrer dos 
tempos, certamente adveio do fato dos objetivos sociais sempre terem sido 
colocados à frente dos intresses econômicos. 

Com tal política de atuação, a indústria sempre atendeu às necessidades 
básicas da comunidade, como segurança, limpeza, saúde, educação e 
moradia, subsidiando os gastos dos seus funcionários com alimentação 
(carne e leite) e saúde (médicos e dentistas), mantendo sempre toda uma 
infra-estrutura à disposição da comunidade, envolvendo farmácia, clube 
recreativo, postos médico e dentário, além de escola, sendo de destacar o 
apoio incondicional que é dado à "associação comunitária", que funciona 
como elemento de direcionamento dos recursos destinados a garantir a 
sustentação das necessidades básicas dos membros da comunidade. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares nesta Casa à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.879/2001 
Institui o Dia Estadual do Moveleiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica instituído o Dia Estadual do Moveleiro, a ser comemorado 
anualmente, na data de 18 de maio. 
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Art. 2° - As comemorações alusivas à data compreendem a realização de 
seminários, debates, concursos, oficinas, campanhas e outras atividades que 
visem a estimular a expansão da atividade econômica do setor moveleiro no 
Estado. 

Art. 3° - Para a realização dos eventos mencionados nesta lei, o Poder 
Executivo poderá celebrar acordos com as entidades organizadas da 
sociedade civil interessadas em participar das comemorações. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A indústria moveleira, em Minas Gerais, tem experimentado 

um momento de expressiva expansão, com a instalação de novos pólos 
moveleiros em diferentes regiões de nosso Estado, contribuindo para a 
criação de novos empregos e a geração de renda para a população. 

Esse impulso acentuou-se ainda mais a partir de 1999, quando a 
Assembléia Legislativa aprovou projeto de lei de autoria deste parlamentar 
que reduziu a carga tributária incidente sobre o setor, que recebeu a medida 
com grande entusiasmo e a entendeu como instrumento efetivo para a 
realização de novos investimentos. 

A proposição que apresentamos, ao instituir o Dia Estadual do Moveleiro, 
busca incentivar a expansão dessa importante atividade econômica de nosso 
Estado, promovendo ações que estimulem o crescimento da atividade, o 
aperfeiçoamento profissional e a conseqüente inserção de nosso Estado 
nesse concorrido mercado, em nível nacional e internacional. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação a esta 
nossa proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 1.880/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o 

imóvel que espec1f1ca. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São 

Pedro dos Ferros o imóvel constituído da área de 30m (trinta metros) de 
frente por 40m (quarenta metros) de comprimento, integrante do terreno de 
propriedade do Estado, com a área de 18.020,20m2 (dezoito mil e vinte 
vírgula vinte metros quadrados), situado no Distrito de Águas Férreas, 
naquele município, registrado sob o no 892, às fls. 42v do livro 2-A, no 
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca. 

Parágrafo único - A doação do terreno a que se refere este artigo destina-
se à construção de uma quadra poliesportiva coberta. 

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 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Mauri Torres 
Justificação: A área que ora se pretende seja doada ao Município de São 

Pedro dos Ferros constitui parcela de outra, onde atualmente funciona a 
Escola Estadual Omar Rezende Peres. 

Constata-se, por um lado, que este terreno não é de todo utilizado pela 
escola, sendo, por outro, legítimo anseio da comunidade que se construa, na 
sua parte ociosa, uma quadra poliesportiva coberta. 

Diante disso e considerando que a alienação desta área ao patrimônio 
municipal é medida imprescindível para se dispor de recursos federais 
destinados à realização de tal obra, apresentamos este projeto de lei, cuja 
aprovação certamente satisfará requisito legal indispensável à doação - o 
interesse público. 

Isto posto, contamos com o apoio dos nobres colegas parlamentares para 
que seja dada ao Poder Executivo a necessária autorização para a 
transferência de domínio do terreno. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.851/2001, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa, voto de congratulações com o Deputado Vittorio Medioli, 
Presidente do jornal "O Tempo", pela passagem do 5° aniversário de 
fundação desse veículo de comunicação. (-À Comissão de Transporte.) 

N" 2.852/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Alexandre Liberal, Chefe da Divisão de 
Tóxicos e Entorpecentes, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse órgão. 
(-À Comissão de Direitos Humanos.) 

No 2.853/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa, voto de congratulações com o Município de Cabo Verde pela 
passagem do 135° aniversário de emancipação político-administrativa desse 
município. 

No 2.854/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos 
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anais da Casa, voto de congratulações com o Município de Nova 
Resende pela passagem do 76° aniversário de emancipação político-
admínístrativa desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.855/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa, voto de congratulações com a Escola Superior de Educação 
Física de Muzambinho pela passagem de seus 30 anos de fundação e por 
sediar e promover, juntamente com as Sociedades Brasileira e Internacional 
de Motricidade Humana, o 11 Congresso Internacional de Motricidade 
Humana. (-À Comissão de Educação.) 

N" 2.856/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando sejam 
solicitadas ao Presidente do BDMG informações sobre o Programa de 
Investimentos Sociais na Área de Influência da Cia. Vale do Rio Doce. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

N" 2.85712001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário de Esportes a construção de uma quadra poliesportiva em Bonito 
de Minas. (- À Comissão de Educação.) 

N° 2.85812001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado providências a fim de 
que os responsáveis por abrigos de crianças comuniquem ao Juiz de Direito 
da Vara da Infância e Juventude, no prazo legal, a relação das crianças neles 
abrigadas. 

N" 2.859/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado providências para 
a criação de novas varas de família na Comarca de Belo Horizonte e para 
que nelas seja oferecido serviço de assistência social, psicologia e psquiatria. 

No 2.86012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comando-Geral da PMMG denúncia formulada por 
Vereadores â Câmara Municipal de ltamarandiba. 

N" 2.861/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta 
Casa pelo Sr. Cleston Roni de Abreu. 

No 2.862/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta 
Casa pelo responsável pelo menor Daniel Ribeiro Coutinho. 

No 2.863/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude 
denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. Duriam José de Souza. 

No 2.864/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Conselho Tutelar Regional da Pampulha denúncia 
apresentada a esta Casa pelo Sr. Duriam José de Souza. 
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N° 2.865/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

encaminhada a Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do 
Adolescente denúncia apresentada a esta Casa pelo responsável pelo menor 
Daniel Ribeiro Coutinho. 

No 2.866/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia formulada pela Sra. 
Nancy Rosa da Silva. 

No 2.867/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude 
denúncia formulada pela Sra. Nancy Rosa da Silva. 

N' 2.868/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL - com vistas a que seja revista a interdição da Rádio Comunitária 
Constelação. 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 

Institui a Procuradoria Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Fica instituída a Procuradoria Parlamentar da Assembléia, a qual 

se reporta a Procuradoria-Geral. 
Parágrafo único - A Procuradoria Parlamentar é órgão executivo, 

equiparando-se, no âmbito de sua competência e na proporção de suas 
responsabilidades, a Mesa da Assembléia e a Corregedoria. 

Art. 2° - O cargo de Procurador Parlamentar é exercido por Deputado, cuja 
nomeação será feita pelo Presidente, ouvido o Colégio de Líderes. 

Parágrafo único - A nomeação do Procurador Parlamentar ocorrerá no 
início da sessão legislativa, a cada 2 (dois) anos. 

Art. 3° - O cargo de Procurador-Geral, que se reporta ao Procurador 
Parlamentar, é de provimento em comissão e de recrutamento limitado aos 
servidores do quadro efetivo da Assembléia. 

Art. 4'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 5°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2001 . 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: O assessoramento jurídico e a representação em juízo da 

Assembléia devem ser processados para atender aos interesses do povo, 
cujos representantes são os Deputados. Assim, faz-se mister a perfeita 
identificação entre o desempenho da Procuradoria-Geral e o pensamento do 
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corpo de parlamentares. 

Nossa proposição leva em conta exatamente essa necessidade, cujo 
atendimento, em última análise, diz respeito à própria afirmação do Poder. É 
com base nesse pressuposto que propomos instituir a figura do Procurador 
Parlamentar, escolhido entre os Deputados, o qual dará as diretrizes para o 
trabalho da Procuradoria-Geral, sem prejuízo da qualificação técnico-jurídica 
e das responsabilidades desta última. Contamos, portanto, com a aprovação 
da Casa para a nossa iniciativa. 

A Presidência deixa de receber o projeto, nos termos do inciso li do art. 173 
do Regimento Interno. 

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais da Casa voto 

de congratulações com o Município de Guaranésia pelo centenário de sua 
emancipação político-administrativa. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Política Agropecuária e de Educação. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para homenagear a 
UNA - Centro Universitário de Ciências Gerenciais, pelo transcurso do seu 
40° aniversário de fundação. 

- A ata deste evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários. 
Oradores Inscritos 

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

Deputadas, pessoas das galerias que nos ouvem, gostaria de trazer ao 
conhecimento desta Casa que não procedem as notícias veiculadas pela 
imprensa esta semana de que o Governador Itamar Franco determinou a 
paralisação das obras da Rodovia Fernão Dias, essa importante rodovia que 
liga Belo Horizonte a São Paulo, um grande canal de comunicação 
rodoviária. Temos hoje efetivamente inúmeras companhias trabalhando ao 
longo dessa rodovia, chegando inclusive à divisa com o Estado de São 
Paulo, Extrema a Bragança Paulista, e em vários outros trechos, 
notadamente no trecho que liga Nepomuceno a Varginha. 

Gostaria ainda de dizer a todos os companheiros, Deputados e Deputadas, 
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que Minas Gerais sempre esteve à frente dos grandes momentos do 
desenvolvimento. Nosso Governador Itamar Franco, no Palácio da Liberdade, 
na presença do Diretor do DER, de Secretários de Estado, Deputados, e de 
todo o mundo rodoviário, anunciou e assumiu o compromisso de que essa 
rodovia estaria pronta num prazo de 300 dias, com o prazo para entrega da 
obra em outubro de 2002. Quero, sim, renovar nossa esperança em nosso 
Governador, sabedor de sua preocupação e de sua meta. Quando Presidente 
da República, já deixou alinhavado e traçado que brevemente essa 
importante rodovia, esse canal importante de comunicação entre os dois 
Estados, bandeirante de Minas Gerais, estaria pronta. 

As comunicações feitas pela imprensa falada e escrita não procedem. 
Sabemos perfeitamente que os recursos estão disponibilizados pelo BtRD e 
que, em decorrência dessas notícias, o próprio DER já tomou providências 
para que essas obras sejam entregues à comunidade mineira e brasileira. 
Notícia dessa natureza, dizendo que o Governador determinou a paralisação 
de uma rodovia, não merece credibilidade. Sabemos do esforço da equipe 
técnica do DER e do DNER, particularmente do Dr. Milton Carneiro, Diretor 
operacional da Rodovia Fernão Dias, que tem trabalhado incansavelmente 
junto às empreiteiras. Em nome da bancada do Sul de Minas, hipotecamos 
nossa solidariedade ao Governador. 

Quanto à BR-459, que liga ltajubá a Poços de Caldas, esperamos que 
sejam liberados recursos por parte do Governo Federal para seu 
recapeamento. O Governo Federal, lamentavelmente, ainda não deu início à 
recuperação dessa importante malha viária, e não conseguimos subvenção 
para a liberação desses trechos. Nossa Comissão Especial, que estuda as 
rodovias, já encerrou seu trabalho, e está elaborando o relatório final, a ser 
apresentado ao Governo Federal, a fim de que conheça as reivindicações do 
povo Sul-mineiro. Esperamos que o Governo Federal libere recursos para as 
obras dessa importante rodovia. 

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)*- Hipoteco, em meu nome e do 
meu partido, integral apoio aos questionamentos e colocações de V. Exa. em 
defesa do povo do Sul de Minas. 

V. Exa. teve a bela iniciativa de, em 1999, propor lei que protegesse as 
indústrias rnoveleiras do Sul de Minas. Naquela ocasião, eu, que represento 
parcela do segmento moveleiro em Minas Gerais, notei que houve pequena 
falha na lei, quando não estendeu a redução do ICMS aos fabricantes de 
móveis com aplicação de espuma de poliuretano, como é o caso de colchão 
e móveis estofados. 

Aproveitei a oportunidade e apresentei a esta Casa, como era o meu dever, 
proposição tentando reparar essa situação. Tenho certeza de que não houve 
a intenção deliberada de deixar ausente esse segmento. Já tinha conversado 
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com V. Exa. e contei com seu apoio. Entretanto, achamos por bem 
aproveitar o projeto de anistia - sabendo da sensibilidade do Governador 
Itamar Franco - para resgatar a dívida do Governo do Estado com esse 
segmento tão importante de Minas Gerais, principalmente da região de V. 
Exa., o Sul de Minas, que estava perdendo espaço nessa guerra fiscal para 
os Estados de São Paulo, Goiás e Paraná. Ontem, após apresentarmos 
emenda com o objetivo de reduzir o ICMS de 18% para 12% para a indústria 
moveleira e de espuma, o Governador a sancionou, praticando um gesto de 
respeito e apreço pela economia, protegendo os empregos da indústria 
moveleira e dando condições de competitividade a esse setor tão importante. 
Isso demonstra o compromisso do homem público para a proteção devida a 
esse segmento. Agradeço a V. Exa. pela iluminada atuação nesta Casa, 
trazendo justiça para aqueles que produzem e oferecem emprego ao povo 
mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Ilustre Deputado Agostinho Silveira , eu 
é que quero cumprimentar V. Exa. pela sua emenda, sancionada pelo 
Governador Itamar Franco na tarde de ontem. V. Exa., com a lucidez de 
sempre e atento aos legítimos interesses de sua região e de Minas Gerais, 
nesse projeto da anistia fiscal, efetivamente, trouxe a todos os empresários 
do setor essa correção. Sinto-me muito feliz porque V. Exa. tem trazido a 
esta Casa importantes projetos. Apoiamos integralmente o projeto de sua 
iniciativa. Teremos em breve a sanção do Governador para o Projeto de Lei 
no 825/2000, que reduz a carga fiscal do setor têxtil, de confecção, vestuário 
e calçados para 12%. 

É assim que vamos fazer Minas mais forte, progressista, para que 
possamos gerar empregos e permanecer neste chão sagrado das Gerais. 
Parabéns a V. Exa. Muito obrigado. 

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

1" Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa 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 Comissão de Educação requer a suspensão dos trabalhos da Comissão 

Especial constituída para argüir a professora Janete Gomes Barreto Paiva, 
indicada pelo Governador do Estado para integrar o Conselho Estadual de 
Educação, até que esse órgão envie à Assembléia as informações solicitadas 
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Uma vez que a Comissão de Educação não formalizou o pedido de 
informações junto à Mesa da Assembléia e considerando que tais 
informações não possuem nenhuma relação com o mérito do parecer a ser 
emitido pela comissão especial, a Presidência deixa de receber o 
requerimento ora apresentado. 

Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 2001. 
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei no 1.387/2001 

recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de Educação e 
de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, tendo sido considerado 
rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. 

A Presidência informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso 
previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste 
despacho. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos n's 2.858 a 
2.868/2001, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 
72a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 1.829/2001, do Governador do 
Estado; e dos Requerimentos nos 2.783/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; e 2.805/2001, do Deputado Márcio Kangussu; e de Política 
Agropecuária - aprovação, na 77• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 
1.791/2001, do Deputado Rogério Correia; 1.800/2001, do Deputado Márcio 
Kangussu; e do Requerimento no 2.781/2001, do Deputado Chico Rafael 
(Ciente. Publique-se.). 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 23, às 15 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 307" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
20/11/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

L.__ ______ o ______ __. 
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Lima Nascimento - Apresentação musical - Entrega de placas. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Olavo Romano, Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Cultura, representando o Secretário, Sr. Ângelo Oswaldo; 
Williman Hestefany da Silva, Presidente do Conselho Estadual de 
Participação e Integração da Comunidade Negra da Secretaria do Trabalho; 
Floriano de Lima Nascimento, membro do Conselho Estadual de Participação 
e Integração da Comunidade Negra; Erildo do Nascimento, Superintendente 
da 11 a Superintendência Regional de Ensino de Diamantina; Aloísio Pimenta, 
ex-Reitor da UFMG e da UEMG; Raimunda da Silva Santos, professora do 
Estado; e Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia 
Nacional da Consciência Negra. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional, que será interpretado por Maria Madalena Silva. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
A data nacional de hoje, 20 de novembro, é exemplo e símbolo das 

transformações políticas e sociais que a própria sociedade brasileira vem 
realizando ao longo de sua sofrida história. De fato, se hoje, o 20 de 
novembro honra e celebra a memória viva do líder negro Zumbi - imortalizado 
como Zumbi dos Palmares e reconhecido oficialmente como herói nacional -, 
este reconhecimento é uma conquista do movimento negro organizado de 
nosso País. 

Como símbolo, esta data impõe-se como afirmação do negro na formação 
da identidade cultural brasileira. Como exemplo, Zumbi ressurge na memória 
coletiva nacional acima das marcas da escravidão. Representa a resistência 
de um povo que, vindo da mãe África para o trabalho forçado no Brasil, 
soube descobrir e construir seu espaço de liberdade e de fraternidade. 

Durante 100 anos o sonho e a realidade dos quilombos resistiram nas 
terras de Palmares. Ninguém sabia ao certo onde ficava, mas ninguém 
duvidava de sua existência: os escravos que escapavam dos cativeiros 
sabiam como chegar lá. E eram 3 mil, depois passaram a 5 mil, e chegaram a 
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formar uma população de 30 mil homens e mulheres, entre negros, 
índios e brancos, vivendo em harmonia. Vivendo, sobretudo, em liberdade. 

Nas montanhas que dominavam a parte superior do rio São Francisco, nas 
matas fechadas de Pernambuco, erguia-se a terra prometida. Por 16 vezes, o 
poder colonial tentou destruir Palmares. Em 15 delas, Palmares resistiu. Até 
aquele 20/11/1695, quando o exército colonial, pela mão impiedosa de 
Domingos Velho, ceifou a vida do guardião valente e fiel de Palmares. 

Hoje, o espírito do quilombo democrático vibra no Dia Nacional da 
Consciência Negra. Consciência humana de ser livre. Consciência humana 
de que, sob a opressão política, econômica ou social, uma verdade 
sobrevive: "cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos", como canta o "Hino à 
Negritude", composto pelo Prol. Eduardo de Oliveira. 

Mas sabemos que é longo o caminho a ser ainda percorrido na conquista e 
na afirmação dos direitos sociais dos negros no Brasil. Como assinalam os 
mais lúcidos historiadores, de Sérgio Buarque a Flávio dos Santos Gomes, o 
nosso País está fundado em um projeto excludente, em que o objetivo das 
elites é manter a diferença com relação ao restante da população. 

Eis porque, conforme apontam esses historiadores, o escravismo 
permanece em seus efeitos perversos, como espécie de espinho encravado 
em nossa garganta. Um espinho que vai sendo extraído em liçôes de 
nobreza, na voz de D. lvone Lara, na sabedoria de Milton Santos, no verbo 
imortal de Castro Alves, nos versos de Cruz e Sousa, na arte de Milton 
Gonçalves, na obra de um mestre como Machado de Assis, na vida de 
Clementina de Jesus, na criação artística da "Máscara Negra" de Zé Kéti, no 
pensamento de um Nabuco e de um Patrocínio. 

São páginas e páginas de ouro nas quais foram inscritos pela raça negra, 
em mais de quatro séculos de presença africana no Brasil, grandes 
monumentos do patrimônio nacional, da música à literatura, do folclore à 
pintura, do esporte à política, do teatro à filosofia, em todos os domínios da 
criação humana. 

E, no entanto, quantas picadas - as mesmas que os escravos abriam nas 
matas para alcançar a liberdade dos Quilombos - ainda temos que abrir na 
consciência nacional; no respeito à nossa diversidade racial; no 
reconhecimento à contribuição dos povos que formam o processo civilizatório 
brasileiro; na consciência de que nas veias de negros, brancos, índios e 
mestiços correm o mesmo sangue brasileiro. 

É, portanto, com muita honra e sentimento de irmandade que a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, por iniciativa do Deputado Paulo Piau, 
participa hoje do Dia Nacional da Consciência Negra. 

Queremos que se fortaleça em nós a consciência do que fomos, do que 
somos e do que poderemos ser um dia, construindo o sonho e o ideal de 
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Zumbi: uma verdadeira democracia racial, nossa mais legitima 
destinação como sociedade e nosso patrimônio humano maior. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Paulo Piau 
Exmos. Srs. Presidente em exercício, Deputado Wanderley Ávila, Dr. Olavo 

Romano, Williman Hestefany da Silva, Floriano de Lima Nascimento, Herildo 
do Nascimento, amigo e conselheiro Aloisio Pimenta, gostaria ainda de 
cumprimentar a família Alcântara e a Maria Madalena, por essa bela 
entoação do Hino Nacional. Cumprimento ainda a todos os presentes, os Srs. 
Deputados e Deputadas, as pessoas presentes nas galerias e, de maneira 
especial, meu amigo Ronaldo Reis, que veio de Uberaba para participar dos 
trabalhos neste dia. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Presidente da Assembléia e à 
Mesa, por nos conceder este espaço neste dia 20 de novembro para 
homenagearmos a comunidade negra no Dia Nacional da Consciência 
Negra. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia desta Casa, a qual tenho a honra de presidir desde o inicio do 
ano, definiu, na área da educação, acompanhar a pré-escola, o ensino 
fundamental, o ensino médio e o ensino superior, de responsabilidade do 
Governo do Estado. E temos alcançado vitórias com o apoio desta Casa, 
sobretudo no que diz respeito à destinação de recursos à UEMG e à 
UNIMONTES. Na área da ciência e tecnologia, elegemos a FAPEMIG como 
ponto de atenção na transferência de recursos para o desenvolvimento 
tecnológico. Por fim, na área da cultura, elegemos a raça negra como parte 
central das preocupações da nossa Comissão. 

Neste momento, quero registrar a presença do Deputado João Pinto 
Ribeiro, companheiro da Comissão e que também participou dessas 
definições. 

Sr. Presidente, o Brasil é a segunda maior nação negra do mundo - são 70 
milhões de negros -, superada apenas pela Nigéria. Evidentemente, a 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia sabe que os 112 anos 
de abolição da escravatura, por meio da Lei Áurea, infelizmente deixaram o 
negro sem teto, sem terra, sem emprego, sem dignidade e sem oportunidade. 
No entanto, é claro, o negro bravamente resistiu a tudo e vem influenciando 
decisivamente na formação da nação brasileira, seja na cultura, na arte, na 
religiosidade, na economia, na mineração, na indústria e - por que não dizer? 
- em todos os aspectos da vida econômica do nosso Pais. 

Mas o negro está ausente da vida política, dos órgãos públicos, dos 
empregos de qualidade e, como força de expressão, das universidades. 
Apenas 2% dos estudantes negros deste Pais participam da vida 
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universitária. Portanto, o Brasil tem uma dívida muito grande com essa 
comunidade, e é preciso que aconteça, começando por Minas Gerais, uma 
mudança de comportamento relacionada com o trato da comunidade negra. 
Com certeza, Minas Gerais, que já influenciou tantas coisas da vida nacional, 
terá capacidade também para influenciar o Brasil, na oportunidade que 
devemos buscar para a raça negra no território nacional. Mas essa 
oportunidade não pode ser caracterizada como um favor, nem a comunidade 
negra quer assim; quer uma oportunidade. E essa oportunidade vem como 
formação da pessoa, na educação. Evidentemente, temos que diminuir 
nossos diagnósticos. São 112 anos de abolição da escravatura, e até hoje 
fazemos o diagnóstico da situação da comunidade negra no nosso País. 
Chegou o momento de, com todos os diagnósticos realizados e prontos, 
partirmos para uma posição efetiva de buscar ações e políticas públicas que 
venham caracterizar uma oportunidade para a comunidade negra. 

Hoje, pela manhã, fizemos uma reunião que julgo da mais alta importância, 
a qual tratou da inserção do negro na vida nacional, com um subtema 
importante, o negro e a educação. Tivemos uma palestra brilhante do Prol. 
Herildo, e todas as pessoas que participaram do debate também enfocaram o 
mesmo problema: como fazer a inserção do negro. Evidentemente que tudo 
isso passa pela educação. Discutimos as vagas na universidade. Sei que a 
comunidade é dividida quanto a esse tema, mas é claro que, como bem disse 
o Prol. Aluísio Pimenta, é uma discriminação positiva. Chegamos à conclusão 
de que temos que criar massa crítica para que o negro tenha a oportunidade 
que todos queremos neste País, que atualmente possui quase metade de 
sua população negra. Aliás, não apenas uma inserção, como disse, de um 
reconhecimento, mas como uma força de trabalho que poderá, sem dúvida 
nenhuma, ajudar o Brasil a crescer e desenvolver-se, porque é quase metade 
da população brasileira, que, se bem-educada, instruída e com a devida 
oportunidade, fará do Brasil um outro país, com uma política de inserção da 
raça negra. 

Para não alongar muito, quero pedir permissão à Profa. Rosa Margarida - e 
o Prol. Aluísio fez um artigo, publicado em um jornal da Capital - para ler a 
Declaração dos Direitos Essenciais da Criança Negra na Escola. Se não 
podemos inventar algo melhor, devemos divulgar as boas coisas. Aqui fica a 
homenagem à criança, que é o alicerce, o começo da retomada da 
oportunidade da raça negra. (-Lê:) 

"Toda criança negra tem o direito de encontrar na escola um espaço 
prazeroso de informação, formação e socialização, onde ela possa construir 
positivamente sua identidade e orgulhar-se dela. 

Fica garantido à criança negra o direito de viver e conviver em igualdade de 
condições com todas as etnias, vendo a história de seu povo também sendo 
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Fica decretado que toda criança negra terá garantido o seu sucesso 
escolar, porque todo educador, em sua formação profissional, deverá ser 
preparado para lidar com os conteúdos necessários ao conhecimento 
histórico e cultural do povo negro, fazendo também uma auto-análise e 
autocrítica sobre os valores e conceitos que ele traz introjetados nessa 
cultura e seu povo. 

Fica garantida a todas as crianças negras a alegria de ver sua imagem 
representada nos livros e textos didáticos, nos cartazes e murais da escola. 

Fica decretada a visibilidade dos negros e negras nas festas e cerimônias 
cívicas dentro do ambiente escolar. 

A criança negra tem direito a ser respeitada em sua dignidade humana. 
Fica proibida a veiculação de textos na escola contendo preceitos e 
estereótipos que possam interiorizar o povo negro. Ficam valendo apenas 
aqueles que levem todos os alunos a desenvolverem atitudes democráticas e 
de respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-
cultural brasileira. 

Fica estabelecido o fim do silêncio que tem envolvido a questão racial na 
escola, do etnocentrismo tendo como base as culturas européias, do fazer 
pedagógico desvinculado da realidade do aluno, sem levar em conta os 
documentos pedagógicos e políticas voltadas para as classes populares. 

Portanto, fica decretado que se criem possibilidades a todas as crianças 
negras de constituírem-se cidadãs plenas, interagindo em sua realidade, 
sendo capazes de transformá-la, revertendo sua situação de exclusão, 
modificando significativamente as estatísticas negativas quanto ao seu 
sucesso escolar". 

Sr. Presidente, termino dizendo que o Prol. Herildo, hoje pela manhã, pediu 
a que criemos no País, especialmente neste Estado, mais quilombos. Na 
nossa audiência pública hoje pela manhã, identificamos alguns quilombos. 
Identificamos o quilombo da jornalista Márcia do jornal "O Tempo", na Favela 
do Papagaio; identificamos um quilombo na UFMF, relatado pelo Wanderson 
e evidentemente pelo Prol. Vicente, um baluarte dessa instituição; 
identificamos o quilombo da escola da própria Rosa Margarida, onde existe 
uma resistência; identificamos o quilombo do Conselho Estadual e os que 
estão nas cidades aqui representados pelo Ronaldo Reis, o Conselho Afro-
Brasileiro de Uberaba, que também é um quilombo de resistência. 

Terminando, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia se 
postou hoje pela manhã e reafirma neste momento que será, com a 
permissão dos companheiros Deputados João Pinto Ribeiro e Dalmo Ribeiro 
Silva, mais um quilombo, para que possamos desenvolver e aprovar políticas 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a Família 
Alcântara Coral, de João Monlevade, que, sob a regência do maestro Pedro 
Antônio, executará as músicas "Abagagi" e "Um Abraço Negro". 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Palavras do Sr. Williman Hestefany da Silva 

Exmo. Sr. 2°-Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Wanderley 
Ávila, representando o Presidente, Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Olavo 
Romano, Prol. Floriano de Lima Nascimento, Sr. Herildo do Nascimento, 
Prol. Aluisio Pimenta, Deputado Paulo Piau, demais Deputados, autoridades, 
senhores, senhoras, família Alcântara, é uma honra, em nome do Conselho 
Estadual de Integração e Participação da Comunidade Negra, receber esta 
homenagem desta egrégia Casa Legislativa, no Dia Nacional da Consciência 
Negra. 

Temos muito a conquistar em termos de direitos para a raça negra de 
nosso Pais. Não hesitamos em lutar pelo verdadeiro lugar do negro em nossa 
sociedade, junto a todos os que se disponham a isso. Cito, como exemplo 
dessa parceria, o Governador Itamar Franco, que, sensivelmente, implantou 
o Conselho da Comunidade Negra no Estado de Minas Gerais. 

Teríamos muito a falar sobre o quanto esta politica neoliberal aplicada em 
nosso Pais fabrica, em escala industrial, a exclusão e a pobreza, no mundo 
inteiro. É evidente que os mais excluídos, os mais golpeados pela perda de 
direitos que aflige a todos são os que menos direitos têm, como é o caso das 
vitimas do racismo. E no Brasil a discriminação racial é latente. Para procurar 
emprego, coisa praticamente inexistente, a cínica cláusula da "boa aparência" 
vem à tona. Na TV, afro-descendentes só aparecem como coadjuvantes e 
em papéis de subalternos. Quando há batida policial, é logo o "encosta ar·, 
quando não alguma execução sumária, como o caso da Candelária. 

A historiografia oficial ignora olimpicamente o papel do negro na identidade 
nacional. Queremos o resgate da história do negro e a preservação de áreas 
remanescentes de quilombos no território do nosso Estado, e o Conselho 
lutará por isso. 

O Governo Federal tenta a todo custo golpear ainda mais os trabalhadores 
e seus direitos a FGTS, carteira assinada, seguro-desemprego, 13° salário, 
férias remuneradas, aposentadoria, repouso semanal remunerado e a própria 
CLT. 

A mortalidade infantil é maior na população negra, e menor a perspectiva 
de vida. O negro é a vitima preferencial da violência, do abandono, da 
evasão escolar e do funil na universidade. A herança maldita da escravidão 
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Mas estamos aqui principalmente para resgatar nossa luta contra essa 
discriminação. Destacaria neste momento, principalmente, o que registramos 
como mais importante da 111 Conferência Mundial contra o Racismo. 

Com a presença de 150 países, a Conferência significou um enorme 
avanço da luta dos povos contra o racismo, condenando a política de 
"apartheid" nos territórios palestinos promovida pelo governo de Israel e dos 
Estados Unidos e denunciando a escravidão como um crime de lesa-
humanidade. A delegação brasileira, com mais de 600 integrantes, teve 
importante participação, denunciando o empobrecimento causado pela 
submissão à política do FMI. 

Hoje nos é licito afirmar que a presente geração de brasileiros de todas os 
matizes vive um momento histórico muito especial, particularmente os 
brasileiros afro-descendentes, que carregam consigo a sagrada herança de 
luta pela liberdade e contra a destruição de sua própria humanidade. Essa 
geração de negros e de negras, em que pese à rudeza dos combates em que 
vive englobada 24 horas por dia em favor de seus semelhantes, ainda assim 
tem demonstrado todo o poder de sua determinação, com vistas a honrar e a 
engrandecer o patrimônio cívico herdado de seus valentes e intimoratos 
antepassados. É dentro desse espírito de coragem e de independência que 
esses negros e negras, com sua argúcia de pesquisadores, foram revolvendo 
as páginas da história para encontrar fatos incontestáveis e heróicos 
protagonistas que hoje passam a fazer parte do respeito e da admiração de 
quantos sintam-se dignos de ser pessoas feitas à imagem e semelhança de 
Deus. Entre esses vultos resgatados do limbo do total esquecimento, o nome 
de Zumbi dos Palmares, com a galhardia de sua estirpe de guerreiro, 
começou a aparecer e a tomar formas grandiloqüentes de um autêntico herói 
nacional, que a historiografia oficial havia relegado, por uma questão de 
discriminação e de preconceito. 

E com Zumbi, com esse astro de primeira grandeza, dois episódios de 
bravura, que agora enaltecem a nossa brasilidade, vem ao nosso 
conhecimento o seguinte fato: esse gigante de ébano veio a falecer, de 
armas na mão, lutando em defesa do Quilombo dos Palmares, precisamente 
no dia 20 de novembro de 1695. Há 306 anos, essa data tem grande valor 
para todos os brasileiros, quer sejam negros ou não, pela redenção do nome 
de Zumbi dos Palmares e pela própria história dos afro-descendentes em 
nosso País. 

É no âmbito dessas considerações que o dia 20 de novembro tem todos os 
ingredientes cívicos para transformar-se em feriado nacional, como já é na 
cidade do Rio de Janeiro, por força de decisão, em última instância, do 
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Supremo Tribunal Federal. Isso somente engrandeceria e valorizaria os 
acontecimentos subseqüentes, como a extinção do tráfico de escravos, em 
1850; a Lei do Ventre Livre, de 1871; a Lei do Sexagenário, de 1885, e 
Abolição da Escravatura, em 1888, que é o atestado da cidadania do negro 
brasileiro. 

Sobre os resultados decorrentes desses fatos históricos há consideração e 
reflexões a serem feitas, não sendo este o momento adequado para que tais 
observações se verifiquem, mesmo porque aí estão as conclusões finais a 
que a 111 Conferência Mundial contra o Racismo, na África do Sul, chegou, 
garantindo-nos que instituições como o Conselho Estadual da Comunidade 
Negra de Minas Gerais estão absolutamente no caminho certo. 

Agradeço a todos e aproveito a oportunidade para fazermos uma reflexão: 
"O que podemos fazer a mais?". Temos que unir nossas correntes para, 
juntos, venceremos essa barreira. Na realidade, ainda falta maior integração 
dos companheiros negros. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Floriano de Lima Nascimento 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário da Assembléia 

Legislativa; Olavo Romano, Williman Hestefany da Silva, Prol. Herildo do 
Nascimento, Aluísio Pimenta, Prata. Raimunda da Silva Santos, Deputado 
Paulo Piau, Deputados e demais autoridades, família Alcântara e outros 
representantes da comunidade negra, trabalhei, por muitos anos de minha 
vida - mais de duas décadas -, nesta Casa, onde vivi os meus melhores 
momentos, até aposentar-me, em 1995, de modo que a emoção de estar 
aqui é dupla. Em um trecho de suas memórias, o político mineiro Bernardo 
Pereira de Vasconcelos escreveu. (- Lê:) 

"Nossa civilização provém da costa da África, porque daquele continente 
veio o trabalhador robusto, o único que poderia ter produzido, como produziu, 
as riquezas que proporcionaram a nossos pais recursos para mandar os 
filhos estudar nas academias e universidades da Europa, para ali adquirirem 
os conhecimentos de todos os ramos do direito público constitucional que 
impulsionaram e apressaram a independência e presidiram a organização 
consagrada na Constituição e em outras leis orgânicas, ao mesmo tempo 
fortalecendo a liberdade". 

Outro ilustre homem público e intelectual brasileiro a se manifestar sobre o 
assunto foi o antropólogo Artur Ramos. Disse: "Foi o braço negro que 
argamassou a civilização brasileira". 

Poderíamos transcrever aqui várias afirmações como essas, feitas por 
pessoas qualificadas, de coração sincero e mente aberta, que reconheceram, 
em diferentes épocas da história, a importância da contribuição dos 
descendentes de africanos à formação social, cultural, política e econômica 
do Brasil. Fiquemos nos exemplos citados, ajuntando apenas um comentário 
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sobre Artur Ramos, um nome injustamente esquecido no Brasil 
contemporâneo. Antropólogo de nomeada internacional, autor de obra 
vastíssima, na qual se incluem estudos sobre a contribuição de negros, 
europeus e índios à formação nacional, sempre nos comoveu em seus 
escritos, a par de outros aspectos, o fato de ele utilizar iniciais maiúsculas 
sempre que se referia ao negro, tanto era o respeito que nutria por esse 
segmento da nossa população. Diretor-Geral da UNESCO, esse estudioso 
profundo, espírito solar da nossa cultura, faleceu no pleno exercício do seu 
cargo. 

A reunião especial realizada pela Assembléia Legislativa no dia de hoje, 
data que assinala a morte do Zumbi dos Palmares, incluída na agenda cívica 
nacional como Dia da Consciência Negra, está dentro da mesma linha de 
pensamento e coerência histórica: cabe ao Legislativo de Minas o 
pioneirismo, no território mineiro, quanto à prevenção e ao combate à 
discriminação racial. O Projeto de Lei no 2.036/86, de autoria do ex-
Presidente deste Poder, Deputado Genésio Bernardino de Souza, dispunha 
sobre a aplicação, em nosso Estado, dos dispositivos constitucionais e legais 
que asseguram os direitos e garantias individuais e dá outras providências. 
Vetado pelo Governador da época, o projeto não se transformou em lei, mas 
permanece como um marco relevante. 

A propósito, não poderia deixar de falar da importância de um projeto que 
se encontra em tramitação nesta Casa, que estrutura o Conselho de 
Participação da Comunidade Negra. Ele já foi aprovado em 1 o turno e 
encontra-se nas comissões. Deverá ser discutido amanhã e, se for aprovado 
em 2° turno, estará em condições de ser encaminhado ao Poder Executivo, 
para ser sancionado pelo Governador. Esse projeto é muito importante para a 
estruturação do Conselho. 

Um dos fatos mais importantes na história do Brasil refere-se à participação 
dos descendentes de africanos na construção do País. No momento em que 
surgem, em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil, velhas e 
ultrapassadas formulações do racismo e da xenofobia, torna-se oportuno 
trazer ao público informações que ajudarão a esclarecer questões 
envolvendo a contribuição extraordinariamente importante do povo negro no 
Brasil e no mundo. 

De acordo com as mais recentes teorias antropológicas, a origem da raça 
humana está na África. Vivendo no Sul do deserto do Saara, os negros 
distribuíram-se em dois grupos lingüísticos: os africanos ocidentais e os 
bantus. A civilização africana atinge a fase de maior esplendor na região do 
rio Níger, situado no lado ocidental. Viajantes árabes, que no século Vil 
cruzaram as regiões sul e norte do continente, admiraram-se ao encontrar 
povos e culturas que existiam há milhares de anos, como as do Senegal, do 
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Mali e do Gana. Este era o mais evoluído dos Estados. Sugeria elevado 
grau de organização política. Seu território era dividido em províncias, que 
por sua vez se subdividiam em unidades menores. O historiador Gregory 
Rabassa, da Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, afirma que o 
Império de Gana "correspondia grosseiramente à Idade Média na Europa". 
Ali, no século XV, foi fundada a Universidade de Timbuctu, em parte devido à 
influência de mercadores e missionários muçulmanos. 

Ao avançar pela África Oriental, atravessando o território do Sudão, a 
população negra influencia e é influenciada pelos egípcios. Esculturas 
antigas, recuperadas por arqueólogos, revelam grandes variações na 
aparência dos egípcios, que abrangia desde tipos mediterrâneos, com 
fisionomias caucasianas, até tipos negróides, com lábios carnudos, narizes 
chatos e cabelos encaracolados. Tanto o historiador Heródoto como o poeta 
Homero descreveram os egípcios de sua época como negros de cabelos 
encarapinhados, um povo mulato de origem negra e semita. O antropólogo 
W.E.B. Dubois afirma que o termo "hamítico", de origem bíblica, foi inventado 
por etnólogos europeus para "evitar designar os egípcios como o que 
realmente eram, um povo mulato, de origem negra e semita". Com efeito, 
nota o historiador John Hope Franklin, tão intensa foi a miscigenação e a 
fusão cultural do Egito - cadinho cultural de um novo grupo humano, 
amálgama de todas as diferenças - que o florescimento da cultura 
considerada "o berço da civilização" deve ser creditado à contribuição de 
vários povos, entre eles o negro. 

Na Europa do século XV, o tráfico negreiro iniciado com a exploração da 
costa africana pelos portugueses - que haviam estabelecido postos 
comerciais em Angola e Moçambique -, intensificou-se depois das lutas 
travadas pelos cristãos contra os mouros e os sarracenos. A chegada dos 
primeiros escravos ao Novo Mundo ocorreu em 1502. Daí em diante, de 
acordo com o antropólogo Artur Ramos, companhias portuguesas, 
espanholas, francesas, inglesas, holandesas e brasileiras inundaram de 
negros escravos vários pontos das Índias Ocidentais, da América do Norte, 
da Venezuela, da Colômbia, das Guianas e do Brasil, de onde foram 
mandados para as plantações de cana-de-açúcar, de café, de algodão, de 
fumo, para os trabalhos de mineração e para os serviços citadinos. 

Os africanos chegaram ao Brasil ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. 
Embora haja divergência quanto a esses números, estima-se que o total de 
escravos trazidos para o nosso País ficou em torno de 5 milhões. Desde o 
momento em que aqui chegaram, os africanos e seus descendentes 
opuseram brava resistência ao cativeiro, contrariamente às versões que se 
procura propalar. Em vários pontos do Pais surgiram agrupamentos 
organizados, chamados de quilombos. O mais célebre deles foi o de 
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Palmares, em Alagoas, que se estendeu de 1630 a 1697, quando não 
pôde mais resistir ao cerco das tropas do Governo. Seu líder, que tombou em 
20 de novembro daquele ano, foi Zumbi dos Palmares, cuja memória se 
horT)enageia no dia de hoje. Outras insurreições, como as de 1807, 1809, 
1813 e 1916, na Bahia, as revoltas nagôs, o Quebra-Quilos, a Cabanada e a 
Balaiada - nas quais os negros e os mulatos tiveram destacada atuação -
atestam a reação dos descendentes de africanos contra a condição de 
escravos. 

Os negros ainda participaram ativamente do Movimento Abolicionista, 
constituindo-se, sem sombra de dúvida, em artífices da própria libertação. 
Lado a lado com abolicionistas eminentes como Castro Alves, Joaquim 
Nabuco, Rui Barbosa e outros, destacaram-se nomes como os de Luis 
Gama, André Rebouças, José Ferreira de Meneses, José do Patrocínio e 
outros. 

A contribuição dos negros e dos mulatos à vida e à cultura brasileira 
estende-se a todos os setores, constituindo-se em fenômeno sem 
precedentes na vida americana. Nos cultos afro-brasileiros, na arte popular, 
na pintura, na escultura, na arquitetura, na culinária, na ciência, nas letras, 
em suma, em tudo o que significa a brasilidade, a presença negra se impôs 
com extraordinário vigor, sem falar na economia, da qual foi o sustentáculo. 

Para não deixar dúvidas sobre essa afirmação, aqui vão alguns nomes 
escolhidos ao acaso, em diversos campos de atividade, numa lista muito 
resumida: na pintura, na escultura e na arquitetura, Aleijadinho, Mestre 
Valentim, Pedro Américo, Santa Rosa e outros; compositores sacros da 
região do rio das Mortes, em Minas Gerais, em São João del-Rei, Tiradentes 
e Prados; compositores populares: Donga, Ataulfo Alves, João da Baiana, 
Mílton Nascimento, Djavan e outros; Bast1io da Gama, Natividade Saldanha, 
Gonçalves Dias, Castro Alves, Luis Gama, Cruz e Souza, Machado de Assis, 
Lima Barreto, Solano Trindade e outros, na literatura; Grande Otelo, Mílton 
Gonçalves, Haroldo Costa e outros, dramaturgia; André Rebouças, Tobias 
Barreto, Farias Brito, Evaristo de Morais, Dom Silvério, Milton Santos e 
outros, na ciência, no direito, na filosofia, na geografia, na antropologia e na 
oratória sacra; Henrique Dias, Zumbi dos Palmares, Luis Gama, José do 
Patrocínio, Evaristo da Veiga, Nilo Peçanha, João e Otávio Mangabeira, 
Abdias do Nascimento e outros, na política; Zizinho, Friedenreich, Fausto, 
Leônidas da Silva, Domingos da Silva, Adernar Ferreira da Silva, João do 
Pulo, Djalma Santos, Garrincha, Didi, Pelé e outros, no esporte. Esse quadro 
ficaria incompleto, se não mencionássemos a participação da comunidade 
negra na formação política do Brasil, na monarquia e na república. 

Quando iam mais acesos os debates sobre a substituição da monarquia 
pela república, já no século XIX, uma plêiade de políticos negros destacou-se 
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na defesa de pos1çoes republicanas: José do Patrocínio, André 
Rebouças, Luís Gama e outros. Este último, famoso por suas atividades no 
Clube Radical Paulistano, engajou-se, de corpo e alma, no movimento, 
mesmo quando seus companheiros ainda vacilavam. 

Mais adiante, encontramos negros e mulatos ocupando importantes postos 
na política brasileira. Da lista, consta, pelo menos, um Presidente da 
República, Nilo Peçanha, que, segundo os estudiosos, tinha origens étnicas 
inegáveis. Elegeu-se Deputado à Constituinte Federal de 1890 e à primeira 
legislatura do Congresso. Foi Senador pelo Estado do Rio em 1903. 

Em 1931, é fundada, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, com o 
propósito de congregar a comunidade. Seus editoriais eram publicados em 
"O Clarim da Alvorada", que surgiu, mais ou menos, à mesma época de 
vários jornais e revistas, como "A Chibata", "Cultura", "O Clarim" e "Voz da 
Raça". 

Na área militar - Exército e Marinha -, heróis negros destacaram-se em 
várias ocasiões, sendo alguns lembrados e homenageados até hoje nas 
Armas a que pertenceram. É o caso do africano Antônio, de Henrique Dias, 
de João Batista de Faria, de Cesário Álvares da Costa, de Antônio Francisco 
de Melo, de Marcílio Dias e do negro Jesus, sem falar em João Cândido, líder 
da Revolta da Chibata, este, até hoje, sem anistia. 

O negro começou, afirma o historiador Rocha Pombo, "por defender, em 
toda a costa, a presença e o estabelecimento dos portugueses, guarnecendo-
lhes as povoações e as fazendas, resistindo heroicamente aos índios e 
tomando parte em todas as batalhas de que dependia o bem-estar dos 
colonos". 

Em seguida, passou a defender o território contra a pirataria e a intrusão. 
Na defesa do litoral, principalmente contra os holandeses, depois nas 
Entradas e Bandeiras e, mais tarde, na Guerra do Paraguai, entrou para a 
história a valentia e a combatividade do negro, individualmente ou em 
batalhões. 

No momento em que se trava ampla discussão sobre a cidadania, é 
necessário relembrar a importância da contribuição dada por esses 
brasileiros na construção do País. Sem o resgate desse passado -
inexplicavelmente excluído dos currículos das escolas -, qualquer discussão 
sobre os direitos do cidadão não passa de conversa inconseqüente. 

Encerrada essa viagem pela história, colocarei, de modo muito objetivo, as 
reivindicações da comunidade negra. Estamos vivendo num mundo que se 
transforma a cada momento. Estamos no início do século XXI, e a previsão 
era de paz, de tranqüilidade. No entanto, acontecimentos internacionais, 
principalmente os ocorridos no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, 
mostraram que este século pode não ser bem aquilo que esperávamos. A 
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nova ordem surgida após a extinção da União Soviética, a derrocada do 
socialismo nos países do Leste Europeu e a derrubada do Muro de Berlim se 
impuseram quase como valor único no mundo. 

Em razão de fenômenos como a globalização, tangida pela ideologia 
neoliberal, passamos a verificar modificaçôes muito rápidas, muito dinâmicas 
na economia. Percebeu-se logo que aquilo que se esperava da globalização 
econômica - distribuição eqüitativa da riqueza, o que significaria melhoria nas 
condições dos países mais pobres - não aconteceu. As desigualdades 
acirraram as crises. Todo esse somatório de fatores trouxe modificações 
muito grandes. Existem discussões candentes na área econômica. Há 
poucos dias terminou uma rodada importante de discussões na Organização 
Mundial do Comércio, em que o Brasil tentou fazer valer as suas posiçôes. O 
que se exige hoje dos países do bloco mais rico é que haja o fim do 
protecionismo aos seus produtos, que deixem de exigir as barreiras extra-
alfandegárias dos países em desenvolvimento. Evidentemente, sem o 
desenvolvimento econômico, sem o combate â pobreza, sem a diminuição da 
desigualdade, continuaremos a viver num mundo em crise, cheio de conflitos, 
marcado por guerras e terrorismo. 

A comunidade negra - que tem tradição histórica, que ajudou na construção 
das três Américas, que, em todas as partes do mundo, se inseriu nas lutas e 
ajudou a construir - não pretende ficar como um assistente passivo dessas 
mudanças. O que desejamos no Brasil? Além de reivindicações pontuais, 
queremos a aplicação rigorosa da legislação anti-racismo, que, 
lamentavelmente, começa a ser diluída pelos tribunais, que não a aplicam 
como deveriam. Queremos o fim do racismo estrutural, forma de racismo 
que, pela inércia, impede, cria dificuldades à ascensão de outros grupos 
sociais. Queremos a melhoria das condiçôes de saúde, de educação, de 
saneamento básico. Queremos um projeto de desenvolvimento, porque uma 
grande parte da comunidade negra está integrada a esses 50 milhões de 
miseráveis, apontados em pesquisa do IBGE. São pessoas que vivem nas 
favelas, estão excluídas, não têm moradia, emprego, enfim, não têm 
condições de viver decentemente. 

Defendemos, então, que haja a retomada de um projeto de 
desenvolvimento econômico, que possa resgatar a maioria da população 
brasileira, a comunidade negra, da sua pobreza, da sua exclusão. 

Mas queremos, também, que se retome a idéia de um projeto de nação, 
porque essas questões não prosseguirão sem ele. Quando uma nação não 
formula seu próprio projeto, este começa a ser formulado por outros, e é o 
que vem acontecendo com o Brasil: hoje, os projetos vêm do FMI, do Banco 
Mundial, do G-7, não são formulados por nós. Então, é necessária a 
retomada de um projeto de nação, de um processo de desenvolvimento, para 
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que a sociedade brasileira possa se livrar da dependência externa e se 
inserir na modernidade, tornar-se um país desenvolvido. É com isso que a 
população será elevada. 

A par disso, a comunidade negra faz algumas reivindicações. Vou 
mencionar algumas, a título de exemplo: punição rigorosa para os crimes de 
discriminação racial; demarcação das áreas remanescentes de antigos 
quilombos existentes no País e outorga aos seus ocupantes dos títulos de 
propriedade, como assegura a Constituição Federal. 

A nossa Constituição diz claramente que os moradores das antigas áreas 
de quilombos têm direito a receber os títulos das suas terras. No entanto, 
criam-se vários entraves burocráticos para não lhes dar esses títulos. 

Além disso, queremos políticas afirmativas, com a finalidade de produzir 
mudanças na situação da comunidade negra: na área da educação, com 
escolas de 1°, 2° e 3° graus; nos meios de comunicação, com a questão da 
imagem dos negros. Os órgãos de comunicação ainda a estereotipam. Os 
negros aparecem, em novelas e em outras produções de tevês, quase 
sempre desempenhando funções subalternas. Não que seja desonroso esse 
tipo de trabalho, mas isso vai criando estereótipos, e precisamos de uma 
revolução nesse aspecto. 

Queremos mudança radical no ensino da História do Brasil, no que se 
refere aos descendentes de africanos. Os nossos livros de História ainda 
omitem aspectos importantes da trajetória dos negros e dos seus heróis. 

Queremos - e isso fez parte de uma das propostas que o Conselho 
Estadual da Comunidade Negra levou a Durban, na África do Sul - a 
equiparação dos crimes de racismo praticados por grupos organizados a 
crimes contra a humanidade, incluídos na competência do Tribunal Penal 
Internacional. 

Finalmente - e essa é exigência feita às elites dirigentes deste País -, a 
comunidade negra apela para que se elabore um projeto de nação ao lado de 
um projeto de desenvolvimento econômico que permita aos brasileiros de 
todas as origens viver condignamente. 

Gostaria de deixar essas palavras no dia em que se comemora a morte de 
Zumbi, o Dia da Consciência Negra, para que façamos uma reflexão a 
respeito disso, e de dizer para a comunidade negra que aqui se encontra que 
estamos dando passos significativos para maior inserção na vida e na política 
deste País. É muito importante que a Assembléia Legislativa esteja unida a 
nós e tenha propiciado este encontro, esta reunião, porque isso fortalece os 
diversos movimentos negros e aumenta nossas esperanças quanto ao futuro. 
Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a Família 
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Alcântara Coral, que, sob a regência do maestro Pedro Antônio, 
apresentará as músicas "Nobody Knows" e "Galo Cantou". 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Entrega de Placas 
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O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Williman 
Hestefany da Silva, Presidente do Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra, placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo Estadual à etnia negra que se 
faz presente em todos os estágios da história de nossa Pátria, contribuindo 
efetivamente para formação do povo brasileiro. Belo Horizonte, 20 de 
novembro de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente. Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais." 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Prol. Floriano 

de Lima Nascimento, membro do Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra, placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo Estadual à raça negra, presente 
em todos os momentos da história do Brasil - na colonização, nos feitos 
heróicos, nas lutas em defesa da Pátria, no cancioneiro popular, nas artes, na 
cultura e nos esportes. Belo Horizonte, 20 de novembro de 2001. Deputado 
Antônio Júlio, Presidente. Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais." 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e dos demais convidados. 
ATA DA 156• REUNIÃO ESPECIAL, EM 19/11/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Pastor George - Palavras do Bispo 
Gilberto Aparecido Abramo - Apresentação musical - Exibição de vídeo 
Entrega de placa - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Ambrósio Pinto - Carlos Pimenta - Fábio Avelar - João 

Leite - João Paulo - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Pastor George -
Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 14h15min, declaro 

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

Ata 
- A Deputada Maria OI i via, 2•-secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os 
Exmos. Srs. Lincoln Portela, Deputado Federal; Bispo Gilberto Aparecido 
Abramo, representante da Igreja Universal do Reino de Deus; Bispo Reinaldo 
Gilli, Presidente do jornal "Hoje em Dia" e da Rede Record Minas; Deputado 
João Paulo e Deputado Pastor George, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja Universal 

do Reino de Deus pelo transcurso de seus 24 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a 
execução do Hino Nacional. 

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

No Brasil, historicamente, há muito se verificou a separação entre os 
poderes temporal e divino. Somos um Estado laico, mas nem por isso o 
brasileiro deixa de ser um povo profundamente religioso. Essa religiosidade 
se reflete no cotidiano de nossa gente e estende-se às autoridades 
constituídas. Não é por outra razão que sempre invocamos a proteção de 
Deus, ao iniciar as reuniões da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. E não é por outro motivo que hoje nos reunimos para homenagear a 
Igreja Universal do Reino de Deus pelos seus 24 anos de fundação. 

Ao nos prepararmos para presidir o encontro em nome desta Casa, 
chamou-nos a atenção o lema adotado por nossa homenageada. Com efeito, 
está no Evangelho segundo São Marcos a ordem divina: "Ide por todo o 
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". Pois é o que vem fazendo a 
Igreja Universal do Reino de Deus nestes mais de 20 anos de presença entre 
nós: divulga a mensagem cristã como caminho para a cura das 
enfermidades, para o bem-estar material, para a união das famílias e para a 
santificação da vida. 

À primeira vista, poderia parecer um objetivo utópico neste mundo cheio de 
mazelas. Na verdade, é um propósito realista e extremamente atualizado: 
afinal, milhões de brasileiros ainda vivem sujeitos a endemias e epidemias, 
os grupos familiares se desagregam pela incompreensão e pela instabilidade 
econômica, enquanto muitos são os cidadãos que vivem abaixo da linha de 
pobreza. Seria um cenário triste, se não fosse humano, e poderia alimentar a 
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desesperança, se não fosse por Deus. Daí a enorme importãncia da obra 
da Igreja Universal do Reino de Deus: ela ajuda milhões de brasileiros no 
esforço pela paz, pelo exercício das virtudes e pela dignidade material. 

Não vamos discorrer sobre a trajetória luminosa de nossa homenageada. 
Isso caberá aos oradores que nos seguirão, os quais levarão aos presentes o 
relato de lutas e vitórias ao longo destas duas décadas. Gostaríamos de 
lembrar, tão-somente, que a iniciativa da homenagem coube ao colega 
Deputado Pastor George e que, em razão dela, temos o privilégio de receber 
este grupo fervoroso e motivado. 

A todos endereçamos a saudação especial do Legislativo mineiro. Estejam 
certos de que aqui são muito bem-vindos e de que compartilhamos, de modo 
integral, da sua honesta alegria. Parabéns, Igreja Universal do Reino de 
Deus! E parabéns aos que aqui estão conosco, neste encontro de 
espiritualidade e de paz, exatamente neste momento em que o mundo se vê 
conturbado pela guerra e pela intolerãncia. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Pastor George 
Exmo. Sr. Presidente Wanderley Ávila, 2°-Secretário desta Assembléia; 

Exmo. Sr. Deputado Federal Lincoln Portela; Exmo. e Revmo. Bispo Gilberto 
Aparecido Abramo; Exmo. Sr. Deputado João Paulo, na pessoa de quem 
quero cumprimentar os demais colegas que aqui se fazem presentes, 
Deputado Carlos Pimenta, Deputada Maria Olívia, Deputado João Leite; 
senhoras e senhores, órgãos da imprensa, membros desta Casa, realmente, 
hoje é um dia muito especial, pois estamos homenageando os 24 anos da 
Igreja Universal do Reino de Deus. O "slogan" ao qual se referiu o 
Presidente, com muita propriedade, é aquele que traduz o sentimento e a 
razão por que a Igreja Universal do Reino de Deus existe: fazer não só o 
Brasil, mas também o mundo reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. 

Antes de falar sobre a Igreja Universal, quero agradecer ao Presidente 
desta Casa, Deputado Antônio Júlio, que nos permitiu, a partir da assinatura 
dos mebros do Colégio de Líderes desta Casa, a realização deste momento. 
Tenho certeza de que os Bispos e Pastores - já vejo muitos Pastores e 
membros da Igreja - ficarão eternamente gratos a esta Casa por esta 
homenagem tão importante. Gostaria de dizer que a Igreja Universal do 
Reino de Deus tem tido a responsabilidade de transmitir uma mensagem 
especial para o povo brasileiro e, agora, a imagem de 80 países em que ela 
está. Essa mensagem vem trazer, como o próprio Evangelho já significa, 
boas novas, levando o alívio para milhares de pessoas, que, certamente, no 
dia-a-dia, necessitam de um conforto e de uma orientação espiritual, e a 
Igreja tem procurado traduzir isso no dia-a-dia, por meio de suas reuniões, 
levando, por meio do poder de Deus, a cura das enfermidades da alma e do 
corpo e a busca da presença definitiva e concreta do Senhor Jesus, 
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trabalhando em prol do Evangelho e do crescimento do nosso País. 

Ao completar 24 anos, a Igreja Universal do Reino de Deus tem ganhado 
milhares de almas para o nosso Senhor Jesus. É bom destacar que muitas 
dessas pessoas viviam marginalizadas e infelizes, pessoas que eram, muitas 
vezes, desprezadas pela sociedade, gente que não teve sorte na vida, não 
teve chances de poder vencer e que, ao longo dos anos, ficou à margem da 
nossa sociedade. Essas vidas são resgatadas para uma nova vida, 
recuperando sua auto-estima, sua vontade de viver e, principalmente, a 
capacidade de enfrentar as lutas. Sabemos que é impossível vivermos neste 
mundo sem termos que travar grandes desafios, grandes lutas. E não se 
pode dizer que o Evangelho venha para uma pessoa e que, a partir desse 
dia, não haja mais lutas e desafios. Não, o Evangelho traz à pessoa a 
capacidade de lutar e de vencer, porque é poder de Deus para a salvação de 
todo aquele que crê. Esse é, também, o lema da Igreja Universal, porque ela 
enfrentou muitos obstáculos, desde a sua fundação, e nunca se deixou levar 
por esses obstáculos e adversidades que surgiram e seguiu em frente, 
fortalecendo-se cada vez mais na pregação do Evangelho. São 24 anos de 
lutas, sim, mas 24 anos de vitórias. 

A Bíblia diz: "Vem do Senhor a salvação dos justos; Ele é a sua fortaleza 
no dia da tribulação". E a Igreja Universal do Reino de Deus prima por levar o 
povo brasileiro e o dos países onde já está a ter, em Cristo Jesus, essa 
fortaleza capaz de enfrentar e de vencer. Para isso, nossa Igreja já está 
presente em todo o Brasil. Em todos os Estados brasileiros, temos a Igreja 
Universal, assim como, agora, em mais de 80 países, mostrando e pregando, 
conforme acreditamos, a existência de um só Deus, vivo, verdadeiro e eterno, 
de infinito poder e sabedoria, criador e conservador de todas as coisas 
visíveis e invisíveis. 

A Igreja Universal do Reino de Deus iniciou sua jornada em 1977, quando 
um jovem de espírito empreendedor, Edir Macedo, hoje, o Bispo responsável 
pela Igreja no Brasil e no mundo, pregava a palavra de Deus, levando essa 
palavra de vida e esperança a um pequeno coreto no jardim do Méier, na 
zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Com o auxílio de um grupo de pessoas de fé, em 9/7/77, nasceu 
oficialmente a Igreja Universal do Reino de Deus. O número de pessoas foi 
crescendo, e as reuniões passaram a ser realizadas em antiga funerária, no 
Bairro da Abolição, também na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

A Igreja parecia ter realmente a missão enorme de provocar o avivamento 
espiritual no País. Foi crescendo, e foi preciso alugar um espaço maior, um 
galpão, que se tornou o grande Templo da Abolição, com capacidade para 
1.500 fiéis, já com o objetivo de pregar o Evangelho aos quatro cantos do 
mundo, seguindo a ordem imperativa do Senhor Jesus: "Ide por todo o 
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mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". 

Isso se transformou num ideal de vida para o Bispo Edir Macedo, que 
começou a utilizar os meios de comunicação, como rádios e espaços na 
televisão. Hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus possui vasto poderio, 
com rede de rádios e televisões espalhadas por todo o território brasileiro. 
Esse aparato de comunicação serve para cumprir o seu objetivo primordial de 
divulgar e pregar o Evangelho, tornando-se fonte para levar milhares de vidas 
aos pés do Senhor Jesus. 

Devido a esse crescimento fenomenal, também reconhecido pelos 
institutos de pesquisas, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou 
simplesmente JURO, resolveu, além de inaugurar mais templos, inovar 
construindo catedrais nos Estados do Brasil, para que funcionem como 
sedes. Prova disso é que no Rio de Janeiro foi construido recentemente o 
Templo da Glória do Novo Israel, situado no Bairro Del Castilho, na Zona 
Norte, hoje com capacidade para 12 mil pessoas. Inaugurado em agosto de 
1999, tornou-se ponto de encontro para todos os membros da Igreja 
Universal do Reino de Deus. 

Mas o jovem Edir Macedo parecia obstinado no seu propósito de levar o 
Evangelho não apenas ao povo brasileiro. A visão que Deus deu àquele 
jovem era universal. A Igreja Universal do Reino de Deus, pela direção do 
Espírito Santo, chegou até o exterior, além das fronteiras do nosso Brasil, aos 
Estados Unidos, à Europa, à África do Sul, e recentemente temos entrado no 
continente asiático. Inauguramos Igrejas também no Japão. 

A primeira Igreja Universal do Reino de Deus no exterior foi fundada em 
1980, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em março deste ano, 
depois de muita luta, conseguiu o seu primeiro templo na Terra Santa, em 
Israel, e também na cidade de Tei-Aviv. 

Uma das características da Igreja Universal tem sido concentrar grande 
número de pessoas durante as reuniões. Por esse motivo, tornou-se habitual 
a utilização de ginásios, clubes e grandes áreas, bem como de estádios, em 
quase todas as Capitais, principalmente no maior estádio do mundo, o 
Maracanã, onde eventualmente milhares de pessoas se reúnem com o 
objetivo de buscar a presença de Deus. 

Quem diria que aquela pequena concentração de pessoas no coreto do 
Méier chegaria ao ponto de ter que lotar estádios como o Maracanã' Com 
essa visão e com esse espírito, o Bispo Edir Macedo tem trabalhado através 
de todos os Bispos, Pastores e obreiros. 

Não podemos esquecer que a Igreja Universal do Reino de Deus não é 
apenas o Bispo Edir Macedo, em que pese a sua liderança, em que pese ao 
fato de ser uma pessoa ungida por Deus e uma liderança inconfundível, uma 
liderança que se tem pautado por dedicar sua vida às pessoas, por se dar, 

L___ ______ o ______ __. 



desde sua juventude, quando ainda tinha todos os cabelos, dedicando 
sua vida em favor do Evangelho. 
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O Evangelho de Mateus diz que a seara na verdade é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Diz: "Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores". E o Bispo Macedo foi multiplicando esse número de 
trabalhadores. Como diz a palavra de Deus referindo-se aos apóstolos, 
homens dos quais o mundo não era digno. E a Igreja Universal do Reino de 
Deus tem sido um celeiro de Pastores, de homens de Deus, homens que 
abandonaram sua vida secular e entregaram-se totalmente ao ministério da 
Palavra de Deus. Hoje é possível encontrar Pastores que foram criados no 
Brasil em lugares distantes, no firme propósito de serem verdadeiros atalaias 
do Senhor Jesus no mundo inteiro. Pastores que muitas vezes são 
perseguidos, discriminados. Há ainda um preconceito, mas a Igreja Universal, 
ao longo dos anos, vem mostrando que é também uma parceira na 
construção deste País. Ela tem sido um braço estendido para ajudar os 
nossos Governos, que enfrentam dificuldades enormes na recuperação e 
ressocialização de milhares de presos, na condução deste País de excluídos. 
Existem milhares de pessoas que vivem realmente abaixo do nível de 
desenvolvimento humano. A Igreja Universal do Reino de Deus acolhe essas 
pessoas, como eu disse no início, muitas vezes rejeitadas pela sociedade, as 
quais encontram na Igreja um apoio espiritual, a oração que produz 
mudanças enormes do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da força 
para lutar, da vontade de viver. É nos templos da Igreja Universal que nos 
deparamos com essa gente que, depois de alcançada pela palavra de vida, 
cresce, transformando-se em pessoas com vontade de vencer e de batalhar. 
Úteis, voltam a contribuir muito para a nossa sociedade. 

Além do trabalho intenso na área de evangelização, as obras sociais 
crescem num ritmo muito grande na Igreja Universal. A ABC, que é um braço 
social da Igreja, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e 
federal, vem prestando auxílio, através de seus trabalhos, às comunidades 
carentes, a ex-presidiários e a pessoas hospitalizadas e desempregadas. 
Como se não bastasse, a Igreja Universal, nestes 24 anos, enxergou que o 
Brasil é um país promissor, um país do futuro. Se nos unirmos, poderemos 
ter um país melhor. Ela já está objetivando isso quando chega ao Nordeste, 
uma região pobre e esquecida pelos nossos Governos, e implanta um projeto 
que revoluciona aquela região. O Projeto Nordeste, fruto de mais uma 
conquista, que tem à frente uma pessoa não menos ungida, o Bispo Marcelo 
Crivela, tem conseguido estabelecer numa cidade do interior baiano uma 
base inicial de tudo que pode ser feito em todo o Nordeste. Foi implantada ali 
a Fazenda Canaã, uma propriedade de 450ha, onde o nordestino tem sua 
auto-estima restaurada, assim como sua vontade de lutar e de batalhar. 

L--------0--------' 



I 134 
Como membro da Igreja Universal há 17 anos, sinto-me honrado em 

fazer parte de uma comunidade tão séria, de um grupo de Bispos e Pastores, 
homens de caráter, que têm pautado suas vidas pelo testemunho da palavra 
do Senhor Jesus. 

Obrigado, Bispo Gilberto, obrigado, Igreja Universal do Reino de Deus, que 
me ensinou a andar nos caminhos do Senhor Jesus. Costumo dizer que a 
Igreja Universal é minha mãe, porque, quando nela ingressei, tinha apenas 
13 anos, encontrando-me na adolescência, em fase de formação do caráter e 
aprendendo a viver. A Igreja Universal, como uma mãe, recebeu-me de 
braços abertos. Digo aos jovens que aqui se encontram, que têm o objetivo 
de andar na presença de Deus, que não desanimem diante das lutas, dos 
desafios, porque terão a sua recompensa, pois o Senhor Jesus nos deixa 
claro: "Aquele que me serve, o Pai honrará". Os jovens são o futuro do 
empreendimento da Igreja Universal, que é o de levar o Evangelho aos 
quatro cantos. 

Que Deus abençoe o Bispo Macedo, tão incompreendido por muitos órgãos 
de imprensa e outros setores do nosso País. Se as pessoas conhecessem o 
Bispo Macedo, não teriam a mesma opinião de alguns setores, que, talvez 
movidos pela inveja, não vêem o quanto esse homem tem feito em prol da 
comunidade. Que Deus abençoe os Bispos e Pastores da Igreja, seus 
membros e freqüentadores. Parabéns pelos 24 anos da Igreja Universal do 
Reino de Deus. Acreditamos que, enquanto o Senhor Jesus não voltar, 
muitos anos virão de lutas, batalhas e conquistas. 

Registro a presença de vários Pastores de outras congregações, deixando 
meu respeito e consideração por todos os homens de Deus, 
independentemente de suas igrejas. Obrigado. 

Palavras do Bispo Gilberto Aparecido Abramo 
A Igreja Universal é grata por este reconhecimento, que, como o Pastor 

George disse, foi conquistado com muitas lutas, lágrimas, porque somente 
quem está na pele pode sentir quando somos criticados, taxados de ladrões. 
Somente assim sabemos o que é essa dor. Quando recebemos um 
reconhecimento como este, o nosso coração se alegra, mas essa alegria, 
não a oferecemos a nós mesmos; oferecemos ao Senhor Jesus, porque, se 
temos tido forças para continuarmos em pé, é graças a Ele. Se completamos 
24 anos, foi graças a Ele; não temos e não damos a ninguém mérito, senão a 
Ele. 

Gostaria imensamente de agradecer ao Sr. Presidente e a todos os 
Deputados desta Casa esta homenagem prestada. Muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a cantora 

lima Ali Adri, acompanhada do tecladista Ricardo Monteiro, que interpretará a 
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música "O Deus de Maravilhas". Em seguida, ouviremos a música "Deus 
Cuida de Mim", que será interpretada pelo músico Márcio Ribeiro (voz e 
violão) e pelo maestro Tom, no teclado. 

- Procede-se a apresentação musical. 
Exibição de Vídeo 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistirem ao 
vídeo "Pertume Universal". O Deputado Pastor George pede aos jovens que 
cantem junto com o vídeo. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Bispo Gilberto 
Aparecido Abramo placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: (-Lê:) "À Igreja Universal do Reino de Deus, a homenagem do Poder 
Legislativo Estadual pelo trabalho que, seguindo os ensinamentos de Jesus, 
vem desenvolvendo no sentido de resgatar pessoas para uma nova vida. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a cantora 
Valéria Costa, que interpretará a música "Neste Dia". 

- Procede-se a apresentação muscial. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e demais convidados pela honrosa presença e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, 
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada 
é a publicada na edição do dia 20/11/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 17• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS 
COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Anderson 
Adauto, Dilzon Melo, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, 
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 
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a reunião se destina a ouvir convidados e debater o Projeto de Lei no 
1. 763/2001. Registra-se a presença dos Srs. José Lana Raposo, Diretor da 
Área de Operações 3, representando o Sr. Murilo Badaró, Presidente do 
BDMG; acompanhado dos Srs. Francisco Pena, Analista; Marilene Chaves, 
Consultora, e lvone Maria de Almeida Luz, Gerente do Departamento de 
Fundos, todos do BDMG; Márcio Carvalho, Assessor Econõmico da FAEMG, 
representando o Sr. Gilman Viana, Presidente da FAEMG, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Ato contínuo, passa a 
Presidência ao Deputado Dilzon Melo. 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, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Sebastião Navarro 

Vieira - Antõnio Carlos Andrada. 
ATA DA 19" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às onze horas e quinze minutos do dia oito de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do 
PFL) e José Braga (substituindo o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Chico Rafael, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado José Braga, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado José Braga em 
que solicita a realização de reunião conjunta da Comissão com a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a finalidade de se apreciar, 
no 2° turno, o Projeto de Lei no 1.279/2000, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a anistia fiscal. 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. 

~---------------------~----------------------~ 



1137 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo 

Piau. 
ATA DA 11 • REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de novembro de dois mil e 

um, comparecem no Salão Nobre da Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu - ABCZ -, no Parque de Exposições de Uberaba, os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Cristiano Canêdo e Jorge Eduardo de Oliveira 
(substituindo este ao Deputado Antõnio Andrade, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Anderson Adauto. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente convida para compor a 
mesa dos trabalhos os Srs. Rõmulo Kardec Camargos, Secretário Municipal 
de Agricultura, representando o Sr. Marcos Montes Cordeiro, Prefeito de 
Uberaba; Vereador João Gilberto Ripporatti, relator da Comissão de 
Agropecuária, representando o Vereador Elmar Humberto Goulart, 
Presidente da Cãmara Municipal de Uberaba; Rivaldo Machado Borges 
Júnior, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba; José 
Olavo Borges Mendes, Presidente da ABCZ; Renato da Cunha Oliveira, 
Presidente da Girolando; Paulo Roberto, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Uberlãndia; e João Vicente Davina, Promotor de 
Defesa do Consumidor. A Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Rivaldo 
Machado Borges Júnior, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Uberaba; o Cel. Fernando Vieira da Silva, Presidente da COOPERVALE, de 
Uberaba; os Srs. Wagner dos Reis Silva, Presidente da Associação dos 
Superrnercadistas de Uberaba; Júlio Wallace Cardoso, Gerente Regional da 
Parmalat, em Goiânia, representando o Sr. Luís Carlos Geanasi, Supervisor 
da Parmalat, em Tupaciguara; Luiz Aurélio Gimenez, Gerente Regional do 
Supermercado Bretas; Alair Martins, Presidente do Grupo Martins, de 
Uberlãndia; Mauro Carlos Breder, Diretor do Carrefour, de Uberlândia; e João 
Fernando dos Santos, Gerente de Administração de Produção da Vigor, em 
São Paulo; não tendo os três últimos comparecem. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem à 
reunião, para suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra aos 
convidados, que fazem suas exposições e são questionados pelos membros 
da Comissão. Aberta a fase de participação dos produtores rurais, fazem uso 
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da palavra os Srs. Paulo Roberto Andrade Cunha e João Oswaldo 
Manzan, respectivamente Presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais 
de Uberlãndia e Sacramento, João del-Rei, representante da Associação das 
Cooperativas do Triãngulo Mineiro - ACOTRIM -; Íleo Borges de Araújo, 
Presidente da COASA, de Sacramento; Renato da Cunha Oliveira, 
Presidente da Girolando; Daniel Felipe, Presidente da COONAI e Diretor da 
Empresa Leite Nilza; Edmur Queiroz de Lima, membro do Conselho Regional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável; Vereador Juarez Muniz, de ltuiutaba; 
Paulo Antônio da Rocha, representante dos Sindicatos dos Produtores Rurais 
de ltuiutaba, Capinópolis e Gurinhatã; Carlos Tercílio Bisinoto, Diretor do 
Sindicato Rural de Sacramento; Moacir Inácio da Costa, Vice-Presidente da 
Associação de Produtores Profissionais do Triãngulo Mineiro; Joselito 
Gonçalves, proprietário do Laticínio Taigors; Cássio Rosa Assunção e lron 
Vilela, produtores rurais de Carneirinho; e Laerte Gervásio, produtor rural de 
ltuiutaba. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Deputado Paulo Piau apresenta requerimento no qual solicita ao Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a instalação nesta 
Casa, após os términos dos trabalhos da CPI, de um grupo parlamentar de 
acompanhamento e negociação da cadeia produtiva do leite, com o intuito de 
acompanhar a implementação das políticas nacional e estadual para o leite, 
bem como o cumprimento das recomendações da CPI. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. O Presidente esclarece que o inteiro 
teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, dos produtores 
rurais presentes e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira -

Márcio Kangussu. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria 
Olívia e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado João Leite. 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. A Presidência informa que a reunião se 
destina a proceder a estudos sobre a formação de uma política para o 
desenvolvimento do esporte no Estado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do 
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Dia, compreendendo a discussão e a votação de propos1çoes da 
Comissão. O Deputado Bené Guedes passa a direção dos trabalhos à 
Deputada Maria Olívia, para apresentar requerimento de sua autoria. O 
Deputado Bené Guedes, apresenta requerimento em que solicita seja ouvido 
o Sr. Watson Lima, representante da Confederação Mineira de Vôlei, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos da Comissão. O Deputado lvair Nogueira, 
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados representantes da 
UFMG, para se discutir o convênio firmado entre a UFMG e o Mineirão. 
Submetidos a votação, são aprovados esses requerimentos. Ao retomar a 
direção dos trabalhos, o Deputado Bené Guedes informa que essa parte da 
reunião se destina a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a formação 
de uma política para o desenvolvimento do esporte no Estado. Registra-se a 
presen9a dos Srs. Watson Lima, representando a Confederação Brasileira de 
Vôlei; Alvaro Cota Teixeira da Costa, Assessor de Marketing e Planejamento 
da Federação Mineira de Basquete; Paulo Sérgio de Oliveira, Presidente da 
Federação Mineira de Handball, e o Sr. Maurício Magalhães, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece as suas considerações iniciais 
sobre o tema proposto. Logo apôs, passa a palavra aos convidados, pela 
ordem acima mencionada, para que façam suas exposições. 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 prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente- Cristiano Canêdo- Maria Olívia. 
ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair Nogueira, 
Mauro Lobo, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Breno Montoni, Chefe de Gabinete 
do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (2); José Menezes 
Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência .____ ______ o ______ __J 
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Social (3); Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Maria lgnês Bierrenbach, 
Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da 
Justiça, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 1°/11/2001; do Sr. Vilson 
Luiz da Silva, Presidente da FET AEMG, publicado no "Diário do Legislativo" 
do dia 6/11/2001, e dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado 
da Fazenda; lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, e Pedro Alberto da Silva Alvarenga, 
Secretário Nacional da Segurança Pública, publicados no "Diário do 
Legislativo do dia 8/11/2001. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Lei nos 1.612/2001, no 1-0 turno (Deputado Rogério Correia); 
1. 760/2001, no 1 o turno (Deputado I vai r Nogueira); 1.706/2001, no 1 o turno 
(Deputado Mauro Lobo); 1.707/2001, no 1 o turno, e 718/1999, no 2° turno 
(Deputado Dilzon Melo); e 1.279/2000, no 2° turno (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. 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 
2° turno, dos Projetos de Lei nos 1.213/2000 na forma do vencido no 1 o turno 
(relator: Deputado I v ai r Nogueira); 1.482/2001 na forma do vencido no 1 o 
turno, e 1.595/2001 na forma proposta (relator: Deputado Dilzon Melo); pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 250/99 na forma original 
(relator: Deputado Mauro Lobo); 598/99 na forma proposta (relator: Deputado 
lvair Nogueira); 1.026/2000 com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo); 1.232/2000 na forma 
original (relator: Deputado lvair Nogueira); 1.348/2001 com as Emendas n°s 1 
a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise); 1.373/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 1.383/2001 
com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Mauro Lobo); 1.634/2001 com as Emendas n°S 1 a 3, da Comissão 
de Constiuição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.653/2001 na 
forma proposta e 1.655/2001 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado 
lvair Nogueira); 1.688/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1 (redistribuído ao Deputado 
Rêmolo Aloise); 1.689/2001 com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado lvair Nogueira); 1.760/2001 com as 
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e 1.761/2001 
com as Emendas nos 1, da Comissão de Constituição e Justiça, na forma da 
Subemenda no 1 e 4 e pela rejeição da Emenda no 3 (relator: Deputado 
Dilzon Melo); e os pareceres pela rejeição da Emenda no 1 apresentada em 

~------------~------------~ 



1141 
Plenário ao Projeto de Lei no 1.344/2001 (relator: Deputado Luiz 
Fernando Faria) e dos Projetos de Lei nos 1.387/2001 (relator: Deputado 
Dilzon Melo) e 1.666/2001 (relator: Deputado lvair Nogueira). O parecer 
sobre os Projeto de Lei n°1.400/2001, no 2-0 turno, deixa de ser apreciado 
em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Rêmolo 
Aloise. Os Projetos de Lei nos 1.588, 1.5891 e 1.622/2001 foram convertidos 
em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, por 
determinação do Presidente. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dilzon Melo 
em que solicita que a Comissão proceda ao levantamento e ao 
acompanhamento junto aos cartórios do lançamento e do recolhimento ao 
fisco do ITBI e do ITCD, bem como do recolhimento de taxa judiciária, custas 
e emolumentos, taxa de fiscalização judiciária e selo de fiscalização previstos 
na Lei no 13.438, de 1999. e rejeitado requerimento do Deputado Márcio 
Cunha em que convida os Presidentes da COMIG e da CEMIG, os Diretores-
Gerais do IEF e do DER-MG e o Comandante-Geral da PMMG para 
prestarem esclarecimentos sobre suas respectivas gestões. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Sebastião Navarro 

Vieira. 
ATA DA 44• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, Djalma 
Diniz e José Henrique (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Amilcar Martins, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado José Henrique os Projetos de Lei n°S 1.024, 
1.189 e 1.279/2000 e 1.677/2001 e ao Deputado Djalma Diniz o Projeto de 
Lei no 1.749/2001. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, 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 os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.024, 
1.189, 1.279/2000 (relator: Deputado José Henrique). Passa-se à 2• Fase da 

L___ ______ o,----------' 



1142 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
1.677/2001 (relator: Deputado José Henrique) e 1.749/2001 (relator: 
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz- Marcelo Gonçalves. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 309• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
22/11/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
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Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 
ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho - Palavras do Sr. Honório 
Tomelin - Entrega de placa e de livro. 

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

Exmos. Srs. Antônio David de Souza Júnior, Secretário Municipal de 
Educação, representando o Prefeito de Belo Horizonte em exercício, 
Fernando Pimentel; Honório Tomelin, Diretor Executivo e fundador da UNA; 
Murilo Badaró, Presidente do BDMG e da Academia Mineira de Letras; 
Aloísio Garcia, Presidente da UNA; Álvaro José Cunha, Reitor da UNA; José 
Gama Dias, Pró-Reitor de Administração e Finanças da UEMG, 
representando José Antônio dos Reis, Reitor em exercício; Francisco 
Andrade do Carmo, Diretor-Tesoureiro da UNA; e o Deputado Alberto Pinto 
Coelho, 1 °-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, autor do requerimento 
que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a UNA -

Centro Universitário de Ciências Gerenciais, pelo seu 40° aniversário de 
fundação. 

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

Nacional, que será executado pelo saxofonista Vitório Aniceto. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Poder Legislativo de Minas Gerais homenageia hoje, nesta feliz iniciativa 

do Vice-Presidente desta Casa, meu dileto amigo Deputado Alberto Pinto 
Coelho, um ideal e um sonho que se concretizaram como uma obra 
educativa de excepcional grandeza. 

A trajetória da UNA, nesta história vitoriosa de seus 40 anos, é um exemplo 
edificante para todos nós. Mostra como o pensamento pode ser transformado 
em realizações fecundas, quando é comandado pela determinação de 
homens que sabem vislumbrar e construir o território do futuro. 

Ainda Prefeito de Pará de Minas, antes mesmo de meu exercício 
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parlamentar nesta Casa, já respeitava e admirava o trabalho precursor 
de Honório Tomelin, agente e símbolo maior deste grandioso projeto 
educacional. 

Hoje, atravessando fronteiras, a UNA desfruta de pleno reconhecimento 
internacional, como primeira instituição de ensino superior da América Latina 
a obter o certificado ISO 9002, o mais legítimo diploma de qualidade hoje 
existente no mundo. 

Nessa travessia do tempo, entre o ano de 1961 e este limiar de novo 
século e milénio, o projeto UNA sempre conservou a marca do pioneirismo, 
enfrentando resistências e obstáculos de toda ordem. 

Mas o espírito criador de Honório Tomelin soube compartilhar esses 
desafios com outras personalidades brilhantes. Para simbolizar os inúmeros 
grandes colabadores da UNA, cito o nome eminente de Carlos Mário da Silva 
Veloso, inteligência e cultura consagradas no Supremo Tribunal Federal. 

Outro nome expressivo que continua presente na trajetória da UNA é o de 
Aloísio Teixeira Garcia, Presidente do Conselho-Diretor da instituição. 
Deputado constituinte nesta Assembléia Legislativa, Aloísio Garcia ostenta 
uma carreira pública das mais profícuas, além de ser um nome dos mais 
representativos da cultura e da livre iniciativa no nosso País. 

Diante dessas personalidades, que representam tantos outros 
colaboradores que inscreveram e continuam aplicando seu talento e seu 
trabalho nesses 40 anos da UNA, seja no exercício do magistério ou no 
planejamento estratégico da universidade, o futuro abre generosamente suas 
portas. 

Por isso, a melhor tradução para o sucesso dessa iniciativa que mudou 
conceitos e inovou o ensino particular de nível superior em Minas Gerais é a 
soma de inteligência e trabalho - trabalho íntelígente. 

Dizem que o gênio é formado por 1% de inspiração e 99% de transpiração. 
Ora, essa fórmula ajusta-se com precisão à história da UNA, na pessoa de 
seu Diretor Executivo, Honório Tomelin. 

Pensamos que, para ele, não poderia haver homenagem maior que a 
própria história que vem escrevendo ao longo de uma vida intensamente 
vivida. Uma vida destinada a alcançar, desde a infância, o primeiro lugar. 

Mas esse primeiro lugar, ao invés de usufruí-lo em benefício próprio, o Prol. 
Honórío Tomelin - seu verdadeiro título e sua autêntica vocação - o tem 
dedicado ao interesse público, a uma obra que beneficia milhares de 
pessoas. Uma iniciativa educacional que vem modificando destinos e 
iluminando as gerações de alunos formados nas faculdades da UNA - no 
Centro Universitário de Ciências Gerenciais. 

Nestas quatro décadas, a UNA tornou-se um património público de fato e 
de direito, servindo a Minas Gerais e ao Brasil, com abertura para o mundo. 

~-----------~------------~ 
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Em nome do Poder Legislativo, esta Presidência pode e quer repetir -

pelo mérito - o lema que traduz estes 40 anos da Universidade de Negócios e 
Administração: "o que é bom dura muito". Que essa duração se prolongue e 
continue a dar excelentes frutos pelo tempo afora, são os nossos votos! 

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho 
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Exmo. Sr. Secretário Antônio David 

de Souza Júnior, meu caríssimo Prol. Honório Tomelin; Exmo. Sr. Presidente 
do BDMG e da AML, ex-Senador Murilo Badaró, cuja presença honra muito 
as fileiras e a Executiva do PPB; Exmo. Sr. Aloísio Garcia, ex-parlamentar 
que muito dignificou esta Casa Legislativa; Exmo. Sr. Prol. Álvaro José 
Cunha, Exmo. Sr. Prol. José Gama Dias, Exmo. Sr. Francisco Andrade do 
Carmo, meus nobres Deputados, caras Deputadas, imprensa, demais 
autoridades, minhas senhoras e meus senhores, alunos e ex-alunos da UNA, 
no ano de 197 4, quando a nascente União de Negócios e Administração vivia 
ainda a sua adolescência institucional, mas já antecipando seu grande futuro, 
alguém escreveu as seguintes palavras: "As instituições erguidas pelos 
homens estendem sua vida além dos homens que as criaram ou a elas se 
dedicaram". Esta declaração de princípios trazia a assinatura do Prol. 
Honório Tomelin, em discurso de saudação à congregação da faculdade, que 
comemorava naquele ano seu 13° aniversário. 

Também firmava essa declaração o então Vice-Diretor da faculdade, 
ninguém menos que o Prol. Carlos Mário da Silva Velloso, este notável e 
ilustre filho de Entre-Rios de Minas, ex-Presidente e Ministro do STF, uma 
das mais preclaras inteligências jurídicas do Brasil contemporâneo. 

Buscamos recuperar essa declaração de princípios da UNA porque contém 
valores permanentes não apenas para a vida das instituições: valem para a 
existência de todas as grandes criações h uma nas. 

A consciência de que somos servidores transitórios de obras permanentes -
como ensinou o Presidente João Pinheiro, na lição ali também presente -
constitui, sem dúvida, um dos segredos das obras que vencem e superam o 
calendário das horas, dos meses e dos anos. 

Quarenta anos é uma marca de excelência no tempo. E a vida, generosa, 
permite aos autores daquela declaração presenciarem hoje a consolidação e 
permanente expansão daquele marco fundador de 1961 . 

Sob a perspectiva do ano de 2001, aquele marco inaugural da UNA parece 
ter realizado verdadeira alquimia: antes mesmo que seus criadores 
pudessem imaginar, a instituição que fundaram alcançou a dimensão da 
permanência, com a viva presença dos autores e de sua obra. 

Vamos também buscar, no pensamento precursor de Honório Tomelin, as 
raízes dessa notável realização humana, educativa e empresarial. Vamos 
reverenciar, em seu berço natal, as figuras tutelares do casal Augusto 
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Vamos retomar a formação do menino Honório - terceiro filho da família de 
13 irmãos -, aprendendo com seus pais, nas glebas do condomínio Dona 
Francisca, em Santa Catarina, que, plantando e cuidando da terra, os frutos 
brotavam da mãe natureza. 

Como nos relata o escritor e jornalista Henrique Leal, na rica história de 
vida contida em seu livro "Urna Casa em La Mancha", o menino Honório, que 
teve que aprender português já nas salas de aula do grupo escolar e que só 
calçava sapatos nos dias de festa, logo se distinguiria como se uma centelha 
luminosa guiasse seus passos. Essa mesma centelha transportaria o menino 
de 1 O anos da sua terra natal para o internato do Colégio Champagnat em 
Curitiba, sob os cuidados dos irmãos maristas. Pôde ali, ainda na clausura do 
internato, abrir seus olhos para a primeira grande janela do mundo. A inata 
vocação do saber deu-lhe acesso à biblioteca dos irmãos superiores, onde 
livros que ainda permaneciam no "lndex", como as obras de Voltaire, podiam 
ser lidos no original francês. 

E o adolescente, seguindo a luz da centelha que continuava a guiar-lhe os 
passos, prosseguindo a carreira religiosa, chegaria à cidade de Mendes, no 
Rio de Janeiro. Experimentou, então, os rigores da disciplina e o uso da 
gravata o dia inteiro. 

Chega o ano decisivo de 1954: entre a batina e a vida civil. Aquela centelha 
apontou-lhe, ainda que não compreendesse o porquê, o caminho de volta à 
casa paterna. Ei-lo, então, em Jaraguá do Sul, ajudando no trabalho da 
família, no plantio e cultivo do arroz. Era o tempo de semear, que durou, na 
verdade, pouco mais de um mês, pois aquela centelha, pela voz premonitória 
do mineiro Adalberto Maia Barbosa, que já conhecera em Curitiba, e por 
convite do Diretor do Ginásio São Luiz, de Florianópolis, o irmão Evariste, de 
novo o transportava da roça para a cidade grande. 

Em Florianópolis, o jovem professor continuava a sonhar com novas 
jornadas e descobertas. E foi o vínculo de amizade com outro irmão marista, 
seu ex-professor em Mendes e então Diretor do Colégio Dom Silvério em 
Belo Horizonte, que se tornou a senha para abrir-lhe as portas da Capital 
mineira, ainda nos anos dourados. E, no dia 8/1/58, vindo do Rio de Janeiro 
no clássico avião DC-3, desembarcava no aeroporto da Pampulha o jovem 
Prol. Honório Tomelin. 

Aquele jovem brilhante logo despertaria a atenção do pai de um dos seus 
alunos, nada menos que o Dr. Gilberto Faria, um dos donos do então todo-
poderoso Banco da Lavoura, o Banco Real de hoje. Assim lhe foram abertas 
as portas para trabalhar naquele que era então considerado o maior Banco 
privado da América Latina, sendo logo designado para atuar no 
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Departamento de Estatística e Relações Públicas. 

Já no ano seguinte, era fundada, em Belo Horizonte, a Associação 
Brasileira de Relações Públicas, na qual o prestígio do Banco assegurava ao 
jovem Honório um posto de destaque, entidade essa da qual seria eleito 
Presidente em 1965. Passaria a liderar, então, a luta pela regulamentação da 
profissão de relações públicas, conquista alcançada, afinal, em 1969. 

Ao ser aberta, em 1971, a numeração do Conselho Regional, aquele 
lutador da causa comum receberia das mãos de Santos Andrade um justo 
prêmio, onde estava escrito: "Honório Tomelin, carteira no 1 de relações 
públicas da região de Minas, Goiás e Espírito Santo". 

Mas já preparara, antes, seu plano de vôo - o vôo de longo curso que hoje 
comemora os vitoriosos 40 anos de tão bem sucedida navegação. 

Na verdade, antes de receber a carteira no 1 de relações públicas, ainda 
funcionário do Banco da Lavoura e acadêmico de direito na UFMG, onde 
diplomou-se como advogado, Honório Tomelin havia criado, em 20/10/61, o 
Instituto de Relações Públicas, embrião da UNA do futuro, associado a Oito 
Mariano dos Reis e a Huáscar Terra do Vale. 

Em 1962, optou por deixar o serviço bancário para dedicar-se, em tempo 
integral, à educação. A nave e seu comandante estavam prontos para 
enfrentar quaisquer turbulências, a fim de galgar novos céus de brigadeiro. 

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras e senhores, assim 
teve início, com essa breve síntese que fizemos, a história que hoje 
comemoramos e que todos respeitamos e admiramos. 

Quis recordar o passado de um homem não para seu enaltecimento 
próprio, pois a obra criada por ele fala mais alto que todo e qualquer elogio. 

Essa breve história, que possui densidade mil vezes maior do que aquela 
que impõe a brevidade de um discurso, permite-nos melhor compreender 
porque a UNA constitui-se hoje numa verdadeira potência do ensino superior 
em Minas Gerais e no Brasil, mantendo permanente intercâmbio, convênios e 
acordos de cooperação internacional com universidades dos Estados Unidos, 
do Canadá, da Argentina, do Paraguai, da Itália, de Portugal, da Espanha, da 
Inglaterra, da Suíça, da França, da Alemanha e da Nova Zelândia. 

As cinco faculdades que integram o Centro Universitário de Ciências 
Econômicas da UNA, vinculado ao Sistema Federal de Ensino, são 
reconhecidas como modelo e referência, investidas que estão do diploma de 
qualidade que lhes outorgou a Organização Internacional para Normas e 
Padrões. 

Homenageando a UNA nas pessoas do seu Diretor Executivo, Honório 
Tomelin, e do Presidente do seu Conselho Diretor, Aloísio Teixeira Garcia, 
esta Casa quer enaltecer a trajetória de uma grande idéia, animada por essa 
centelha criadora que brilha e brilhará para sempre na história da educação 
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brasileira. 

Devemos estender essa homenagem aos professores, que, nesses 40 
anos, ajudaram a forjar grande ideal e realidade pujante; aos alunos e ex-
alunos - entre os quais me incluo, pois na UNA tive a honra e o orgulho de 
formar-me em Administração, há 30 anos -, que são a razão de ser do 
processo de ensino; aos funcionários, desde aqueles que ocupam a linha de 
frente aos mais humildes servidores da UNA, que prestam seus serviços a 
uma instituição de verdadeira utilidade pública. 

Senhoras e senhores, aqui e agora, as palavras não bastam. É preciso 
penetrar na dimensão do sentimento, nas lutas e nos sacrifícios dos pioneiros 
da UNA e do Prol. Honório Tomelin, que são desafios às vezes cruciais que 
bem conhecemos e tantas vezes acompanhamos, para extrair dessa história 
de sucesso sua mais preciosa lição: "Grandes homens são aqueles que 
sabem fazer de suas lutas e vitórias uma conquista de todos". 

Essa verdade, como aquela que buscamos na declaração de principias da 
UNA, honram a vida e dignificam a existência dos homens. São verdades que 
devem vibrar, com mais intensidade ainda, nesta hora de encruzilhada que 
toda a humanidade vive. Até para lembrar e reconhecer que essa centelha, 
que tanto ilumina a trajetória da UNA, terá sua fonte de luz numa energia que 
vem do mais alto ainda ... irmã, quem sabe, da mesma energia que habita o 
sol e as estrelas, que anima e sustenta a terra inteira, irradiada por essa 
essência eterna a que chamamos Deus. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Honório Tomelin 
O ano de 1961 era difícil. Vivia-se uma época de aberturas e, ao mesmo 

tempo, de estreitezas. No cenário mundial, mal haviam se passado 16 anos 
da Segunda Guerra Mundial. Vivíamos blocos antagônicos ideologicamente. 
O nosso País estava em um capítulo difícil da sua história, que foi a renúncia 
de Jânio Quadros. No meio universitário tínhamos a Universidade de Minas 
Gerais - UMG -, hoje UFMG, e os primórdios da PUC Minas Gerais, hoje 
Pontifícia Universidade. E aí começamos a criar. 

Cumprimento o Sr. Presidente desta Assembléia, o caro e ilustre Secretário 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Wanderley 
Ávila; o Sr. Secretário Municipal de Educação, Prol. Antônio David de Souza 
Júnior; o meu caro Presidente do BDMG e da Academia Mineira de Letras, 
Murilo Badaró; o caro Presidente e companheiro Dr. Aloísio Teixeira Garcia; 
meu caro Reitor e 1 °-Reitor do Centro Universitário da UNA, Dr. Álvaro José 
Cunha; o Pró-Reitor de Administração e Finanças da UEMG, Dr. José Gama 
Dias; meu colega, Diretor-Tesoureiro, Francisco Andrade do Carmo; de 
maneira muito especial, e com reverência profunda, o 1°-Vice-Presidente da 
Assembléia de Minas Gerais e autor deste evento, caro Deputado Alberto 
Pinto Coelho. Cumprimento todos os Deputados presentes, autoridades, 
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representantes da Associação Comercial, amigos de toda hora, 
companheiros de inúmeras relações que a universidade permeia, meus filhos 
e meus familiares. 

Em um dia tão especial como o de hoje, volta-me à cabeça uma frase, que 
li ainda nos meus tempos de seminarista, quando dei inicio à minha trajetória 
em direção ao futuro: "O êxito é fácil de obter; difícil é merecê-lo", de Albert 
Camus. Ou outra do não menos célebre pensador alemão Goethe: "Onde 
existe uma vontade, existe um caminho". 

É com extrema alegria que me dirijo aos senhores, na esperança de ter, 
realmente, construido obra merecedora de tão grande honraria. Foram 
extraordinárias as menções pessoais do Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
me comoveram sobremaneira. 

Os homens passam, mas seu legado permanece. E o permanecer, neste 
mundo, significa ir além, por vezes, da própria metafísica, que, para Platão, 
eram verdades incorpóreas e imutáveis, provindas de fora de nosso mundo, 
descobertas pelo uso exclusivo da abstração racional. 

As verdades, as essências, independem dos seres humanos, até mesmo 
da história, porque são anteriores a nós e a nós sobreviverão; o que significa 
que as idéias, enquanto verdades dos homens, têm existência imaterial, 
autônoma e própria em relação à realidade. 

Para Platão, a esta sincronia entre o racional e o metafísico dá-se o nome 
de idealismo. 

Platão morreu em 348 a.C. Pouco tempo depois, seu mais célebre 
discípulo, Aristóteles, sairia de Atenas para estudar história natural e biologia 
marinha; em 342 a.C., Aristóteles tornava-se preceptor de Alexandre da 
Macedônia, tendo sido responsável por sua educação dos 14 aos 20 anos. 
Em 335 a.C., já de volta a Atenas, funda Aristóteles a sua própria escola, 
que, por ficar localizada em um bosque dedicado ao deus Apoio Liceios, o 
protetor dos pastores, acabaria sendo chamada de liceu. 

É atribuída a Aristóteles frase lapidar sobre seu grande mestre: "Platão é 
muito querido por mim; mas a verdade o é ainda mais". 

Vejam: Platão ensinou a Aristóteles; Aristóteles ensinou a Alexandre. Um 
filósofo ascendeu outro filósofo; e Aristóteles preparou um imperador. E um 
império. É o que o ensino faz. 

A UNA gerou empresários, deputados, cidadãos, gloriosas personalidades, 
e ainda virão outros impérios econômicos, impérios intelectuais, através 
deles. Em nosso liceu, como no dedicado à Apoio, educamos deuses para o 
Pais. 

Eis pois os primórdios do que consideramos escola, em verdade um templo 
dedicado ao saber, à busca da verdade e à compreensão da própria 
existência humana. 
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Da trajetória de Platão e Aristóteles - o primeiro, racionalista, com a 

razão independendo da experiência humana, e o segundo, empirista, com o 
conhecimento procedendo da experiência e das particularidades do mundo -
obtém-se duas linhas da verdade: a preexistente e a deduzida. Essa é a 
grande prosopopéia do pensamento e do estudo na universidade. 

A partir da Idade Média, as mudanças sociais e econômicas concentraram 
o poder nas mãos da Igreja Católica, elevando a teologia e a filosofia à 
categoria exclusiva na construção do conhecimento científico. 

No séc. X da nossa era, mosteiros e conventos deram IniCIO ao 
agrupamento de estudiosos e, no final do séc. XI, mais precisamente em 
1089, é fundada, na Itália, a primeira universidade do mundo, a Universidade 
de Bolonha, seguida de perto peta Universidade de Évora, em Portugal, e de 
outras, que ainda hoje formam a elite pensante do globo. 

No Brasil, a importância da universidade como um todo fica patente com a 
criação, em 1934, da Universidade de São Pauto, que veio no esteio da 
Revolução Constitucionalista de 1932. O povo de São Pauto, derrotado em 
sua revolta peta legalidade, se empenhou em solução para resolver o social, 
o político e o cultural, criando, dois anos depois, a sua universidade. E por ela 
- e com ela- se tornaram o primeiro Estado da Federação. 

Um dos seus principais mentores intelectuais seria o empresário Júlio 
Mesquita Filho, Diretor Presidente do jornal "O Estado de São Pauto", bom 
exemplo de como os empresários, o poder público e a imprensa devem andar 
unidos na busca de soluções para nossos problemas. 

A USP começou a funcionar com algumas escolas preexistentes, sendo a 
mais antiga delas a Faculdade de Direito de São Pauto, que data de 1827 e 
gerou, em seus bancos escolares, perto de meia dúzia de Presidentes da 
República e dezenas de Ministros de Estado. 

Hoje, a USP, além de ser a maior instituição de ensino superior e de 
pesquisa do País, é a terceira da América Latina e está classificada entre as 
100 primeiras organizações similares das cerca de 6 mil universidades 
existentes no mundo. 

É óbvio que a criação da USP significou muito para a economia do País. 
São Pauto é o Estado com maior capacidade de produção, renda "per capita" 
e população alfabetizada: um país quase ideal dentro de outro país. Não 
fosse a universidade, muito provavelmente a história de São Pauto seria 
outra, como também a nossa própria. Um Estado só se desenvolve com 
ensino cônscio de sua responsabilidade social, com educação digna, excelsa 
e de boa qualidade para todos. 

E é exatamente isso que nós, da UNA, hoje Centro Universitário de 
Ciências Gerenciais, temos procurado desenvolver através dos anos. Pelos 
dias sem fim, continuaremos nosso curso e buscaremos nosso propósito. 
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A universidade, como se assinalava na Idade Média, a "universitas", é 

um corpo, conjunto de pessoas, cenáculo, na defesa dos direitos e da 
liberdade, regida por estatutos e símbolos, como o selo e a chancela. E não 
seria a universidade uma sociedade entre professores? Ou, como queria 
Theilbard de Chardin, "a espiral infinita da ascensão humana"? 

Em direção ao futuro, não poderíamos deixar de agradecer a todos os 
nossos alunos, professores, colaboradores e sócios, que contribuíram e 
contribuem muito para o nosso engrandecimento. Manifesto a minha alegria 
pela presença de Oto Mariano dos Reis, um dos meus primeiros sócios. 

Em especial, o nosso agradecimento aos sócios mantenedores Aloisio · 
Teixeira Garcia, Francisco Andrade do Carmo, José Alves Ferreira, Tarcisio 
da Cunha Botinha, Geraldo Dias Moura de Oliveira, Marita Guerra Andrade e 
José Otávio Tomelin. De igual forma, o nosso agradecimento ao Presidente 
desta reunião, Deputado Wanderley Ávila, e ao Presidente desta Casa, 
Deputado Antônio Júlio. E também ao Deputado Alberto Pinto Coelho, antigo 
e brilhante aluno do nosso curso de Administração de Empresas, que hoje 
representa o povo do Estado de Minas Gerais nesta Assembléia de homens, 
idéias e ideais. Não só ele obteve o êxito, como o fez por merecer. 

Senhoras e senhores, assim se passaram 40 anos. Durante todo esse 
tempo, o que realmente nos levou a prosseguir, nossa mola mestra e nosso 
"lei! motiv" foi o reconhecimento de nossos alunos ao valor da instituição que 
os preparava, educava e sedimentava neles o saber. É em homenagem a 
eles que permanecemos alertas. Hoje, nesta Casa do povo, tenho a 
pretensão de haver conseguido tal proeza. 

Esses 40 anos dedicados à educação me fazem crer que estamos, por 
quase duas gerações, sedimentando as bases de nossos ideais. De geração 
em geração vai a UNA, tal qual o liceu do deus Apolo, tecendo a teia da 
história. 

A história passa por nós, mas também dela é que tiramos o nosso cerne, 
nosso esteio, nossa raiz. Particularmente, posso me considerar homem 
realizado não só pelo reconhecimento de meus alunos, colaboradores e 
professores, mas também por tudo o que a vida me deu. Esta semana tive a 
grata notícia de que serei avô, daqui a oito meses, pela primeira vez, como 
me contaram Heloisa e seu marido, Fernando. Meu neto será a terceira 
geração da familia, e Deus queira que os filhos de vossos filhos, de todos os 
presentes, possam um dia também dizer: "Aquele foi o meu liceu; aquele foi o 
cenáculo das minhas idéias; ali cresci, eduquei-me e preparei-me para a vida; 
ali alimentei meus ideais". 

Em contraponto a Platão e Aristóteles, o filósofo alemão Hegel afirmava 
que a realidade é a própria idéia em si, contida em todo o ser humano. Que 
essa idéia, ao exteriorizar-se na forma de ação, depura-se e volta mais 
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Ao supor que a humanidade, a natureza e a história fossem manifestações 
de um espírito absoluto, o pensamento hegeliano recorre novamente ao 
idealismo. E um homem sem ideal não é um homem, é apenas um ser. 

A minha filha Heloísa, além do anúncio da chegada do meu primeiro neto, 
também me deu, esta semana, outro presente. Guardou, durante mais de 15 
anos, um cartão no qual escrevi uma frase que, a partir de hoje, passa a ter 
um significado ainda maior: "Se um barco é guardado no porto por 20 anos 
ou mais em nome da segurança, mesmo assim afunda; porque, parado, o 
fundo do barco apodrecerá. Navegar é preciso". 

Em nome de Deus e pela glória dos homens, que a nossa obra 
humildemente permaneça, de geração em geração. Muito obrigado. 

Entrega de Placa e de Livro 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. Honório 

Tomelin placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A 
homenagem do Poder Legislativo Estadual à UNA - Centro Universitário de 
Ciências Gerenciais -, que, há 40 anos, vem preparando a nossa juventude 
para um grandioso futuro. Belo Horizonte, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Antônio Júlio. Presidente. Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais". 

Procede-se à entrega da placa. 
O locutor (Sr. José Soares Júnior) - Neste momento, o Prol. Afonso Celso 

Raso, na qualidade de funcionário mais antigo, fará a entrega ao Deputado 
Wanderley Ávila, representando o Presidente, Deputado Antônio Júlio, de 
exemplar contendo a memória escrita da entidade, no período de 1961 a 
2000, composta de cinco exemplares. 

- Procede-se à entrega de livro. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 

autoridades e dos demais convidados. 
ATA DA 202• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/11/2001 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para 
votação de projeto de lei complementar - Questões de ordem - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.162/2000; discurso do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emendas e subemendas; aprovação; votação das Emendas nos 2 a 5, 7 a 11, 
13, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 e das subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas nos 15 e 17; aprovação; prejudicialidade das Emendas nos 1, 6, 12, 
15 e 17; votação da Emenda no 20; aprovação; declaração de voto -
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.305/2000; discursos dos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Fábio Avelar; encerramento da 
discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.401/2001; discurso do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; encerramento da discussão; votação do 
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; votação 
da Emenda no 1; aprovação - Chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum para votação de projeto de lei complementar -
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do 
Deputado Durval Ângelo- Encerramento. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - 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 -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 9h15min, a lista de 

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

1' Parte 
Ata 

- O Deputado Fábio A velar, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2' Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 

~-----------~------------~ 



1154 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da 

Decisão Normativa no 7, não há quórum para votação de projeto de lei 
complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Foi acertado, desde a semana passada, 

entendimento entre a Presidência da Assembléia e o Líder do Governo para 
que fosse incluído na pauta desta reunião o Projeto de Lei no 640/99. Esse 
projeto foi votado em 1 o turno, em 1999. Esse entendimento foi feito para que 
tivéssemos tempo de fazer contato com os presidentes de federações, 
associações para que o projeto estivesse na pauta da reunião extraordinária 
da manhã de hoje. 

Ontem, tomei o cuidado de tratar com a assessoria da Mesa que o projeto 
estivesse na pauta esta manhã, conforme os entendimentos feitos. 

Havia, Sr. Presidente, esforço das Lideranças da Casa, do Presidente da 
Comissão Especial de Esportes, Deputado Bené Guedes; do relator desta 
Comissão, Deputado lvair Nogueira e entendimento amplo para votação 
desse projeto. 

Depois de convidarmos várias pessoas, de dar entrevistas, confirmar com o 
Presidente que o projeto estaria na pauta desta manhã, não somente nós, 
Deputados que participamos desse entendimento, mas também algumas 
pessoas que se deslocaram do interior de Minas Gerais para estar aqui no 
dia acertado para votação, fomos surpreendidos pela ausência desse projeto 
na pauta desta reunião extraordinária. 

Lamentamos, porque algo que deve ser garantido no Plenário da 
Assembléia são os entendimentos. Infelizmente, não consigo obter 
explicações, pois não estão presentes nem o Presidente desta Casa nem o 
Líder do Governo. 

Nesse entendimento havia, inclusive, a contribuição da Secretaria de 
Esporte. O Secretário Sérgio Bruno enviou a esta Casa suas sugestões sobre 
o projeto, que foram acatadas pelo relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, mas não conseguimos entender porque o 
Presidente fez esse entendimento com a assessoria da Mesa, porque este 
Deputado foi autorizado a informar a várias pessoas dessa votação, e agora 
depararmos com uma pauta em que não consta o projeto. 

Gostaria de receber uma explicação que satisfizesse não apenas a mim, 
mas também a todas as pessoas de Minas que aguardam a votação desse 
projeto na manhã de hoje. Para nós, de alguma forma, os entendimentos são 
inegociáveis neste Plenário. Se eles não são ao final concluídos, não há 
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como confiar nas conversas que acontecem neste Plenário. 

Lamento, porque várias pessoas que têm interesse no projeto deslocaram-
se para esta Casa e tantas outras que aqui não estão aguardam sua 
aprovação desde 1999. 

Não compreendo por que o projeto não está na pauta. Se não tivéssemos 
feito entendimento com o Presidente da Assembléia Legislativa e recebido 
sua palavra, não teríamos dado entrevista nem convidado pessoas para aqui 
comparecerem. 

Na última quarta-feira, na reunião da Comissão de Esportes, a Deputada 
Maria Olívia, o Deputado Bené Guedes, eu e outros que compõem a 
Comissão tivemos o cuidado de fazer convites. Vejo na galeria o Prol. 
Wadson Lima, treinador da seleção brasileira de voleibol; lideranças do 
esporte e jovens de projetos esportivos de Belo Horizonte aguardando uma 
votação que, não entendemos por que, não acontecerá 

É bom que se esclareça que o acordo a que me refiro não foi feito com o 
Deputado Wanderley Ávila, que preside os trabalhos nesta manhã, mas com 
o Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa. 

Não só eu, mas também os outros Deputados e todos os que aguardavam 
para hoje a votação do projeto esperamos uma explicação do Presidente da 
Casa. 

O Deputado Bené Guedes - O Projeto no 640/99, do Deputado João Leite, é 
de vital importância para o esporte de Minas. Há enorme expectativa pela sua 
aprovação. Sabemos que há boa-vontade por parte do Governo em aprová-
lo. Infelizmente, o projeto não se encontra na pauta, apesar do acordo que 
havia sido feito com o Presidente da Casa. Não vejo por que protelar sua 
votação. 

Esperamos que o Presidente dos trabalhos desta manhã faça chegar ao 
Deputado Antônio Júlio nosso desejo de que o projeto seja, o mais rápido 
possível, colocado em pauta para ser votado e que, em breve, estejamos 
promovendo aquilo que entendemos ser a redenção para o esporte de Minas. 

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do Deputado João 
Leite. O Deputado sabe do respeito, do carinho e da admiração que tenho 
por sua pessoa, pela sua competência e seriedade. Vem de longa data o 
reconhecimento de seus méritos: no passado, no glorioso Clube Atlético 
Mineiro, e, hoje, parlamentar desta Casa, defendendo com tanta propriedade 
o esporte. A Presidência verificará por que o projeto não está na pauta desta 
manhã. Somamos às palavras do Deputado João Leite nosso pedido de 
desculpas às pessoas que se deslocaram de outras cidades e às que, 
morando em Belo Horizonte, deixaram seus afazeres para aqui comparecer. 

O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, estamos batendo palmas de 
contentamento. Os jornais de ltabira e de Belo Horizonte publicam que será 
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posto em licitação o asfaltamento da estrada que liga Bom Jesus do 
Amparo a ltambé, passando pelos distritos de ltabira, lpoema e Senhora do 
Carmo. 

Cumpre, no entanto, observar o seguinte: desde que entramos nesta Casa, 
lutamos pelo asfaltamento dessa estrada. Finalmente, o Diretor do DER, 
atendendo pedido do Prefeito de ltabira, abre a licitação. Pergunto a V. Exa.: 
será que toda minha luta não teve valor? Será que a intervenção do Prefeito 
modificou o pensamento do Diretor do DER? Definitivamente, não 
concordamos com isso. 

O Diretor do DER parece-nos interessado em alguma coisa e vai pôr essa 
estrada em licitação. Ficam aqui nossos protestos, em meu nome e em nome 
do povo de ltabira. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
poderia deixar de prestar minha solidariedade ao Deputado Luiz Menezes, 
até porque sou testemunha de sua luta pelo asfaltamento dessa estrada, 
desde o primeiro dia de seu mandato nesta Casa. Quando presidia a sessão 
para eleição da Mesa Diretora passada, fez essa solicitação ao Governador 
Itamar Franco. Posteriormente, durante audiência da Bancada do PPS com o 
Secretário da Casa Civil, reafirmava o pedido de asfaltamento daquela 
estrada. Depois, em audiência com o Vice-Governador do Estado, o 
Deputado Luiz Menezes fazia veemente apelo para que se iniciassem as 
obras. Em audiência com o Governador do Estado, a única reivindicação da 
Bancada do PPS era o atendimento ao pleito do Deputado Luiz Menezes, 
que melhor representa ltabira e a região. Estão praticando injustiça contra 
esse Deputado e, sobretudo, falta de ética para com este parlamento, que 
tem o dever de representar toda Minas Gerais, não apenas os que 
eventualmente ocupam um cargo de confiança, um cargo em comissão no 
Governo do Estado. Se essa obra vier a acontecer, tem de ser creditada ao 
trabalho do Deputado Luiz Menezes, de mais ninguém. Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.162/2000, 
do Deputado Fábio A velar, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e 
à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a 5, que 
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°S 1 a 5, da Comissão de Justiça, e com a Emenda 
no 6, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação 
com as Emendas nos 2 a 5, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nos 
7 a 21, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 1, da Comissão de 
Justiça, e 6, da Comissão de Política Agropecuária. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nos 2 a 5, da Comissão de Justiça; 7 a 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 21, 
da Comissão de Meio Ambiente, bem como as Emendas nos 22 e 23, que 
apresenta; e, ainda, as Emendas nos 15 e 17, da Comissão de Meio 
Ambiente, na forma de subemendas que receberam o no 1, que apresenta, e 
pela rejeição das Emendas nos 1, 6, 12 e 20. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Parabenizo o companheiro Fábio 
Avelar. A aqüicultura, que vem crescendo muito, é uma grande fonte de 
receita para a população mineira. Com o incentivo do Governo, tenho certeza 
absoluta de que acontecerá o mesmo que aconteceu com o frango, há 20 
anos. Sem dúvida alguma, a distribuição de peixes será a grande evolução 
para a alimentação do nosso povo. 

A cidade de ltabirito vem investindo na aqüicultura e incentivando os 
pequenos produtores. Construiu um grande mercado, para onde toda a 
produção de ltabirito é levada e armazenada em um único frigorífico. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nos 2 a 5, 7 a 11, 13, 14, 16, 18, 19, e 
21, 22 e 23 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 15 e 17. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Com a aprovação das Emendas n°S 9, 14 e 22 e das 
subemendas, ficam prejudicadas as Emendas nos 1, 6, 12, 15 e 17. Em 
votação, a Emenda no 20. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei no 1.162/2000 com as Emendas n°s 2 a 5, 7 a 11, 13, 14, 16 e 
18 a 23 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 15 e 17. À 
Comissão de Meio Ambiente. 

Declaração de Voto 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, companheiros da Mesa, meus 

caros colegas, Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, 
demais presentes, na realidade, esta não é uma declaração de voto, já que, 
por ser um projeto de nossa autoria, votamos favoravelmente. Porém não 
poderíamos perder a oportunidade de nos dirigir a todos os colegas 
parlamentares que nos apoiaram na aprovação desse projeto, que teve a sua 
discussão iniciada em agosto de 2000. Realizamos várias audiências 
públicas. Em todas as comissões em que ele foi apreciado, Comissão de 
Justiça, Comissão de Política Agropecuária, Comissão de Fiscalização 
Financeira, Comissão de Meio Ambiente, houve amplos debates. 
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Em 2000, tivemos a oportunidade de realizar um debate público que 

contou com a participação de mais de 700 pessoas, representantes de todos 
os segmentos da atividade pesqueira e da aqüicultura de todo o Estado de 
Minas Gerais, pescadores profissionais, amadores e suas respectivas 
associações de classe, todos os órgãos do Governo, Polícia Militar, Diretoria 
de Pesca, IBAMA, IEF, Secretaria de Meio Ambiente. Enfim, todos os órgãos 
que têm alguma ligação com essa atividade contribuíram, com a sua 
participação. Este ano também tivemos uma audiência pública memorável, 
com a participação de mais de mil representantes desse setor. 

Com essa lei, estaremos dando um novo enfoque a essa atividade. 
Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer o apoio que tivemos desde o 
momento em que apresentamos o nosso projeto. Durante todo esse período 
de discussão, ele recebeu contribuições de quase todos os Deputados e de 
todos os setores da atividade pesqueira e da aqüicultura. Com isso, 
elaboramos um texto que, de certa maneira, atendeu a todos os anseios 
desse setor. 

Vou ressaltar rapidamente as suas principais alterações. Uma delas é a 
incorporação da flora aquática, de forma expressa, como objeto da política 
estadual de proteção ambiental, o que não era previsto na legislação anterior. 
Outra é a inclusão do princípio de precaução, visando à biossegurança como 
pressuposto de qualquer procedimento para a introdução de organismo 
geneticamente modificado. 

Mas há outros pontos a ressaltar em todo esse processo: o respeito à 
dignidade dos profissionais dependentes da atividade pesqueira; o 
estabelecimento da piracema diferenciada de conformidade com as 
condições geoclimáticas de cada região; a aplicação da parcela das receitas 
de pesca para as atividades de aqüicultura e organização das colônias de 
pescadores profissionais bem como o fornecimento de alevinos e materiais 
de espécies nativas para o repovoamento dos cursos de água. Por fim, há 
uma inovação: a criação do Conselho da Pesca e da Aqüicultura, composto 
por cerca de 15 pessoas, procurando, de certa maneira, que fossem 
representadas as instituições governamentais, as não governamentais e as 
associações de classe. Com isso, esperamos ter um fórum de debate 
bastante representativo. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer os Deputados pela aprovação desse 
projeto em 1 o turno. Conto com seu apoio para a aprovação também em 2° 
turno. Por fim, agradeço as palavras que o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior me dirigiu no início de sua fala. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° 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 
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hídricos e mananciais. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de parabenizar o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, lembrando que, nos grandes centros 
onde já existem aterros sanitários próximos a residências, como é o caso de 
Belo Horizonte, ou próximos a cursos hídricos e mananciais, a solução é 
simples: bastar retirar-se o lixo de Belo Horizonte, de Contagem e de Betim 
por meio dos trilhos e levá-lo para um local onde os resíduos sejam 
selecionados. Essa é a solução, já que esse tipo de transporte é barato. O 
lixo seria levado a um grande terminal e embarcado para fora da região 
metropolitana, onde seria beneficiado, podendo até trazer receita para os 
municípios, em função da lei de incentivo relativa ao assunto. 

Esse problema é muito próximo de todos nós, porque todos produzimos 
diariamente certa quantidade de lixo. Assim, se não começarmos a nos 
preocupar agora, como será o futuro dos nossos filhos e netos? Parabéns, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. A Bancada do PDT votará 
favoravelmente. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Fábio 
A velar. 

O Deputado Fábio Avelar• - Também gostaríamos de cumprimentar o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira pela iniciativa de apresentar esse 
Projeto de Lei no 1.305/2000, sobre a implantação de aterros sanitários em 
áreas próximas a residências. Trata-se de um projeto importantíssimo, que, 
na prática, mesmo antes de ser implantado, já vem promovendo a discussão 
de um tema tão relevante como o lixo - um grave problema, que aflige 
principalmente os grandes centros urbanos. Hoje, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, enfrentamos, talvez, um dos maiores problemas do 
Estado, que é a dificuldade de se implantar aterros sanitários. E esse projeto, 
que busca evitar a implantação próxima a residências, impulsiona ainda mais 
essa importante discussão. Para dar um exemplo, recentemente, em Belo 
Horizonte, um lixão seria implantado na região de Capitão Eduardo, o que 
não foi possível, em virtude de aquela área ter sido transformada em área de 
preservação ambiental. Mas, mesmo que não fosse área de preservação 
ambiental, se essa legislação já estivesse implantada, isso também não seria 
possível. Assim, esse projeto certamente trará à tona a discussão e o 
aprofundamento dessa questão, principalmente na região metropolitana, 
onde estamos presenciando essa situação agravar-se a cada dia. Para que 
se tenha uma idéia, nas duas últimas reuniões da Comissão de Meio 
Ambiente, realizamos duas audiências públicas, exatamente para discutir 
sobre a questão do lixo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e ontem 
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tivemos um debate sobre os lixões de Ribeirão das Neves. É um projeto 
oportuno. Estaremos apoiando o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira na 
aprovação desse importantíssimo projeto. 

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 1.305/2000 na forma do vencido 
em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.401/2001, do Deputado 
Marco Régis, que dispõe sobre a agricultura orgânica no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda 
no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, parabenizo o 
Deputado Marco Régis. Hoje, nesta Casa, há uma seqüência de projetos 
muito benéficos para a população mineira. Falamos da aqüicultura, do lixo, e 
agora estamos incentivando também a agricultura orgânica, que vai 
aproveitar o lixo dos aterros sanitários. Dessa forma, não teremos produtos 
com agrotóxicos, que causam prejuízo à saúde. 

Parabéns aos Deputados que se preocupam com a agricultura moderna e 
com o meio ambiente, com a agricultura voltada para a saúde. A aprovação 
desses três projetos em pauta são de suma importância para o povo mineiro. 

O Sr. Presidente - Não há outros 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 1.401/2001 na forma do vencido em 1 o turno, com a 
Emenda no 1 . À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa no 7, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado João Leite)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Responderam à chamada 31 

Deputados, número insuficiente para votação de projeto de lei complementar, 
mas suficiente para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a palavra pelo art. 70, para, 
nos termos do seu§ 1°, tranferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Durval Ângelo. 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas. Hoje, gostaria de abordar, nesta tribuna, um assunto que já me 
trouxe aqui outras vezes. Quero falar sobre três pessoas importantes para a 
execução da justiça em nosso Estado, pessoas que foram citadas por um 
orador, na semana passada, de forma desrespeitosa, nesta tribuna. Acho que 
estou contribuindo para o Plenário, para os Srs. Deputados, para o povo 
mineiro, trazendo não só um discurso com informações, mas também 
documentos que comprovam o que vamos abordar. Trataremos, hoje, da 
ação do Juiz e dos dois Promotores de Ribeirão das Neves. Inicialmente, 
gostaria de destacar, a pessoa do Juiz de Ribeirão das Neves, Dr. 
Wenderson de Souza Lima, alguém que tem sido pioneiro em decisões sobre 
a execução penal no Estado. Eu, os Deputados João Leite, lvair Nogueira, 
João Batista de Oliveira e outros parlamentares participamos, de abril a 
setembro de 1997, da CPI do Sistema Carcerário. Foi uma CPI que fez uma 
radiografia da questão carcerária em Minas Gerais. Vimos, entre vários 
problemas, vários gargalos, sendo um dos mais significativos a visão, muitas 
vezes limitada, que Juízes e Promotores tinham a respeito da execução da 
pena. Muitas vezes, com posturas muito mais conservadoras do que as 
estabelecidas nas próprias leis de execução penal, seja as federais, seja as 
estaduais. Quero destacar que, pela ação provocada pelo Promotor Rodrigo, 
de Ribeirão das Neves, o Juiz Wenderson de Souza Lima, em outubro de 
1999, de forma pioneira no Brasil, considerou os estudos realizados pelo 
interno do sistema carcerário, na unidade prisional, como compatíveis com a 
própria remissão da pena. Em vista, das dificuldades de se fornecer trabalho 
nas unidades prisionais e, ao mesmo tempo, com essa visão que diria de 
fronteira, desafiadora, entendendo que a ocupação do tempo do interno para 
a questão dos estudos devia ser considerada como diz a lei que trata da 
remissão, determinou que cada período de três dias de estudo teria um dia 
de remissão. Essa decisão acabou atingindo hoje a maioria dos magistrados 
do Estado e também de outros Estados da Federação, uma visão que 
compreende que a educação tem um papel socializador fundamental, muitas 
vezes ultrapassando o próprio trabalho, que, dentro de algumas unidades 
prisionais, não vai além de costurar bolas de futebol. Isso é um destaque 
para todos nós, que temos na causa do preso uma questão fundamental para 
se reduzir a violência em nossa cidade. Não vamos conseguir resolver 
problemas de segurança, se não tivermos também uma visão pioneira da 
questão da execução. Sobre esse ponto, gostaria de falar sobre as decisões 
emanadas pelo Juiz Wenderson de Souza Lima. 

A segunda, em julho de 2000, foi uma intervenção na penitenciária José 
Abranches Gonçalves para impedir a internação de menores do CEIP nesse 
estabelecimento penal. Todos sabemos que uma unidade prisional de adulto 
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é incompatível com qualquer processo de ressocialização de menor. 

Temos, também, duas medidas corajosas que indicam claramente a 
responsabilidade que o Dr. Leonardo Duque Barbabella e o Dr. Rodrigo 
Gonçalves Fonte Boa, Promotores de Neves, e o Sr. Wenderson Souza Lima, 
Juiz da comarca, têm com relação à questão prisional. Em maio de 2001, 
houve a interdição das unidades prisionais José Maria Alckmim e José 
Abranches Gonçalves, em vista das constantes fugas, das denúncias de 
corrupção interna, das denúncias de violência, porque era preciso pôr um 
termo nisso e impedir também que a irresponsabilidade estivesse presente 
nesses estabelecimentos penais. 

Destaco, ainda, a ação do Juiz em relação à portaria que limitou a 
circulação de dinheiro nos estabelecimentos penais de Ribeirão das Neves, 
com o intuito de suprimir a proliferação do tráfico de armas e drogas dentro 
desses estabelecimentos. Foi determinado também em portaria que 1/3 do 
recebido pelo preso que trabalhasse, obrigatoriamente, fosse depositado em 
Banco. Essa é uma forma de se evitar dinheiro circulando dentro da unidade 
prisional, porque o preso, como está na justificativa, recebe alimentação e os 
meios necessários para sua sobrevivência. Isso ocorreu para impedir o tráfico 
de drogas nas unidades prisionais. Medida como esta, até hoje, não foi 
seguida por Juiz algum de execução no nosso Estado. Se houvesse tal 
medida, teríamos uma situação muito diferente dentro do sistema prisional. 

Foi impecável a atuação do Juiz Wenderson de Souza Lima e dos 
Promotores Rodrigo Fonte Boa e Leonardo Barbabella no afastamento do 
Prefeito Aílton de Oliveira em novembro de 2000. A partir do primeiro 
semestre de 2000, houve uma ação firme para garantir um processo eleitoral 
transparente, a qual acatou denúncias feitas contra o Prefeito local, 
mostrando claramente que a atitude do Juiz e dos Promotores não era 
parcial, mas sim para o cumprimento da lei eleitoral no município. E digo 
mais: o que permitiu a renovação nessa cidade e a mudança do mando 
político foi, antes de tudo, essa atitude imparcial do Juiz dessa cidade. Não 
entendo como os grupos que adentraram o poder, em vista dessa ação 
transparente, podem criticar o Juiz hoje. Isso é inadmissível e carrega outras 
motivações. 

Com relação à questão ambiental, houve duas ações que merecem 
destaque naquele municfpio. Com toda a certeza, o meio ambiente estaria 
muito mais protegido se as outras comarcas tivessem a mesma postura. 
Trazemos aqui também a justificativa a respeito da suspensão liminar das 
Portarias nos 51 e 61/2001, exaradas pelo Diretor do IEF, restaurando 
naquele município o poder da Polícia Militar para proceder a autuações e 
embargos a atos lesivos ao meio ambiente. É um absurdo essa portaria. Ela 
fere a Constituição Estadual e, em muitos municípios, acabou imobilizando a 
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Polícia Florestal no que se refere à atuação em defesa do meio ambiente 
e ao impedimento da proliferação de construções irregulares e de 
loteamentos clandestinos e irregulares. 

Então, Dr. Wenderson de Souza Lima, com toda certeza, toda a 
comunidade ambiental de Minas Gerais saúda a postura de V. Exa., que 
depois foi acompanhada pela decretação da nulidade das aludidas Portarias 
nos 51 e 61, em novembro de 2001. A comunidade ambiental é muito 
agradecida à sua atuação naquele município. Com Promotores atentos à 
exigência da lei e à defesa do meio ambiente, a Comarca de Ribeirão das 
Neves, com milhares e milhares de processos e apenas uma vara, que tinha 
até pouco tempo atrás apenas um Juiz e dois Promotores, dá uma 
demonstração clara de que eles não se furtam a agir na defesa do meio 
ambiente. 

Gostaria também de abordar o discurso que o colega Deputado lrani 
Barbosa fez aqui, na semana retrasada. Eu não estava em Plenário, não 
estava em Minas Gerais, e ele fez uma acusação grave. Entendo que esta 
Casa deve debruçar-se sobre ela, porque trata-se de um Juiz. Ele disse que 
o Juiz de Ribeirão das Neves, Dr. Wenderson de Souza Lima, teria feito uma 
única viagem ao exterior e que seu passaporte registrava uma viagem à 
Colômbia, no intuito de envolvê-lo com o tráfico de drogas. É um verdadeiro 
absurdo. Tenho aqui, senhoras e senhores, cópia do passaporte do Juiz, 
para mostrar a seriedade e a transparência com que ele trata essa questão. 
E digo mais, acho que nem precisaria fazer sua defesa, porque todos 
conhecem o Dr. Wenderson - seus alunos, seus colegas de curso, seus 
colegas de concurso - e sabem muito bem que ele é uma pessoa integra. 
Nas únicas viagens que o Juiz já fez para o exterior, foi à Escócia e à França. 
Pode ser que o Deputado tenha confundido a América Latina com a Europa. 
O passaporte mostra, com toda clareza, os registros e carimbos das viagens 
feitas por ele. 

A outra denúncia trazida pelo Deputado Jrani Barbosa foi de que o Juiz e os 
Promotores teriam arquivado 280 processos em sua comarca. Disse também 
que o arquivamento foi determinado para proteger processos ligados a 
traficantes de drogas. Isso também não confere. Dos processos arquivados, 
temos alguns de 1948 a 1951; processos do inicio dos anos 60, que não 
tratam da questão do tráfico de drogas, e um processo administrativo 
disciplinar instaurado contra o escrivão Antônio Carlos Gomes. E é bom que 
se diga que esse processo teve acompanhamento de Desembargadores. 
Teve também, como testemunhas, vários Juízes e Promotores. Quero citar 
seus nomes, porque V. Exas., que militam e conhecem o meio jurídico, 
sabem que são pessoas sérias: Dr. Wanderley Salgado de Paiva, Juiz de 
Direito de Contagem; Dr. Denerval da Silva Vital, Juiz de Direito também de 
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Contagem; Dr. Francisco Correa Neto, Juiz de Direito aposentado; Dra. 
Maria de Lourdes Alves Santa Bárbara, Juíza de Direito de ltabira; Dr. 
Geraldo Carlos Campos, atualmente Juiz de Direito na Comarca de 
Governador Valadares; Dr. Agnaldo Rodrigues Pereira, atualmente Juiz de 
Direito na Comarca de Governador Valadares; Dr. José Ronald Vasconcelos 
de Albergaria, Procurador de Justiça, atualmente Coordenador da Promotoria 
da Infância e Adolescência de Belo Horizonte, e Dr. César Augusto da Glória 
Campos, atualmente Promotor de Justiça em Belo Horizonte. 

Com toda certeza, se houvesse irregularidade nesses processos, a maior 
parte, da área fiscal, já, de alguma forma, prescritos, não haveria, em 
hipótese nenhuma, envolvimento do Juiz. O próprio funcionário foi absolvido. 
Há decisão nesse sentido. 

Então, o Juiz não se omitiu, instaurou inquérito e, com testemunhas como 
essa, com toda certeza, é um inquérito sério, e merece ser desmentida essa 
informação. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)" - Só gostaria de dizer que não vou 
debater com V. Exa. no Plenário. 

O Deputado Durval Ângelo - Mas o senhor pediu o aparte. 
O Deputado lrani Barbosa(em aparte)" - Pedi o aparte para dizer que já 

tramitou nesta Casa e está para ser instalada a CPI para investigar o sistema 
prisional de Neves, a participação de Juízes e Promotores em fugas, 
corrupção, tráfico de drogas e outras coisas mais. Acredito que o partido de 
V. Exa. vai fazer parte dela. 

Pedi para se fazer uma investigação minuciosa e perteita daquilo que 
acontece naquela cidade que conhecemos tão bem. A opinião de V. Exa. não 
me interessa, pois já a conhecemos, já sabemos para que lado pende, como 
e por que ela pende. 

Só gostaria de dizer a V. Exa. que se não conseguir provar isso, já falei 
desta tribuna, renuncio ao meu mandato. Já que V. Exa. gosta tanto de 
defender bandido, se eu provar o que está na CPI, V. Exa. tem honra e é 
homem suficiente para renunciar ao seu mandato no momento seguinte? 

O Deputado Durval Ângelo - Vou lhe dar a resposta. Mas sobre os 280 
processos, foi ouvida também, como testemunha, a servidora Ana Paula 
Palumbo Almeida, sobrinha da Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão 
das Neves. Essa servidora também eximiu no inquérito os envolvidos. Suas 
informações foram as seguintes: "Que sabe informar que quando da 
implantação da Comarca de Ribeirão das Neves - que, se não me engano, foi 
implantada em 1989 -, os recursos eram muito precários, tendo o Sr. 
escrivão, por várias vezes, comprado canetas, folhas, envelopes, etc.; que 
não sabe informar se o Sr. Escrivão posteriormente foi ressarcido das 
despesas feitas com materiais para o serviço da Secretaria do Juízo; que, 
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segundo se recorda, o SISCON foi implantado nessa comarca em 1993; 
que se recorda que vieram pessoas do Tribunal para a implantação do 
SISCON, os quais procederam ao cadastramento de processos". Então, os 
processos foram cadastrados na comarca pelo Tribunal de Justiça. "Que não 
sabe informar quem, mas os processos foram levados para serem 
cadastrados no SISCON em Belo Horizonte. (fls. 4131 dos autos)". 

Fica evidente aqui que não há responsabilidade, em hipótese alguma, do 
Dr. Wenderson na questão dos 280 processos. 

Também foi denunciado que há proteção de bandido, no caso desse 
servidor, enquanto outros são perseguidos. Foi citado o caso do servidor Nilo 
Guimarães Moreira. Houve um inquérito, há portaria aberta, assinada pelo 
Desembargador Paulo Medina, atualmente Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça de Brasília, a quem esta Casa prestou homenagem por sua indicação 
como Ministro. Ele sempre foi um Juiz sério, um desembargador sério, 
Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB -; pessoa que 
todos sabemos ser imparcial e isenta. A conclusão do inquérito foi a de que 
esse cidadão teria se apropriado de R$124.244,00 em custas judiciais. 

A decisão é administrativa interna. E o servidor encontra-se foragido após 
ter sido decretada sua prisão pelo Juiz Dr. Eduardo Lote, em razão das 
ameaças de morte do Juiz Wenderson Souza Lima e de outros servidores do 
fórum, caso fosse -como foi - decretado seu afastamento do cargo. 

Quero repor a verdade. Por razão muito simples, não vou aceitar o dilema 
do Deputado lrani Barbosa: tenho convicção total e plena de que o Juiz e os 
dois Promotores de Neves, envolvidos na denúncia, são pessoas idôneas. 

Se aceitasse a premissa do Deputado lrani Barbosa, eu estaria, "a priori", 
levantando suspeita, mas não tenho dúvida nenhuma em relação ao Juiz 
Wenderson de Souza Lima e aos Promotores Leonardo Barbabela e Rodrigo 
Fonte Boa. São pessoas sérias e honestas, que merecem todo o nosso 
respeito. 

Não entro, definitivamente, nas questões políticas locais. Entro na defesa 
da integridade. Não aceito o dilema do Deputado, porque eu estaria, distante 
que fosse, admitindo a hipótese de erro, de venalidade e de postura incorreta 
dos Promotores e do Juiz diante da lei. 

A CPI irá, de uma vez por todas, sepultar essa questão. Sei que há falhas 
no Judiciário, sei que há falhas no Ministério Público, mas não podemos 
envolvê-los em casos isolados. Outras denúncias foram feitas, e a 
Corregedoria atua para apurá-las. Não podemos confundi-las com as duas 
instituições, que são fundamentais para a democracia, para o exercício de 
nosso mandato e para sustentar nosso sonho de construção de um pais novo 
e diferente. 

Dr. Wenderson Souza Lima, fica aqui, mesmo que não seja necessário, 
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nosso modesto tributo à pessoa séria que V. Exa. é e à seriedade com 
que exerce seu múnus público como Juiz de Direito na Comarca de Neves. 

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. 

• - Sem revisão do orador. 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho- Agostinho Patrús - Antônio Andrade 
Dimas Rodrigues - José Henrique - Márcio Cunha - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Às 15h15min, 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 Márcio Cunha, 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. Gen.-Div. Carlos Patrício Freitas Pereira; Hélio Costa, Deputado 
Federal; João Bosco Murta Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado; Murilo Badaró, Presidente do BDMG e da Academia Mineira de 
Letras; Cel. José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais; Cel. Carlos Augusto de Oliveira, Comandante do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar, 
representando o Comandante da 4" RM e da 4• DE; Paulino Cícero, 
Secretário do Meio Ambiente, representando os Secretários presentes nesta 
reunião; e Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu 
origem a esta reunião. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à entrega do Título de Cidadão 

Honorário de Minas Gerais ao Gen.-Div. Carlos Patrício Freitas Pereira, 
concedido pelo Sr. Governador, por meio do Decreto no 41.620, de 
19/4/2001, a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz. 
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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 Sr. Presidente 

A Presidência desta Casa deseja ressaltar, neste ato solene de outorga do 
Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Gen.-Div. Carlos 
Patrício de Freitas Pereira, que a concessão desse diploma representa 
momento especial na vida do Poder Legislativo. 

Sim, caro General e Secretário de Estado Carlos Patrício, esse título de 
cidadania traz em si a assinatura do povo mineiro, por intermédio de seus 
representantes nesta Assembléia. 

Por ser o mais alto diploma que se confere a pessoas que tenham prestado 
relevantes serviços a Minas Gerais, nesse título está impresso o selo 
simbólico do patrono do Brasil, o mineiro e também militar Joaquim José da 
Silva Xavier, o imortal Tiradentes. 

Este é, pois, um momento sobretudo cívico, que há de falar à alma e ao 
coração de nosso homenageado, mas que também toca as fibras da 
sensibilidade de todos os que participam desta solenidade. 

Se a proposta de concessão de cidadania honorária foi feliz iniciativa do 
Deputado Sávio Souza Cruz, podemos afirmar que o sentimento traduzido 
por esta homenagem é compartilhado por todos nesta Casa. 

É igualmente compartilhado pela legião de seus amigos, aqui presentes, 
como também pelo seu imenso círculo de relações, que atravessa o Brasil 
desde a Amazônia, passando pelas vastidões do Mato Grosso, até a sua 
querida Porto Alegre natal. Soube granjear respeito e admiração que soube 
granjear em todos os rincões em que esteve servindo à Nação brasileira e ao 
Exército nacional, sempre em postos de comando e de grande 
responsabilidade. 

Mais recentemente, a convite do Governador Itamar Franco, após ter 
comandado a Escola Superior de Guerra, V. Exa. veio a Minas confirmar que, 
no General-de-Divisão, habita o homem público amplamente informado sobre 
as questões da sociedade civil e os desafios que enfrentamos. 

Quem sabe de sua trajetória de estudioso dos problemas brasileiros, 
incluindo sua carreira de professor universitário no Rio de Janeiro; de seu 
conhecimento das graves questões geopolíticas que hoje envolvem o mundo 
inteiro - como especialista que é na área da defesa civil, na paz e na guerra, 
tema da sua dissertação de mestrado -; quem sabe de sua formação 
acadêmica nas áreas de administração de empresas e de ciências sociais, 
certamente saberá que, no homem público Carlos Patrício, habita também o 
humanista, encarnado no professor titular de sociologia no ensino superior. 
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Entre Porto Alegre e Belo Horizonte, entre os pampas e as montanhas 

de Minas, sempre existiu - todos sabemos - uma aliança espiritual 
permanente. Talvez porque o Rio Grande do Sul sempre nos transmita a 
brasilidade que vibra no coração de nossas fronteiras platinas. Talvez porque 
também vibra em Minas Gerais o Brasil mediterrâneo, que faz a integração 
entre o Leste e o Oeste, entre o Sul e o Norte do território nacional. Essa 
afinidade entre o centro e a fronteira percorre os caminhos que 
historicamente nos unem, com mútuo respeito e admiração. 

Essa confluência da nobre alma rio-grandense com o espírito altaneiro das 
Gerais certamente terá inspirado as palavras que V. Exa., numa declaração 
de amor a Minas, expressou certa vez, há quase dois anos: "Eu e minha 
família amamos Minas Gerais. Sou gaúcho, mas, como militar, andei por 
quase todo o Brasil. Quando deixei Minas, sai com o coração apertado". 

Nessa ocasião, morando no Rio de Janeiro, Estado ao qual tantos serviços 
relevantes também prestou, referia-se naturalmente ao tempo em que viveu 
em nossa terra, como Comandante que foi da 4" Região Militar e, em 
seguida, da 4" Divisão de Exército em Belo Horizonte. 

Portanto, o convite que lhe fez, depois, o Governador Itamar Franco, para 
voltar ao nosso Estado e assumir missões desafiadoras na administração 
pública mineira, fez justiça, sobretudo, ao seu coração saudoso das Gerais. 

Nesse período de serviço a Minas, aparentemente curto no tempo, V. Exa. 
chegou a acumular, em determinado momento, antes de assumir a Secretaria 
da Saúde, as pastas da Administração e de Obras Públicas, conjugadas com 
a direção do DER-MG, o que lhe exigia extensa jornada de trabalho diário. 

Como já disse o poeta, todos os sacrifícios são compensados quando 
temos consciência da grandeza da missão que estamos cumprindo. E, então, 
completou: "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena". 

É com honra e satisfação, com a consciência de que cumprimos um dever 
de Minas Gerais para com esse ilustre filho que carrega a mineiridade 
impressa em seu coração, que lhe outorgamos hoje o Titulo de Cidadão 
Honorário de nosso Estado. 

Caro Gen. Carlos Patrício, ao lado de sua esposa, a professora e doutora 
em filosofia Gisela Maria Bandeira Pereira, dos dois filhos médicos, da filha 
advogada e das quatro netinhas, receba nossos parabéns e nossas 
felicitações. Uma família mineira agora poderá viajar pelo Brasil e pelo mundo 
sabendo que porta consigo, para sempre, a identidade montanhesa. 
Identidade hoje consagrada pela letra da lei; na justiça deste diploma. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz 
Exmos. Srs. 1 o Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 

representando o Presidente desta Casa, Deputado Antõnio Júlio; Deputado 
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Federal Hélio Costa; Paulino Cícero, Secretário do Meio Ambiente; 
Frederico Penido, Secretário do Planejamento; Mauro Santos, Secretário de 
Administração; João Bosco Murta Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado; Murilo Badaró, Presidente do BDMG e da Academia Mineira de 
Letras; Cel. José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais; Cel. Carlos Augusto de Oliveira, Comandante do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar, 
representando o Comandante da 4• RM e da 4• DE, Cel. Gilberto César; Prol. 
Jarbas Medeiros, Presidente da Fundação João Pinheiro; Cel. Paulo Rubens, 
Diretor Financeiro e Administrativo da Associação Comercial de Minas, 
representando o Presidente da entidade; José Maria, da Imprensa Oficial; 
Gen.-Div. Carlos Patrício Freitas Pereira, quantas vezes nos vemos diante de 
densas personalidades e 

buscamos, em nosso maravilhamento, a chave de um motivo ou de um 
índice de comportamento, de uma ranhura no agir, de alguma nitidez de 
reiteração, que nos permitam a aproximação e nos favoreçam, para além de 
nosso modesto alcance, a sua compreensão e o seu entendimento. 

Na presença de V. Exa, Sr. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, não se fez 
necessária procura exaustiva para tanto. Pois metáfora do que tem sido a 
pródiga vida de V. Exa. pôde ser encontrada, já realçando a simplicidade que 
lhe é natural, nos versos familiares de antiga canção gaúcha. Trata-se 
daquele antológico cantar que o homem dos pampas, desde tempos remotos 
do povoamento daquelas vastidões, costuma entoar sentidamente quando 
em despedida: "Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha", diz ele, 
"tenho muito o que fazer". No mais literal dos sentidos, a prenda é a 
namorada, a mulher amada, e o momento de despedida, o do alvorecer, 
quando tênue fímbria de luz tinge as pradarias e manso vento ondula o dorso 
das coxilhas. Metaforicamente, porém, em dilatada leitura, prenda é a própria 
terra, o solo gaúcho, o chão da gente destemida e empreendedora do Rio 
Grande, de cujos rincões pode ser que tenha de partir um filho seu. Mas 
esse, se já surpreendentemente ampliado, não é ainda o último sentido nem 
o sinal do término da leitura. Em lance mais alargado, já dissolvidas as 
referências telúricas, prenda é tudo que se quer, mas que se deixa, o que se 
ama, mas do que se tem de abdicar, o que resta ao largo, mesmo 
sofridamente, quando se tem de partir. 

Exmo. Sr. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, V. Exa. vem cumprindo, 
repetidas vezes em sua vida, o ritual gaúcho da despedida, pois muitas foram 
as vezes em que teve de partir. 

De suas despedidas, a primeira tem por referência o núcleo familiar, 
constituído pelo pai, o Gen. Pery Corrêa Pereira, e a mãe, a Profa. Philomena 
Maria Freitas Pereira. Na mesma referência encontra-se a cidade natal de 
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Porto Alegre. Para trás ficaria a líquida serpente do Guaíba, quando veio 
chamá-lo a cidade de Agulhas Negras, com sua Academia Militar, onde, 
ainda na primeira juventude, V. Exa. concluiria o curso superior de 
engenharia. 

Diplomado, não viria para V. Exa. o tempo de fixar em canto algum 
imobilizadas raízes. Outras despedidas sucessivamente se seguiriam, as 
quais vieram ocupar V. Exa., desde então, em trajetos diversos, que o 
moveram em todas as direções sobre o mapa do Brasil: da fronteira Oeste, 
em Corumbá, ao extremo Norte, em Manaus; do centro de poder em Brasília 
à contemplativa Niterói; do Rio de Janeiro à pátria gaúcha, de retorno ao Rio 
Grande do Sul. Foram idas e vindas multiplicadas, superpostas, 
entrecruzadas, até que chegasse a vez de recebê-lo o montanhoso chão do 
Estado de Minas Gerais. 

A par das despedidas sobre o território, V. Exa. colecionou despedidas 
também em sua erudita formação, pois não o contentara a diplomação em 
engenharia obtida em Agulhas Negras. Seu temperamento, avesso à 
imobilidade e propenso à busca continuada, levou-o à procura de mais, vindo 
então o curso superior de administração de empresas, depois o de ciências 
sociais, o mestrado em problemas brasileiros, o doutoramento em ciências 
militares, os altos estudos de política e estratégia e os do Comando do 
Estado-Maior das Forças Armadas, o que permitiu que V. Exa. atuasse em 
diversas universidades brasileiras, em variados centros do pensamento e da 
inteligência nacionais, em especial na Escola Superior de Guerra, na qual 
esteve mais de uma vez. 

A explicação para tantas despedidas, partidas e buscas, quem a dá é ainda 
a tradição gaúcha. Diz a antiga canção dos pampas que quem vai embora, se 
vai embora, é porque tem muito a fazer. 

De fato, V. Exa. sempre teve muito a fazer e muito tem sempre 
efetivamente feito em toda a sua intensa movimentação sobre o solo 
brasileiro e no interior dos diversos centros de pensamento e de decisão de 
que fez e de que ainda faz parte. 

Numa carreira multimodal, V. Exa. tem sido o administrador, o docente 
universitário, o assessor, o conselheiro, o conferencista, o palestrante, o 
chefe de delegações enviadas a países estrangeiros, o membro das mais 
expressivas entidades brasileiras, o autor de vários volumes sobre 
administração, estratégias de defesa, história, geografia e cultura brasileiras. 

As equipes de construção de obras pesadas e de obras-de-arte do Exército 
conheceram o pulso de seu comando, assim também os diversos batalhões, 
brigadas, grupamentos, regiões e divisões que o tiveram na liderança. 
Gabinetes do Ministério do Exército, em Brasília e em pontos diversos do 
território nacional, tiveram em V. Exa. lídimo assessor. O Centro Educacional 
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de Niterói, a UFRJ, Academia Militar de Agulhas Negras, a ESAO, a 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e a Escola Superior de 
Guerra foram cátedras que se beneficiaram de sua inconfundível postura de 
mestre. Delegações que percorreram Portugal, França, Inglaterra, Holanda, 
Bélgica, Argentina e Espanha orgulharam-se de um chefe de escol. 

Acresça-se que o amplo leque da atuação de V. Exa., aqui objeto do breve 
levantamento que impõem as circunstâncias deste momento, foi sempre 
ritmado pelo jogo dialeticamente criador entre esforço e êxito, ao mesmo 
tempo em que foi intransigentemente sublinhado pela estrita observância da 
ética, pela manifestação de acendrado sentimento cívico e pelo absoluto 
devotamento ao serviço em favor da Nação brasileira. 

Minas Gerais tem o privilégio de abrigar V. Exa. há quatro anos, desde 
1997, quando coube a seu competente comando a 4• Região Militar e a 4• 
Divisão do Exército, em Belo Horizonte. Desde então, o Estado tem recebido 
farto quinhão da pródiga atuação de V. Exa. Mais que outro ponto qualquer 
do território nacional, Minas é que hoje testemunha o amplo raio de sua 
atuação, sendo também a beneficiária imediata do êxito que a acompanha. 

Exmo. Sr. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira: Minas Gerais é testemunha 
de sua elegância diplomática e é beneficiária de seu estilo de trabalho 
marcado pela organização, clarividência e ética. Minas Gerais, a terra onde 
primeiro se escreveu a história da liberdade, é testemunha do profundo 
sentimento cívico de V. Exa. e é beneficiária de seu devotamento à causa 
pública. Minas Gerais é testemunha e é beneficiária da argúcia de sua 
sabedoria, de seu incansável dinamismo, da inteligência de seu convívio, de 
sua amabilidade permanente, da simplicidade daquele que, não obstante a 
rica biografia, deixa-se apreender com as palavras simples da canção 
gaúcha. 

Por onde quer que V. Exa. tenha andado em Minas, na Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e de Administração e na Secretaria de Estado 
da Saúde, bem como na Secretaria de Transportes e Obras Públicas, que 
ocupou interinamente, e nos diversos órgãos, fundações e conselhos que 
integram essas Secretarias, tem granjeado, por unânime consagração, o 
reconhecimento por seu trabalho, o respeito por sua integridade, a admiração 
por sua fraterna presença, tudo levando-o a compor, no quadro do Governo 
Itamar Franco, com cujas diretrizes demonstrou sempre plena sintonia, o 
perfil de autêntico homem de Minas. V. Exa. fez-se entre nós um cidadão 
maior do Estado. 

Os mineiros sabem que cada uma das despedidas prévias em sua longa 
carreira não exclui a paisagem deixada para trás. "O passado", já ensinava 
Mário Ouintana, 'hão conhece o seu lugar, está sempre presente", sempre 
deixa espaço para a "música ao longe", de que nos fala Érico Veríssimo. Não 
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querem pois, os mineiros substituir em seu coração a vastidão ampla dos 
Pampas ou qualquer recorte de cenário de que V. Exa., sabemos que sempre 
sentidamente, tenha necessitado se apartar. Apenas queremos, os mineiros, 
que tenha como seus, em seu coração, também a transparência de nossos 
céus e o azulado de nossas serranias. Fortalecidos em nossa identidade com 
a sua presença, é nosso desejo fazer solenemente a inscrição de V. Exa. nos 
livros da naturalidade transcendental de Minas. 

Exmo. Sr. Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, na presença de sua esposa, 
Prata. Dra. Gisela Maria Bandeira Pereira, e na de seus filhos e netos, a 
quem estendo meus cumprimentos, saúdo, em nome do povo desta terra, 
aquele que se fez por seus méritos e a quem solenemente reconhecemos 
como cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Entrega do Título 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Gen.-Div. 

Carlos Patrício Freitas Pereira o título de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais, passando-lhe às mãos este diploma, no seguinte teor: (- Lê:) 
"Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado 
de Minas Gerais, de acordo com o Decreto no 41.620, de 19 de abril de 2001, 
e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
concede ao General-de-Divisão Carlos Patrício Freitas Pereira o título de 
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante 
contribuição para o engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 23 de 
novembro de 2001. Assinam Itamar Franco, Governador do Estado de Minas 
Gerais; Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais". 

- Procede-se à entrega do título. 
Palavras do General Carlos Patrício Freitas Pereira 

Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, representando nesta solenidade o Presidente da Casa, 
Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Deputado Federal Hélio Costa; Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, colega de equipe, Dr. Paulino 
Cícero, representando os Secretários presentes - mas faço questão de 
cumprimentar o meu amigo, Dr. Mauro Santos, que está na Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração, e o Dr. Frederico Penido, à frente da 
SEPLAN, com os seus Adjuntos presentes, os quais muito me honram; 
Exmo. Sr. Conselheiro João Bosco Murta Lages - com quem travei um 
relacionamento fraterno quando aqui passei como Comandante da 4 • Região 
Militar e da 4' Divisão de Exército -, representante do Tribunal de Contas; 
Exmo. Sr. Presidente do BDMG e da Academia Mineira de Letras, meu 
fraterno amigo, ex-Senador Murilo Badaró; Exmo. Sr. Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros, Cel. José Maria; Exmo. Sr. Comandante do CPOR, Cel. 
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Carlos Augusto de Oliveira, que representa o meu amigo Gen. Barbosa, 
que está em viagem no cumprimento de suas atribuições regulamentares; 
meu fraterno amigo, Deputado Sávio Souza Cruz, a requerimento de quem 
tudo isso começou; Srs. Prefeitos, Secretários Municipais, amigos da 
Secretaria de Estado da Saúde, da FHEMIG, da Fundação Ezequiel Dias, da 
Fundação HEMOMINAS, da Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, por onde passei - é muito agradável ver estas fisionomias 
amigas e fraternas -, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, do 
DER, da minha turma da Escola Superior de Guerra, da turma Eduardo 
Gomes, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, meus confrades; do Circulo 
Militar de Belo Horizonte, das minhas 4• Região Militar e 4• Divisão de 
Exército - no Exército, costumamos dizer assim quando nos referimos ao 
local por onde passamos; muitos oficiais presentes comungaram comigo das 
lides militares de dois a três anos atrás -; companheiros do Corpo de 
Bombeiros, do Conselho Estadual de Saúde, da Fundação João Pinheiro -
muito me alegra ver aqui o Dr. Jarbas -, da Imprensa Oficial - alegra-me ver o 
Dr. José Maria-, da Mesa de Negociação Permanente do SUS, do CIAAR, da 
nossa FAB - Cel. Paulo Rubens, meu colega de turma de Academia Militar, 
quanto tempo, Coronel! Tudo isso me emociona muito! 

Confesso que há muito não chorava, mas todos puderam perceber que 
chorei com a "Prenda Minha" e com as palavras tão generosas, tanto do 
Deputado Alberto Pinto Coelho quanto do Deputado Sávio Souza Cruz. 
Momento de emoção! Gaúcho de nascimento, após alguns anos de vivências 
com as senhoras e os senhores, constato que estou realmente impregnado 
de mineiridade. Para confirmar essa impressão, recebo o título de cidadão 
mineiro, graças à generosidade do nosso Legislativo, ratificada em decreto, 
como vimos, pelo Governador Itamar Franco. 

Agradeço, em particular, ao caro amigo Deputado Sávio Souza Cruz, a 
quem substitui na Secretaria de Recursos Humanos e Administração no 
início do ano 2000. 

Cabe observar que, recentemente egresso, à época, da caserna, levava 
conceito um tanto pejorativo das passagens de chefia na área civil. Como 
éramos ali internalizados, ficamos com esses estereótipos. O Deputado Sávio 
Souza Cruz desfez toda essa impressão ao permanecer comigo - neófito na 
área pública, temeroso mesmo das novas atribuições - pelo tempo que se fez 
necessário para eu ter o entendimento básico da estrutura do Governo e das 
atribuições da Secretaria. Sempre reitero estes agradecimentos. Foi um 
gesto de grandeza, porque ele já estava com novas atribuições, à testa do 
Planejamento. Claro, Deputado, que agradeço também, de forma penhorada, 
as palavras de V. Exa. aqui. Praticamente, desvendou traços da minha 
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carreira e muitos aspectos que muito me emocionam, como ao lembrar 
dos meus velhos pais, ainda vivos, próximos dos 90 anos, lá no Rio Grande 
do Sul. 

Recordo que vim a Minas Gerais pela vez primeira em 1958, cadete ainda 
da Academia Militar, ocasião em que conheci a velha São João del-Rei e esta 
Belo Horizonte. Depois, foram muitos anos de contatos fugazes, aliás, bem 
observados naquelas aludidas despedidas. Contatos fugazes ao longo da 
carreira militar, tão plena de manobras e exercícios em todas as regiões do 
País. 

Apaixonado pela história, busquei selecionar os principais eventos politico-
militares nas Minas do Ouro, que, como todos sabemos, foi o nome primeiro 
da nossa Minas Gerais. Foi numa obra pouco conhecida de Pedro Calmon -
"História de Minas e Memórias de Nogueira da Gama" - que fui recolher 
preciosas informações. Essa obra foi escrita no final da vida do ilustre 
historiador baiano, de tronco mineiro, o que levou Josué Montello a dizer, ao 
prefaciá-la: "Ele - Calmon - que fora o historiador de vidas alheias, seria o 
historiador de si mesmo" ... Essa obra foi publicada "post-mortem". 

A obra registra os eventos militares da expedição de 1711, quando o 
Capitão-General Antõnio Albuquerque Coelho de Carvalho marchou, desde 
Vila Rica - a Ouro Preto de hoje -, com 6 mil homens, para expulsar os 
franceses de Duguay- Trouin, que haviam tomado o Rio de Janeiro. 

Todos lembramos que o Governador fugiu, a cidade foi saqueada, mas o 
importante desse evento é que, à epoca, 1711, os mineiros lograram reunir 6 
mil homens em armas, equipados, e desceram as montanhas para salvar o 
Brasil. É um momento histórico que precisa ser mais bem estudado e 
difundido. Também, nesse livro, a Revolta de 1720, em Vila Rica; a 
Revolução Liberal de 1842, que foi precedida pela de São Paulo, sob a 
liderança dos insurretos de Teófilo Otoni, com a ação pacificadora do grande 
Caxias, após a Batalha de Santa Luzia. Vivenciei por dois anos consecutivos 
os momentos comemorativos dessa batalha, em Santa Luzia. Entendo que 
devemos ter uma reprodução cênica, porque foi algo grandioso, foi o único 
momento na história pátria em que o grande Caxias esteve prestes a ser 
derrotado. Foi uma oportunidade fortuita que precisa ser mais bem estudada. 
Fala o livro ainda sobre o empenho da tropa mineira que combateu em 
Laguna, em 1867, na campanha da Tríplice Aliança, culminando com a 
epopéia da retirada, magistralmente descrita pelo Visconde de Taunay. 
Então, vimos aí o heroísmo daqueles que se retiraram. Foi uma retirada 
forçada pelas circunstâncias, já que nossa tropa estava praticamente toda a 
pé, era de infantaria, enquanto os paraguaios estavam a cavalo. Lembramos 
que aquele heroísmo todo se deve muito à têmpera dos mineiros que lá 
estavam. Também situa-se entre os eventos selecionados por Calmon a 
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significativa participação militar dos mineiros em outros eventos, que não 
vou relatar, uma vez que esta não é a oportunidade adequada, mas lembro-
me ainda da nossa participação na Segunda Guerra Mundial, em que o 
Batalhão de São João del-Rei - aqui abro parêntese para cumprimentar 
atrasado os nossos Diretores Regionais, muitos aqui presentes, em particular 
o de São João del-Rei - esteve presente. O batalhão de montanha que lá 
está é o herdeiro das tradições gloriosas da FEB. Então, essas constantes 
influências de Minas Gerais nos movimentos libertários, como o da 
Inconfidência, e o brilho no trato da política sempre exerceram em mim certo 
fascínio. Estimularam a minha aproximação com centros culturais mineiros. 
Admiro a tenacidade dos mineiros, tendo como exemplo a figura de Gomes 
Carneiro, o herói da Lapa, nascido no Serro, que muito resistiu, na Revolução 
Federalista de 1893, na Lapa, PR. Cercado, tinha a missão de impedir que os 
exércitos que vinham do Sul tivessem acesso à Capital da República à 
época, República que era liderada pelo Marechal de Ferro. Quando chegou a 
notícia, por telegrama, de que a Lapa tinha se rendido, Floriano Peixoto 
disse: "Se a Lapa se rendeu, Gomes Carneiro morreu". E realmente tinha 
morrido em combate. Essa têmpera dos mineiros sempre me sensibilizou, 
como militar que fui por 46 anos. Logicamente, em momentos como este, sou 
obrigado a comentar esses aspectos. 

A posição geográfica e a constituição da população mineira logo me 
convenceram de que Minas constitui-se realmente na mostra mais 
significativa do nosso Brasil. O Deputado Alberto Pinto Coelho nos disse: "É o 
Brasil mediterrâneo, é o Brasil que permite o peregrinar do Sul para o Norte e 
do Leste para Oeste". Passei a afirmar isso, não só pelo que li, mas pelo 
constante peregrinar nestes dois últimos anos, particularmente pelas diversas 
regiões do nosso Estado. 

Tive a satisfação de interagir com a gente característica dos vales do São 
Francisco, do Paranaíba, do Grande, do Jequitinhonha. Aliás, sou cidadão 
jequitinhonhense e sinto-me muito honrado com esse título. Lá, colocamos o 
primeiro Tiro de Guerra. Os outros vales foram os do Mucuri, do Doce, do 
Paraíba do Sul, incluindo o Paraibuna. Certamente, bebo e recebo o batismo 
das águas desses rios e afluentes, o que, dia a dia, torna-me mais mineiro. 

Sinto alegria ao conviver com as montanhas. Galguei o pico da Piedade, 
admirei o do ltabirito. Passei a entender a inspiração de Guimarães Rosa, de 
Carlos Drummond de Andrade e de tantos outros talentos do agora meu 
Estado montanhês. Passei a compreender melhor a influência do meio físico, 
que no meu Rio Grande conduz o gaúcho à impetuosidade, à franqueza e 
aqui, nas Alterosas, estimula a introspecção, o equilíbrio, a sabedoria e a 
prudência na tomada de decisões. 

Os dois grandes Estados federativos são exemplos marcantes de amor à 
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liberdade, de nacionalismo e de responsabilidade para com o destino de 
grandeza reservado ao Brasil. O Rio Grande e Minas, ao longo do processo 
histórico brasileiro, sempre marcaram presença com políticos de elevado 
espírito de liderança, de civismo e de atos concretos para o desenvolvimento 
do Brasil, como Getúlio Vargas, Júlio de Castilhos - que conduziu o Estado 
sob a primeira e única Constituição positivista do País -, Juscelino e, agora, o 
nosso Governador Itamar Franco. 

Eis-me aqui, gaúcho de berço e mineiro por opção, agora titulado como tal 
nesta homenagem tão emocionante, realizada na Casa do povo mineiro. 
Questiono e agradeço a Deus, a todo momento, por este meu direcionamento 
para Minas Gerais. Reconheço que o título que recebo constitui uma 
homenagem às senhoras e senhores que me dispensam lealdade e fidalguia, 
tão próprias dos montanheses. Estou convicto, sem falsa modéstia, de que 
os servidores das Secretarias de Administração, de Obras e da Saúde, além 
dos inúmeros amigos mineiros, são os maiores responsáveis por este 
momento, inesquecível para mim. Essa memória constitui um passado e um 
futuro presente, como na visão de Santo Agostinho sobre o tempo, pois as 
lembranças das Minas Gerais são constantemente renovadas no meu 
cotidiano. Tenho a certeza de que as guardarei para sempre. 

Buscarei honrar esse título. Tenho orgulho em ser mineiro, agora com esta 
identidade montanhesa que me foi entregue, como disse o Vice-Presidente 
da Assembléia. A partir de agora, vou conciliar o tchê com o uai e sempre 
comer pão-de-queijo. Muito obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, de D. 

Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao 
homenageado, às autoridades e demais convidados pela honrosa presença 
e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 27, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
do dia 27/11/2001.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 203• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/11/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação -
Inexistência de quórum para votação de projeto de lei complementar -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.779/2001; encerramento da 

'--------0------___J 



1178 
discussão; votação do Substitutivo no 1 , salvo emenda; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda no 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 640/99; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; 
votação do Substitutivo no 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda 
no 1 ; aprovação; declarações 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 -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves-
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
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 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

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

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

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 minutos, 

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 
em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de forma que o Projeto de 
Lei no 640/99 seja apreciado em 2° lugar, entre as matérias em fase de 
discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência 
verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa n° 7, não há 
quórum para votação de projeto de lei complementar, mas que o há para a 
apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.779/2001, do Governador 
do Estado, que altera a redação do dispositivo da Lei no 13.825, de 
14/1/2001, que estima as receitas e fixa as despesas dos Orçamentos Fiscal 
e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 
2001. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, e pela rejeição da 
Emenda no 1. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1 , salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 640/99, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos 
esportivos no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, ao 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 640/99 

Dê-se ao art. 6° do Substitutivo no 1 a seguinte redação: 
"Art. 6° - O total de recursos provenientes da arrecadação de ICMS postos 

à disposição pelo Estado para a finalidade prevista no art. 3° desta lei não 
poderá ser superior aos seguintes percentuais: 

I - O, 15% (zero vírgula quinze por cento), no primeiro exercício subseqüente 
ao da publicação desta lei; 

11 - 0,20 (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício subseqüente 
ao da publicação desta lei; 

111- 0,30 (zero vírgula trinta por cento) nos exercícios seguintes.". 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Miguel Martini 
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que, no decorrer da discussão, 
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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 Substitutivo no 1, 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. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei no 640/99 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido em 1 o 
turno, com a Emenda n°1. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Quero parabenizar o Deputado João Leite por 

esse projeto, que vai destinar cerca de R$21.000.000,00 ao esporte do 
Estado de Minas Gerais, sendo que no orçamento a previsão era de apenas 
R$5.000.000,00, R$6.000.000,00. Isso será extremamente significativo para 
o esporte do nosso Estado. Só alguém com a sensibilidade do Deputado 
João Leite, conhecedor da área em que atuou durante muito tempo de sua 
vida, poderia ter essa preocupação com o esporte para as crianças, os 
adolescentes, os jovens, enfim, para o esporte de modo geral. Parabéns ao 
Deputado João Leite e a todos aqueles que entenderam o alcance social 
desse projeto e votaram favoravelmente. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 
agradecer ao Presidente Antônio Júlio pelo esforço que fez para a aprovação 
desse projeto. Quero agradecer aos Deputados que votaram favoravelmente 
ao projeto, cuja tramitação que teve início em 1999, o qual recebeu muitas 
contribuições dos Deputados, das comissões, do segmento esportivo, que o 
acompanhou durante esse tempo, por meio de audiências públicas, de 
reuniões. Como disse o Deputado Miguel Martini, temos, a partir de agora, a 
possibilidade de ter o financiamento do esporte em Minas Gerais. Sei que 
muitos Deputados, há alguns anos, quando a Assembléia destinava as 
verbas de subvenção social, propunham projetos esportivos. Acompanhei 
isso nas viagens que fiz a todo o Estado, mas, lamentavelmente, com a 
extinção dessa verba de subvenção social, não tivemos esse investimento 
por parte do Governo. 

Não pudemos identificar a chegada desses recursos para os diversos 
projetos esportivos espalhados pelos nossos 853 municípios. Agora, com 
esse projeto de lei que a Assembléia Legislativa aprovou, teremos 
possibilidade de ter uma arrecadação maior, como acontece na área da 
cultura, com a Lei de Incentivo à Cultura. Esperamos que, com a sanção da 
lei pelo Governador do Estado, possamos investir em projetos esportivos, na 
formação de atletas, na prevenção de males do coração, na construção de 
equipamentos para o esporte, em pistas de caminhada e em quadras 
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Para se ter uma idéia da importância da aprovação desse projeto e dos 
recursos que teremos para o esporte a partir de agora, lembro que o projeto 
do orçamento do Estado, que, no momento, tramita nesta Casa, prevê para o 
próximo ano, para o esporte, R$3.000.000,00. Com as transferências 
federais, teremos possibilidade de conseguir mais R$5.1 00.000,00, 
totalizando R$8.000.000,00, apenas para o esporte. E tem mais um detalhe, 
os R$5.000.000,00 destinados pelo Governo Federal já vêm carimbados para 
seus projetos, assim como praticamente os R$3.000.000,00 que a Secretaria 
de Esportes investirá. Ela já prevê o investimento dessa verba em seus 
projetos. 

Quero agradecer ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que 
esteve disposto ao diálogo o tempo todo. Com a aprovação desse projeto, 
teremos a possibilidade de ter, no próximo ano, R$11.000.000,00 para o 
esporte em nosso Estado e um aumento para os anos 2003 e 2004. Não 
tenho dúvida de que a Assembléia Legislativa, como representante do povo, 
conseguiu uma grande vitória com a aprovação desse projeto. 

Quero, ainda, agradecer ao Deputado Mauro Lobo, Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira. S. Exa. também teve muito carinho 
para com esse projeto, debruçou-se sobre ele e apresentou um substitutivo. 
Foi esse substitutivo que votamos e aprovamos. Também estão incluídas no 
projeto as contribuições encaminhadas pelo Secretário de Esportes, Sérgio 
Bruno, acatadas pela Comissão de Fiscalização Financeira, por intermédio 
do Deputado Mauro Lobo. Este é um momento especial para a Assembléia 
Legislativa e para todos os Deputados porque, a partir de agora, damos essa 
grande contr"rbuição para a sociedade de Minas Gerais. 

Alguns dizem que a criança é o atleta do futuro, ou falam dos atletas do 
passado. Mas minha experiência no esporte diz que todos são atletas e 
atletas do presente. A criança que não tiver a possibilidade de ter 
financiamento para o projeto em que está inserida vai perder aquele 
momento e não terá futuro no esporte. Creio que a Assembléia Legislativa dá 
uma resposta para um grande problema que o País está vivendo. 
Infelizmente, estamos vendo acontecerem perdas em algumas modalidades 
do esporte. Creio que o futebol seja um exemplo para todos nós. Vimos as 
dificuldades que nossa seleção enfrentou. Não tenho dúvida de que falta 
financiamento para a formação dos nossos atletas do futebol. Recentemente, 
vimos o espaço ocupado e os equipamentos utilizados para o treinamento de 
Daniele Hipólito, importante ginasta brasileira no Clube de Regatas 
Flamengo. 

Ela é uma atleta de alta performance no Brasil. Como fica a formação dos 
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Como Belo Horizonte até hoje não possui pista pública para formação e 
preparação dos nossos atletas, este é um momento histórico da Assembléia 
Legislativa, que resgata uma dívida com a formação dos atletas, com o 
esporte. Por isso nossa alegria esta manhã. 

Agradecemos a todos os Deputados que participaram dessa votação, às 
assessorias da Mesa, da Liderança do Governo e das comissões, que tanto 
trabalharam por esse projeto. Agradeço ao Deputado Miguel Martini, pois sua 
emenda possibilitou o entendimento final para aprovação do projeto pelas 
Lideranças dos diversos partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o 
Deputado João Leite pelo projeto de incentivo ao esporte amador em nosso 
Estado, pois, sem dúvida nenhuma, é um dos bons projetos que foram 
apresentados na atual legislatura. Ele abre campo para que o Governo do 
Estado tenha uma política voltada para o esporte, o que não existe 
atualmente. 

Temos visto, nos últimos anos, o Governo do Estado, por sua Secretaria de 
Esportes, oferecer apenas ações pontuais, não algo estratégico para difundir 
o esporte em Minas e, principalmente, levar a prática esportiva para as 
camadas da população que necessitam de apoio da área pública, senão 
ficam impossibilitadas de participar de eventos esportivos ou de ter atividades 
que educam, socializam. Essas atividades, hoje, estão restritas a uma 
camada muito pequena da população. 

Acreditamos que o Governador irá sancionar esse projeto porque Minas, na 
área esportiva, não pode depender apenas dos recursos federais. Houve 
construção de diversos ginásios poliesportivos em todo o interior, mas é 
necessário que o Estado, com esses recursos, aja em sinergia com o 
Governo Federal, de forma que tenhamos maior crescimento das atividades 
esportivas na camada da população que precisa e quer esse apoio. Se não 
for através da ação do Governo, de uma ação pública, essa camada da 
população estará impedida de ter seus jovens e crianças participando de 
atividades esportivas. 

Esta Casa está de parabéns pela aprovação do projeto, e o Deputado João 
Leite, seu autor, sem dúvida nenhuma, demonstra, mais uma vez, sua 
preocupação com Minas Gerais, com o social. Ele, como esportista de 
renome, sabe da importância do esporte na formação do caráter e da 
personalidade. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria 
também de manifestar o enorme entusiasmo pela aprovação desse projeto, 
que é de enorme alcance social. O Deputado João Leite, em muito boa hora, 
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lembrou-se de mecanismos que já estão consagrados em outras áreas 
de atuação na prática moderna no mundo inteiro, que é a captação de 
recursos para uma série de projetos de interesse social, através de parceria 
com a iniciativa privada. 

Quero lembrar a todos que conheço bem o sucesso desse mesmo 
mecanismo aplicado à vida cultural do nosso País. É o mesmo modelo usado 
em vários países, inclusive do Primeiro Mundo. 

E, quando as leis de incentivo à cultura começaram a ser usadas de 
maneira conseqüente no Brasil, foi absolutamente fantástico o impacto sobre 
a vida cultural brasileira, sobre a preservação do patrimônio histórico, sobre a 
produção cultural em geral: publicação de livros, edição de discos, de CDs e 
produção cinematográfica. 

Sem falsa modéstia, dei uma pequena contribuição para a Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura, que hoje vigora em Minas Gerais e que é a mais 
aperfeiçoada do Brasil, porque traz mecanismos inovadores, como é o caso 
de empresas que estão na dívida ativa poderem receber incentivos fiscais, 
desde que sejam para projetos culturais. Conheço bem os mecanismos. 
Funcionam. 

Só a Fundação Clóvis Salgado captou, no último ano, R$18.000.000,00, 
usando a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, fora a captação da iniciativa 
privada e dos produtores na área de teatro, dança, música e publicações de 
livros. Tive o privilégio de participar também da aprovação da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, cujo projeto foi elaborado quando Eduardo Azeredo 
era Prefeito de Belo Horizonte; a grande professora e pianista Berenice 
Menegalli, Secretária da Cultura; e eu, Secretário Municipal de Governo. 
Trabalhei com Berenice na elaboração daquela lei, que foi votada e 
sancionada no Governo de Patrus Ananias. 

Temos hoje a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura e a Lei Rouanet, que, por justiça, deveria se chamar Lei 
Rouanet-Weffort ou Lei Rouanet-Fernando Henrique Cardoso, porque, sem 
sombra de dúvida, o grande impacto de estímulo à vida cultural no Brasil foi 
dado neste Governo. E quero ver quem da Oposição tem coragem de me 
contestar nisso. Desafio qualquer pessoa, seja deste Governo falido de 
Itamar Franco, ou de quem for, a provar o contrário. 

Cumprimento o Deputado João Leite e a Assembléia Leg'1slativa pela 
aprovação de um projeto que será a redenção do esporte de Minas Gerais, 
com todo o impacto social que advirá dele, sobretudo para as crianças 
carentes e para os jovens mineiros. Parabéns, Deputado João Leite. 

Sr. Presidente, gostaria de deixar um último recado. Ontem, o Governador 
Itamar Franco foi finalmente visto em Belo Horizonte, passeando pelos 
jardins do Palácio da Liberdade, para discutir assuntos pessoais e de seu 
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interesse particular, tais como sucessão no PMDB e coisas dessa 
ordem. Naquele mesmo momento, alguns mineiros estavam morrendo 
debaixo da chuva e alguns municípios do Estado decretando estado de 
calamidade pública. 

Mais uma vez, chamo a atenção do povo de Minas Gerais para a 
irresponsabilidade criminosa desse Governador que, nos seus "passeiotes" 
pelo Palácio da Liberdade, não tomou conhecimento e não se pronunciou 
sobre a tragédia que se abate sobre seu povo neste momento. É um gesto de 
irresponsabilidade, de desrespeito. É uma ofensa que atinge a todos nós, 
mineiros, que saberemos, com certeza, responder com vigor ao descaso e ao 
escárnio de um Governador irresponsável, que fica passeando pelos jardins 
do Palácio, usando frasezinhas de efeito e fazendo um suspense ridículo. 
Que suspense! 

Como se não bastasse, no dia anterior, como um aluno vagabundo que 
cabula as aulas, teve a coragem de ir a uma matinê em "shopping center" de 
Brasília, ao invés de cuidar dos interesses de Minas. 

Governador, tenha urn mínimo de juízo e de responsabilidade. "Modus in 
rebus", Governador Itamar Franco. Venha assumir o Governo de Minas. O 
povo mineiro exige sua presença no Palácio da Liberdade, mas não, para 
passear em volta dos cisnes negros do jardim. Exige sua presença para 
assumir efetivamente o Governo de Minas Gerais. Tenha vergonha, 
Governador Itamar Franco! 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, demonstro nosso 
entusiasmo com a aprovação desse projeto de lei do Deputado João Leite, 
que, com certeza, favorecerá muito o esporte amador no Estado de Minas. 

O Deputado Amilcar Martins, na época Secretário da Cultura, foi um dos 
grandes incentivadores e criadores da lei de incentivo à cultura, da qual 
sempre fui adepto. Assim como a lei de incentivo favorece a cultura, 
favorecerá o esporte. A lei de incentivo à cultura favorece muito os pequenos 
municípios. Cito o exemplo de minha cidade, Muriaé. A Fundação de Arte e 
Cultura de Muriaé - FUNDART - foi criada pensando-se em utilizar os 
recursos de incentivo à cultura. Em pouco tempo, construiu-se um teatro 
naquela cidade e uma escola de música magnífica, com mais de 1.000 
alunos. Um grande prédio do centro da cidade, com mais de 150 anos, está 
sendo recuperado, graças à lei de incentivo à cultura. Empresas da região 
que nunca aplicaram naquele município, como a Cataguazes-Leopoldina, 
hoje aplicam não só em Muriaé, mas em toda a região. 

Com a lei de incentivo ao esporte, serão beneficiados os jovens do interior. 
Alguns municípios já têm quadras e ginásios poliesportivos. Mas recursos e 
verbas para manutenção do esporte amador, não só do futebol, do vôlei, da 
natação, do basquete, serão possíveis através de parcerias com empresas 
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que sempre gostaram de investir no esporte. Agora têm condições para 
aplicar muito mais recursos, com o beneficio da lei de incentivo ao esporte. 
Também o esporte profissional, em suas diversas modalidades, crescerá 
muito no interior. Parabéns, Deputado João Leite, e parabéns, colegas da 
Assembléia que votaram pela aprovação desse projeto que muito 
engrandecerá os esportes em Minas Gerais. 

O Deputado Márcio Kangussu - Também não poderia deixar de manifestar 
minha alegria e parabenizar o Deputado João Leite pelo projeto que ora 
votamos e aprovamos, de incentivo ao esporte. Não só por sua ligação 
histórica e vitoriosa com o esporte, mas também por sua sensibilidade social 
e sabedor de que o esporte é um veiculo para a promoção humana, João 
Leite apresentou o projeto acolhido por esta Casa. 

Sem dúvida, as regiões carentes, como o Jequitinhonha, o Norte de Minas 
e o vale do Mucuri, que tenho a honra de representar, terão agora a 
oportunidade de incentivar o esporte e revelar os talentos, que são tantos, 
mas, por falta de oportunidade, não aparecem. 

Portanto, é oportuno e necessário que projetos dessa magnitude sejam 
apreciados, votados e aprovados nesta Casa, principalmente vindos do 
Deputado João Leite, que conhece e tem compromisso com o esporte e com 
a vida. Parabéns ao Deputado João Leite e a todos nós que o apoiamos e 
hoje aprovamos o seu projeto. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
também fazer coro com os demais Deputados que votaram favoravelmente 
ao Projeto de Lei no 640/99, do ilustre Deputado João Leite. Deputado que 
não só eu, mas todos os companheiros dos diversos partidos desta Casa 
aprendemos a admirar pelo seu trabalho, pelo seu desprendimento. A sua 
linha de trabalho é a mesma nossa. Todos os projetos do Deputado João 
Leite têm alguma coisa a ver com a questão social. Esse projeto não foi 
diferente. Dai, a nossa votação favorável. 

Não me recordo de ter votado, aqui nesta Casa, contra nenhum projeto 
elaborado pelo Deputado João Leite. Sempre tenho votado favoravelmente a 
seus projetos em razão de sua linha de pensamento coincidir com o que 
pensamos. 

Quero parabenizá-lo pela iniciativa, e parabenizar o povo mineiro, que 
agora tem uma lei que, sem sombra de dúvida, será muito útil para toda a 
sociedade mineira, fundamentalmente na área do esporte. 

Companheiro João Leite, toda vez em que vier com projeto dessa natureza, 
pode contar com o nosso apoio, com a nossa admiração. Parabéns, muito 
obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PFL, meu 
partido, acompanhou a vontade dos parlamentares desta Casa, sobretudo do 
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Um dos principais males que hoje afligem os núcleos urbanos do País é a 
violência. E uma das maneiras mais eficazes de combatê-la é o estímulo ao 
esporte, principalmente para quem está na fase de formação da 
personalidade, o adolescente, o jovem, sobretudo, de todas as idades. 

Votamos favoravelmente ao projeto do Deputado João Leite porque ele não 
só incentiva o esporte, mas também, de forma indireta, combate a violência. 
Portanto, fica aqui o nosso apoio e a nossa solidariedade com essa iniciativa. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência também quer 
cumprimentar o Deputado João Leite pela aprovação do Projeto de Lei no 
640/99 e dizer que o reconhecimento por parte de toda a população do 
Estado de Minas Gerais virá em dobro. Que Deus continue a abençoá-lo. 

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 9" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de novembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Luiz Fernando Faria, Antõnio Andrade, Cristiano Canêdo, 
Márcio Kangussu e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Bené Guedes, 
Eduardo Hermeto e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antõnio Andrade, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir os Srs. Levy Nogueira, Presidente da rede de Supermercados 
Hiper Via Brasil; José Manuel Barbosa da Silva, Diretor Comercial, 
representando o Sr. José Nogueira Soares Nunes, Presidente da rede de 
Supermercados Epa-Mart Plus; Márcio Milan, Diretor de Compras Regionais, 
representando o Sr. Abílio Díniz, Presidente da rede de Supermercados 
Extra; Odair Silvério, Diretor de Compras Perecíveis, representando o Sr. 
Frank Witek, Presidente da rede de Supermercados Carrefour-Champion; 
Nildo Pires Alves, Diretor de Controle, representando o Sr. Arthur Antõnio 
Sendas, Presidente da rede de Supermercados Casas Sendas Comércio e 
Indústria S.A. Os representantes apresentam as respectivas procurações ao 
Presidente da Comissão. Os depoentes, após se qualificarem, fazem suas ._____ ______ n ______ __, 
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considerações iniciais e, em seguida, são questionados pelos Deputados 
Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu, Cristiano Canêdo, Antônio Andrade e 
João Batista de Oliveira. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Luiz Fernando Faria apresenta três requerimentos, 
nos quais solicita sejam convidados a participar da reunião desta Comissão a 
ser realizada na cidade de Passos, no dia 8 de novembro, o Presidente da 
Cooperativa de Laticínios de São Sebastião do Paraíso · COOLAPA · e o 
proprietário da empresa Manteiga Aviação Lida.; sejam requisitadas à 
empresa Carrefour cópias dos acordos nacionais de compra e fornecimento 
firmados com fornecedores mineiros de produtos lácteos este ano; sejam 
requisitados às empresas varejistas presentes na reunião realizada no dia 6 
de novembro os demonstrativos detalhados da formação dos preços de leite 
praticados em suas lojas nos dias a serem indicados. O Deputado Cristiano 
Canêdo apresenta requerimento no qual solicita seja requisitado à Secretaria 
de Estado da Fazenda relatório informando as aquisições e outras operações 
de transferência patrimonial, como fusões, incorporações e outras, de 
estabelecimentos de laticínios e de grandes redes de supermercados 
ocorridas no Estado nos últimos cinco anos, com os nomes das pessoas 
jurídicas envolvidas; requer, ainda, seja informada a situação fiscal atual 
dessas empresas e se elas prosseguem em atividade ou não. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
colaboração dos Srs. Levy Nogueira, José Manuel Barbosa da Silva, Márcio 
Milan, Odair Silvério e Nildo Pires Alves pelos subsídios prestados aos 
trabalhos da Comissão, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas 
no dia 8 de novembro, quinta-feira, às 8h30min, na cidade de Passos, e às 
15 horas, na cidade de Uberaba, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente · Paulo Piau · Cristiano Canêdo · Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 76• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e Kemil Kumaira, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar matérias constantes na pauta. A Presidência procede à 
leitura da seguinte correspondência: Oficio no 684/2001, do Presidente da 
FETAEMG, datado de 29/10/2001. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenãrio. Após discussão e votação, são aprovados 
o parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 1.401/2001 na 
forma do vencido no 1 o turno com a Emenda no 1 (relator: Deputado Chico 
Rafael, redisbribuído); e os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos 
Projetos de Lei nos 1.575/2001, em sua forma original, e pela rejeição da 
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Saúde; 1.767/2001 com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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, 8 de novembro de 2001 . 
Chico Rafael, Presidente -José Braga - Bilac Pinto. 

ATA DA 29• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de novembro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau e 
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado José Henrique, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Rogério Correia.. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes e informa que a reunião se 
destina a traçar um panorama do ensino em Minas Gerais, especialmente, a 
avaliar a atual situação dele e colher subsídios para um plano de carreira do 
magistério. O Presidente convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o 
Vereador Geraldo Jabbur, Presidente da Câmara Municipal; o Deputado 
Federal Gilmar Machado, o Sr. Neivaldo de Lima, Coordenador da Subsede 
do Sind-UTE, a Sra. Silvana Maria Caixeta, representando a 40• SRE; o Sr. 
Sidinei Ruocco Júnior, representando a Universidade Federal de Uberlândia; 
e a Sra. lrene Oliveira, da Associação de Pais de Alunos de Uberlândia. 
Registra-se a presença do Tenente Lúcio e dos Srs. Wellington Prado, Valdir 
Araújo, Sílvio de Oliveira e Adicionaldo Cardoso, Vereadores de Uberlândia. 
O Presidente concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, um dos 
autores do requerimento que deu ensejo ao evento, e aos demais 
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componentes da mesa, para suas considerações iniciais. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas, e fazem uso da palavra as Sras. Neuza Eustáquio Gonçalves, 
delegada do 2° Fórum da Educação; Arilda Alves Cardoso, Auxiliar de 
Serviços Gerais; Fátima Matias, Coordenadora do Sind-UTE - Uberlãndia; 
Hedenir Santos Vilela Soares, Vice-Diretora da Escola Estadual Afonso 
Arinos, de Uberlãndia; Lecioni Pereira Pinto, Professora da Escola Estadual 
Governador Juscelino, de Capinópolis; Maria Helena Gabriel, Coordenadora 
do Sind-UTE de Uberaba; Maria Helena Dias de Jesus, Coordenadora do 
Sind-UTE de Sacramento; e os Srs. Valdir Araújo, Wellington Prado e Sílvio 
de Oliveira, Vereadores de Uberlândia; Clayton Ramos, Professor da Escola 
Estadual Rotary; Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira, membro da 
Associação dos Professores de Educação Física de Minas Gerais; e Carlos 
Alberto Serra, membro do Sind-UTE de Sacramento. Registra-se a presença 
de 80 pessoas. Após as considerações finais, e cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Viçosa, 19 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente. 

ATA DA s• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de novembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Márcio Cunha, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir o depoente Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente 
da Acesita Energética Ltda., e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Rubens Teodoro da Costa encaminhando 
informações sobre as empresas prestadoras de serviços na área de 
carvoejamento e informando que não há subempreiteiras prestando serviços 
para a Acesita; ofício da Sra. Júnia Lúcia de Freitas Miranda, Chefe da Seção 
de Fiscalização do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho de Minas 
Gerais, encaminhando fitas de vídeo contendo filmagens realizadas durante a 
fiscalização na região de Capelinha; ofício do Sr. Marcos Túlio de Melo, 
Presidente do CREA-MG, indicando o geólogo João César de Freitas 
Pinheiro para acompanhar os trabalhos da CPI; ofício dos Srs. Emílio 
Eddstone Duarte Gallo e Roberto Correa da Silva Bleser, advogados e 
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procuradores da Acesita Energética, em que solicitam autorização para 
ter acesso aos documentos, às fitas e às fotos que instruem a CPI, sendo-
lhes facultado o direito de obter cópia do material indicado. O Presidente 
registra a presença dos Srs. Mauro Vaz Megali, engenheiro florestal, 
representando o CREA-MG, Rubens Teodoro da Costa, e Paulo Sadi, Diretor 
Florestal da Acesita, e do Deputado Sebastião Costa, passando, em seguida, 
a palavra ao depoente para suas considerações iniciais. Ato continuo, a 
palavra é concedida aos membros da CP!, que interrogam o depoente, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de apreciação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Fábio Avelar em que solicita sejam intimados 
para prestarem esclarecimentos à CP! os representantes legais das 
empresas prestadoras de serviços à Acesita na área de carvoejamento; e 
Márcio Cunha pedindo a realização de visita da Comissão às áreas da 
Acesita Energética no vale do Jequitinhonha para verificar as condições de 
trabalho. É aprovada emenda do Deputado Fábio A velar a esse requerimento 
solicitando também a realização de reunião da Comissão no local. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Cunha - Fábio Avelar - Dalmo 

Ribeiro Silva- Elbe Brandão. 
ATA DA 31• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de novembro de dois 

mil e um, comparece na Sala das Comissões o Deputado Paulo Piau, 
Presidente da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a dá por aprovada e a subscreve. O Presidente informa que a 
reunião se destina à realização do Debate Público Inserção Social da Raça 
Negra - O Negro e a Educação e convida para tomar assento à mesa o 
expositor, Sr. Herildo do Nascimento, Superintendente da 11 a SRE, de 
Diamantina; e os debatedores, Srs. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UFMG e da 
UEMG; José Antônio Carlos Pimenta, Professor da Faculdade de Direito da 
PUC-MG; Ronaldo Reis, Diretor Jurídico do Conselho de Participação e 
Integração da Comunidade Afro-Brasileira de Uberaba; Wanderson Paiva, 
Diretor da UEE-MG; Rosa Margarida de Carvalho Rocha, professora da rede 
municipal de ensino de Belo Horizonte; e Márcia Maria da Cruz, jornalista do 
jornal "O Tempo". O Presidente concede a palavra ao expositor e aos 
debatedores, para suas considerações iniciais. Abertos os debates, fazem 
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uso da palavra as Sras. Vânia Diniz, coordenadora do Conselho 
Municipal da Raça Negra de Belo Horizonte; Raimunda da Silva Santos, 
professora e membro do Conselho da Comunidade Negra de Lagoa da Prata; 
Benilda Regina Brito, professora da PUC de Betim; lêda Lúcia, membro do 
Conselho Estadual de Participação e Integração da Raça Negra; e Juliana 
Alves Rosa, membro do Projeto Grafite; e os Srs. Wellington Eustáquio de 
Jesus, Presidente da UTRAMIG; Ronaldo Moreira Araújo, membro do 
Conselho Estadual de Participação e Integração da Raça Negra; Vicente 
Oliveira, Coordenador do Núcleo Estadual Afro da UEMG; e José Gomes 
Dias, refugiado angolano. Segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Registra-se um público de 70 pessoas. Foram 
apresentadas inúmeras sugestões para o resgate educacional da raça negra 
e a criação da Medalha Chica da Silva. O Grupo Meninos e Meninas da 
Sinhá faz uma apresentação de maculelê. Após as considerações finais e 
cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença do 
público, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva -

José Henrique. 
ATA DA 48" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra 
Pinto, Marcelo Gonçalves e Djalma Diniz, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon 
Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Marcelo 
Gonçalves o Projeto de Lei n° 954/2000 e, ao Deputado Djalma Diniz o 
Projeto de Lei no 1.327/2000. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 
1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, 
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
954/2000 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves) e 1.327/2000 (relator: 
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz - Di mas Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.779/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.779/2001, de autoria do Governador do Estado, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dá outras 
providências, foi aprovado em turno único, 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 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 1.779/2001 
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares 

ao orçamento fiscal até o limite de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta 
milhões de reais), para suplementar dotações de pessoal e seus encargos. 

Parágrafo único - O limite estabelecido no "caput" deste artigo será 
acrescido ao limite autorizado no art. 9° da Lei no 13.825, de 24 de janeiro de 
2001. 

Art. 2° - O decreto de abertura de créditos suplementares, nos termos do 
art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá ao 
disposto nos arts.16, 17 e 21 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Di mas Rodrigues. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagens nos 241,242, 243 e 244/2001 (encaminham os 
Vetos às Proposições de Lei n°S 14.967, 14.918, 14.920 e 14.921, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.881 a 
1 .886/2001 - Requerimentos n°s 2.869 a 2.890/2001 - Requerimentos do 
Colégio de Líderes e da Comissão de Transporte - Proposições Não 
Recebidas: projeto de lei do Deputado Antônio Genaro e requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Dalmo Ribeiro Silva e 
Bilac Pinto - Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado Bilac 
Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eduardo Hermeto, 
Marco Régis, lvair Nogueira, Bené Guedes e Wanderley Ávila - Questões de 
ordem- 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições- Decisão 
da Presidência - Comunicação da Presidência - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1, 779/2001; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de 
Transporte; renovação da votação; aprovação; declaração de voto -
Requerimento da Comissão de Transporte; aprovação - Requerimento do 
Colégio de Líderes; aprovação - Requerimento no 2.642/2001; aprovação -
Requerimento no 2.643/2001; aprovação com a Emenda no 1 -Requerimentos 
nos 2.644 e 2.671/2001; aprovação- Requerimento no 2.687/2001; aprovação 
com a Emenda no 1 - Requerimento no 2.691/2001; aprovação -
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso 
do Deputado Antônio Carlos Andrada - 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 - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
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Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar 
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) Às 14h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de núrnero 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 João Leite, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 241/2001• 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
no 14.967, que altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá 
outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-lhe, em 
anexo, as razões de veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Ao examinar a Proposição de Lei no 14.967, que altera dispositivos da Lei 
no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, sou conduzido, por 

~-----------~------------~ 
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Os dispositivos vetados ferem o princípio da isonomia (CF, art. 150, § 7°), 
uma vez que prevêem a aplicação da norma a apenas determinada espécie 
de mercadoria - a dos veículos automotores. Ademais, a proposta, se aceita, 
inviabilizaria a sistemática de tributação denominada de substituição 
tributária, o que contraria o interesse público. 

Arts. 213 e§§ 1° e 2°, e 215, incisos I a VI, introduzidos pelo art. 1° da 
Proposição 

A norma introduzida pelo art. 213 expressa uma contradição, ao admitir que 
sobre o valor depositado aplique-se a correção pela T JLP, cumulativamente 
com juros sobre o depósito administrativo, com base nos mesmos critérios 
adotados para cobrança de débitos fiscais. 

Quanto ao art. 215 cabe observar que a matéria regulada no dispositivo 
proposto se refere ao depósito administrativo, quando, na verdade, a 
disposição regula o depósito judicial, ocorrendo, assim, divergência que deve 
ser evitada. 

§ 4° do art. 7" da Proposição 
O dispositivo fere o princípio da isonomia constitucional (CF, art. 150, § 7°) 

na medida em que estabelece tratamento diferenciado para contribuintes em 
processo de concordata. 

Art. 9° e parágrafo único 
O dispositivo estabelece desconto do ICMS no ato do pagamento do 

tributo, contrariando, assim, a norma constitucional de regência da matéria 
(CF, art. 155, § 2°, XII, "g") e a Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 
1975 (art. 1°, parágrafo único, inciso IV). 

Art. 15 
O dispositivo dispensa a cobrança de créditos tributários decorrentes do 

ICMS e da Taxa Florestal do mesmo contribuinte, constituídos até 31 de 
agosto de 2001, até o valor de dois mil reais. A proposta institui tratamento 
diferenciado com relação a contribuinte da mesma categoria, contrariando 
normas gerais de política fiscal, cuja mudança não convém ao interesse do 
Estado. 

Art. 16 
A disposição contraria norma prevista em lei de hierarquia superior, além 

de desatender ao interesse público, por colocar em risco a satisfação do 
crédito tributário, em razão da prescrição. É que o Código Tributário Nacional 
(art. 3°) impõe atividade vinculada para cobrança da dívida ativa, que o 
administrador não pode deixar de atender (Lei Federal no 6.830, de 
22.09.80), sob pena de responsabilidade. 

~-----------~------------~ 
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Art. 17 
O dispositivo. ao determinar o arquivamento definitivo das execuções 

fiscais paralisadas por mais de cinco anos, contraria a Lei Federal no 
6.830/80, art. 40, que atribui ao juiz da causa a faculdade de suspender o 
curso da execução. A matéria, assim, é de competência federal, não cabendo 
ao Estado dispor sobre o assunto. 

Art. 18 
A disposição veda a execução fiscal contra sócio meramente cotista que 

não tenha participado da administração da empresa, salvo se tiver concorrido 
para a prática da infração. Ocorre que a responsabilidade tributária, inclusive 
a dos sócios cotistas, é matéria reservada à lei complementar federal (CF, 
art. 146, 111), estando regulada pelo Código Tributário Nacional (arts. 128 a 
138). 

Art. 20 
A norma estabelece benefício em favor do produtor rural e das 

cooperativas, contrariando, assim, a norma constitucional, por ferir o princípio 
da isonomia (CF, art. 150, § 7"). A lei estadual, por outro lado, já prevê a 
hipótese de transferência de crédito (Anexo XXI do Regulamento do ICMS), 
mediante termo de acordo, não sendo conveniente a extensão dessa medida, 
como estabelece a proposta, sem o exame de sua repercussão. 

Art. 22 e §§ 1 o e 2° 
O dispositivo determina cancelamento de crédito tributário que tenha 

adotado como base de cálculo o preço máximo de venda, previsto em tabela 
própria divulgada por entidade representativa do comércio varejista de 
medicamentos. 

Ocorre que para a fixação da base de cálculo para operações sujeitas a 
substituição tributária, a legislação procura estabelecer valores próximos aos 
praticados pelo contribuinte nas operações finais sujeitas a essa sistemática, 
critério que também se aplica a operações realizadas com medicamentos. 

A medida proposta importa em redução de receita, sem estudo adequado 
de sua repercussão para o Tesouro, não sendo portanto recomendável a sua 
adoção. 

Art. 23 e incisos e §§ 1 o e 2° 
A disposição fere o princípio da isonomia constitucional (CF, art. 150, § 7°), 

uma vez que beneficia determinadas operações com a redução da base de 
cálculo. Por se tratar de benefício fiscal relativo ao ICMS, o dispositivo 
contraria a Constituição Federal (art. 155, § 2°, XII, "g") e o disposto na Lei 
Complementar no 24/75 (art. 1°, parágrafo único), que exige convênio com 
outras unidades da Federação, para a sua instituição. 

Art. 24 
O dispositivo determina ao Poder Executivo o encaminhamento de projeto 

L.,__ ______ o ______ ___. 
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de lei para alteração da lei orçamentária para o exercJCIO de 2002, 
definindo a aplicação dos recursos arrecadados na forma dos arts. 6° e 7o da 
Proposição. A proposta contraria o interesse público, uma vez que as receitas 
ali previstas decorrem de impostos, que atendem interesses gerais da 
administração, não sendo, pois, susceptíveis de vinculação, mesmo porque 
contraria o disposto em norma constitucional (CF, art. 167, IV). 

Art. 25 
A disposição faz remissão ao art. 24 da Proposição, ao qual opus veto. 

Ademais, a proposta não pode ser acolhida, uma vez que contraria norma 
expressa da Constituição Federal (art. 167, IV). 

Art. 30 
O dispositivo contraria o princípio constitucional da isonomia (art. 150, § 7°), 

porque beneficia apenas contribuinte que possua crédito acumulado de ICMS 
em razão de operações com equipamentos e componentes para 
aproveitamento de energia solar e eólica. 

Por outro lado, a transferência de crédito para fabricante ou fornecedor 
situado fora do Estado, prevista no dispositivo, depende de acordo com a 
unidade da Federação onde se localiza o contribuinte (CTN, art. 1 02), o que 
não ocorre no caso. 

Pelos motivos expostos, excluo da sanção os dispositivos acima 
mencionados da Proposição de Lei no 14.967, que devolvo à Assembléia 
Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de novembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicada de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM W 242/2001• 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
no 14.918, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-lhe, em 
anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

A Proposição de Lei no 14.918, que me foi encaminhada para sanção, 

~-----------~------------~ 
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autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município 
de Santa Rita do Sapucaí, destinado à ampliação do distrito industrial 
daquela municipalidade. 

De acordo com os esclarecimentos prestados sobre a proposta pela 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente, a área que se pretende doar é reservada para uso especial, 
uma vez que o Estado ali mantém o Centro Educacional Cel. Francisco 
Moreira, unidade que vem funcionando regularmente e desenvolvendo 
trabalho relevante no campo do ensino e no amparo à criança. 

Trata-se, pois, de imóvel que o Estado destina para uso de interesse da 
coletividade, devendo ser preservado com essa finalidade. 

Verifica-se, além disso, que a proposição se refere a doação de parte do 
imóvel, sem caracterizar a área respectiva. Tal imprecisão tornaria, na 
realidade, enexeqüível a proposta. 

Esses são os motivos pelos quais oponho veto total à Proposição de Lei no 
14.918, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de novembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 243/2001' 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me contere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
no 14.920, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o 
imóvel que especifica. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-lhe, em 
anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Ao examinar a Proposição de Lei no 14.920, que autoriza o Poder Executivo 
a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que especifica, vejo-me compelido 
a negar-lhe a minha adesão, fundado em motivo de interesse público. 

O imóvel de que trata a proposta legislativa é reivindicado pela 
Administração Municipal de Sarzedo, que pretende aproveitá-lo na edificação 
da sede da sua Prefeitura, propósito sob todos os títulos louvável. 

Ocorre, entretanto, que o Estado tem necessidade de um imóvel naquela 
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localidade, no qual possa construir o complexo Delegacia de Polícia -
Cadeia Pública, conforme esclarece a Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, fato que inviabiliza a sua liberação. 

Assim, deixo de sancionar a Proposição de Lei no 14.920, que devolvo ao 
reexame da augusta Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de novembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 244/2001• 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
no 14.921, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica 
com o Município de Bonfim. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em 
anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

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

Ao examinar a Proposição de Lei de no 14.921, que "autoriza o Poder 
Executivo a permutar o imóvel que especifica com o Município de Bonfim", a 
mim encaminhado para receber sanção, sinto a necessidade de vetar-lhe o 
parágrafo único do artigo 1°, o que faço, por considerá-lo contrário ao 
interesse público. 

Tal dispositivo, ao exigir equivalência de valores entre os imóveis a ser 
permutados, torna a operação irrealizável, já que estabelece condição de 
cumprimento impossível, pois os imóveis em questão têm valores 
sabidamente diferentes. E ao Estado interessa a troca, porque no terreno 
municipal já está funcionando escola sua, impraticável no terreno de sua 
propriedade. 

É que, não obstante essa diferença de valores, tal permuta se fará sem 
torna, como já estabelecido pelos Governos Estadual e Municipal envolvidos, 
como comprova o Ofício no 183, de 8 de outubro de 2001, da Prefeita do 
Município de Bonfim, detentor do imóvel de maior valor. 

Por esse motivo, deixo de sancionar o parágrafo único do artigo 1 o da 
Proposição de Lei de no 14.921, que devolvo à Egrégia Assembléia 
Legislativa, para reexame. 
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de novembro de 

2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Benjamin Benzaquen Sicsú, Ministro (interino) do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, encaminhando, em atenção a requerimento da 
CPI do Preço do Leite (Ofício no 1.879/2001/SGM), informações sobre as 
importações brasileiras de leite e derivados no período de janeiro a julho de 
2001. (-À CPI do Preço do Leite.) 

Da Sra. Luiza Erundina de Sousa, Deputada Federal, convidando para o 
Seminário Democracia e Soberania Popular, a realizar-se na Câmara dos 
Deputados, em 5/12/2001 e 6/12/2001. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando cópia das notas taquigráficas de sessão em que membros 
dessa Corte manifestam-se com relação às críticas à suposta procrastinação 
do registro de aposentadorias. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando relatório das atividades dessa Corte no terceiro trimestre de 
2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, encaminhando 
vídeo referente às atividades do Programa Bolsa Familiar para Educação-
Bolsa-Escola -, implantado em municípios do vale de Jequitinhonha. (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, em 
atendimento ao Ofício no 1.671/2001/SGM, encaminhando esclarecimentos 
prestados pelo IEPHA-MG, para subsidiar o exame do Projeto de Lei no 
1.667/2001. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.667/2001.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, em 
atenção ao Requerimento n° 2. 726/2001, informando que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria da Fazenda, para exame. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando cópias de documento referentes aos Projetos de 
Lei nos 71/99, 199/99 e 1.300/2000, em atenção a diligências formuladas por 
este Legislativo. (- Anexem-se os documentos aos respectivos projetos.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em atenção ao 
Ofício no 1.882/2001/SGM, encaminhando documentos fiscais referentes à 
venda de leite da indústria para o comércio no mês de agosto. (- À CPI do 
Preço do Leite.) 

Do Sr. Sílvio Peres, Prefeito Municipal de Tumiritinga, e outros, solicitando 

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



1201 
apoio à manifestação popular com vistas a sensibilizar autoridades 
governamentais para a necessidade do asfaltamento da estrada que liga o 
Município de ltanhomi à BR-116. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Paulo César da Costa. Presidente da Câmara Municipal de 
Cambuquira, solicitando o apoio da Casa à aprovação do Projeto de Lei n° 
640/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 640/99.) 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG (2), em atenção aos 
Requerimentos nos 2.674 e 2.627/2001, da Comissão Especial do BDMG, 
informando que no menor tempo possível encaminhará à Casa os dados 
solicitados por intermédio dos referidos requerimentos. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário dos Transportes, 
encaminhando cópia do Convênio no 22/2001, entre a referida Secretaria e o 
Município de Goianá. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins 
do art. 79 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Da Sra. Simone Montez Pinto Monteiro, Coordenadora Estadual do Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiência e Idosos, informando da instalação do 
referido Centro. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de Gestão do 
FUNAD, encaminhando cópia dos termos simplificados de convênios 
firmados entre a Secretaria Nacional Antidrogas e a Associação Brasileira e 
Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c 
o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Da Sra. Maria das Graças Porto Bemquerer Rezende, Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Banco Central do Brasil em exercício, informando, em 
atenção a requerimento da CPI do Leite encaminhado por meio do Ofício no 
2.229/2001, que o Banco não pode transmitir os dados solicitados. (- À CPI 
do Preço do Leite.) 

Do Sr. João Faria Macedo, Presidente da Associação Central dos 
Empregados da EPAMIG, parabenizando esta Casa pela realização do 
Fórum Técnico Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas 
Gerais: Crises e Perspectivas. 

Do Sr. Luiz Malta, desta Capital, manifestando-se contrário ao projeto de 
anistia fiscal. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.279/2000.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
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PROJETO DE LEI W 1.881/2001 

Proíbe a imposição de requisito relativo à idade máxima em concurso 
público nas hipóteses que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a imposição de limite de idade máxima em concurso 

público para provimento de cargos cujas atribuições dispensem a aferição da 
capacidade física ou envolvam atividades predominantemente intelectuais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: O art. 21 da Constituição do Estado demanda urgente 

regulamentação no que se refere aos requisitos de acessibilidade aos cargos, 
empregos e funções públicos. 

É injustificável a imposição de limite de idade máxima como requisito para 
a inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições 
sejam atividades predominantemente intelectuais ou que dispensem a 
aferição da capacidade física. 

A exigência do limite de idade máxima em tais casos afronta o princípio da 
razoabilidade dos atos públicos, consagrado na Constituição Federal. 

A Carta da República, ao tratar dos direitos sociais, também veda a 
imposição de critérios de admissão por motivo de idade, estendendo esses 
direitos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Inteligência do art. 7°, 
XXX, ele o art. 39, § 30, ambos da Constituição. 

Além disso, é uniforme e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre não se poder limitar o acesso 
a cargos públicos, por meio de imposição de limite de idade, mormente nas 
hipóteses tratadas na presente proposição, que, por seu caráter social 
relevante, merece ser acolhida pelos pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.882/2001 
Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal simplificados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As propriedades rurais de até 150ha (cento e cinqüenta hectares) 

que tenham mais de 50% de sua superfície coberta de vegetação submetida 
a regimes de preservação permanente e reserva legal poderão apresentar ao 
órgão competente plano de manejo florestal simplificado. 

Parágrafo único - Considera-se plano de manejo florestal simplificado o 
documento elaborado por profissional legalmente habilitado, segundo 
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Art. 2° - Os planos de manejo florestal simplificados destinam-se a dotar as 
propriedades rurais mencionadas no art. 1 o de instrumento voltado para a 
viabilização de sua exploração econômica e social. 

Art. 3° - Aos proprietários rurais de áreas de até SOha (cinqüenta hectares}, 
fica assegurada, em conformidade com o inciso XIII do art. 248 da 
Constituição de Minas Gerais, a gratuidade da assistência técnica pelo 
Estado, diretamente ou por meio de empresa pública, para a elaboração do 
plano de manejo florestal simplificado previsto nesta lei. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Muitos produtores rurais do Estado de Minas Gerais estão 

obrigados a elaborar planos de manejo florestal para terem acesso à 
exploração de parcelas de suas propriedades cobertas por vegetação nativa. 
A exigência é legal e necessária para a proteção do meio ambiente, ideal 
perseguido por todos nós. Entretanto, o Instituto Estadual de Florestas- IEF-
tem demonstrado excessivo rigor na análise e na aprovação desses planos, 
deixando pouca margem aos proprietários rurais para auferirem rendimentos 
mínimos de suas terras. Essa dificuldade é especialmente notória nas 
propriedades que têm mais de 50% de sua superfície sob regime legal 
especial, como áreas de preservação permanente ou reserva legal. 

Solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei, por 
se tratar de matéria que cria uma alternativa técnica para a viabilização 
econômica das propriedades rurais de pequeno porte. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.883/2001 
Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afro-brasileiros na 

educação infantil, no ensino fundamental e médio ministrados por escolas da 
rede pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam as escolas da rede pública estadual obrigadas a reservar, 
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anualmente, 25% (vinte e cinco por cento) de suas vagas para alunos 
afro-brasileiros no ensino pré-escolar, fundamental e médio. 

Parágrafo único - Serão beneficiados pelas vagas reservadas como cota 
mínima os alunos que tenham preenchido os requisitos para admissão nos 
estabelecimentos de ensino público estadual. 

Art. 2° - Consideram-se, para efeito de cálculo a título de cota mínima, as 
vagas efetivamente existentes em cada ano letivo estabelecidas pela escola 
estadual em consonância com a determinação e supervisão da respectiva 
Superintendência Regional de Ensino- SRE. 

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, consideram-se estudantes afro-brasileiros 
aqueles assim classificados pelo IBGE como negros e pardos. 

Art. 4° - Os estudantes afro-brasileiros que não conseguirem a matrícula no 
estabelecimento de ensino público estadual demandado serão incluídos em 
lista das escolas para matrícula de acordo com o zoneamento estabelecido 
pela Superintendência Regional de Ensino- SRE. 

Art. 5° - Caberá à Superintendência Regional de Ensino - SRE -
estabelecer normas de controle e cumprimento desta lei. 

Art. 6° - Em caso de não haver a quantidade suficiente de alunos afro-
brasileiros para preencher as vagas reservadas como cota mínima, as vagas 
remanescentes serão acrescidas ao restante das vagas existentes. 

Art. 7°- O descumprimento desta lei e das normas e deliberações editadas 
para sua regulamentação e execução será considerado infração 
administrativa e será apurado pelo Conselho Estadual de Educação, por meio 
de processo administrativo, não excluindo as responsabilidades civil e 
criminal do agente infrator. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: Em 1997, os descendentes dos africanos somavam 45% da 

população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. São mais de 70 milhões de pessoas, o que faz do Brasil o 
maior país africano fora da África. 

Levantamento do próprio IBGE revela que apenas 19,9% dos universitários 
do País são negros ou pardos, e somente 5% cursam universidades públicas. 
A falta e a dificuldade de acesso ao ensino de qualidade nas bases 
educacionais e a amnésia histórica são fatores que impossibilitam o negro de 
participar efetivamente do contexto social. A exclusão social do negro no País 
chega a dados alarmantes, ou seja, 60% são analfabetos; apenas 19% têm 
possibilidade de chegar à universidade; a expectativa de vida é menor em 
cinco anos em relação ao branco, além de as condições de moradia serem 
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quatro vezes piores. 

Assim, necessário se faz parar com os diagnósticos e partir para ações e 
projetos objetivos, a exclusão social faz com que os negros não possam 
reconstruir a própria história. Sua participação política foi negada desde a 
abolição. 

A criação de novos quilombos se faz necessária; torna-se prioridade que se 
inicie na escola de base, formando grupos de consciência de identidade na 
comunidade negra. Mesmo não sendo uma solução definitiva para o 
problema, a reserva de cota mínima para alunos afro-brasileiros seria um 
instrumento de formação de uma massa crítica que possibilitaria o exercício 
de uma pressão social e o estabelecimento de condições sociais que 
possibilitem aos jovens negros viver de maneira respeitosa e digna, pois, no 
atual modelo, as escolas são um espaço adverso para a construção de sua 
identidade como negro, pois estão longe de suas culturas. 

A Academia está afastada de projetos que visam a integração do negro na 
sociedade, pois temos dois tipos de inserção social: a integração e a 
inclusão. No primeiro caso, a pessoa deve mudar para ser inserida; no 
segundo, o espaço é que deve ser modificado. Isso é o que queremos e 
estamos propondo para o ensino de base em Minas Gerais. 

A Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei, mas, na 
prática, existem os mais iguais e os menos iguais. Este projeto, cujo objetivo 
é dar direito a quem é colocado em desvantagem, volta-se para a área da 
"discriminação positiva". 

A idéia foi importada dos Estados Unidos, onde a chamada "discriminação 
positiva" assegura a minorias mais oportunidades na formação escolar e no 
mercado de trabalho. Em 1987, a justiça americana garantiu a presença de 
negros e hispânicos entre os alunos da Faculdade de Direito do Texas. A 
partir dai, outras universidades começaram a estipular cotas para negros, 
latinos e asiáticos. 

Vale ressaltar que o Brasil já teve, contudo, um caso de cotas diferenciadas 
para o ingresso em cursos superiores. Entre 1968 e 1985, período durante o 
qual esteve em vigor a Lei Federal no 5.465, de 1968, metade das matriculas 
para os cursos de Agronomia e de Veterinária das instituições federais era 
reservada a estudantes oriundos do meio agrícola. A chamada "Lei do Boi" 
estabelecia que os vestibulandos deveriam comprovar a conclusão do 
secundário em uma escola rural e atestar que seus pais possuíam 
propriedades no campo. 

Em alguns países, a reserva de espaço é comum. Trata-se da chamada 
"ação afirmativa", pela qual se asseguram chances a minorias ou a classes 
desfavorecidas. A legislação dos Estados Unidos é exemplar nesse sentido. 
Nesse pais, estimulam-se órgãos públicos, empresas e universidades a 
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aumentar as oportunidades para negros, latinos, índios e mulheres. 
Existem leis de incentivo para quem contratar pessoas oriundas dessas 
minorias. Fato semelhante ocorre na Índia, onde a casta dos sudra - os 
párias da sociedade - têm direito a uma porcentagem das cadeiras no 
parlamento. Na Colômbia, o Congresso também reserva, desde o início da 
década, uma cota de assentos para a comunidade negra. 

É preciso dizer que este País precisa romper alguns preconceitos, para 
apoiar as ações afirmativas em favor de quase metade do povo brasileiro, 
pois, como relatado, 45% dos brasileiros descendem de africanos. Temos 
que legislar propondo meios que assegurem a todos igualdade de condições 
de acesso ao ensino. 

Todos têm oportunidade de comprar carne, nem todos têm oportunidade de 
comê-la. Todos têm oportunidade de estudar, nem todos têm oportunidade 
de chegar ao ensino superior. É preciso ver a realidade desses fatos. Países 
como os Estados Unidos apresentaram essa ação afirmativa com sucesso; a 
classe média americana negra é resultado e conseqüência disso: 15% dos 
negros americanos têm acesso às universidades e ao mercado de trabalho. 

Ação afirmativa existe no Brasil, a reserva de vagas para candidaturas às 
eleições para mulheres foi exemplo típico de reconhecimento necessário de 
que a mulher deve participar da política neste País. A determinação de que 
as empresas brasileiras com mais de 100 funcionários deveriam reservar 4% 
de suas vagas para os deficientes físicos foi uma ação inconstitucional ou o 
reconhecimento de uma necessidade social que precisava ser atendida neste 
País? 

Discriminação é a situação atual. O Brasil é composto de 45% de negros, 
de acordo com dados do IBGE, dos quais, 5% somente cursam 
universidades públicas. Por que isso? 

Por tais considerações, conclamamos nosso pares a apoiar este projeto, 
dado o seu relevante alcance social e a necessidade de reconhecimento da 
importância da raça negra como base fundamental de formação da história 
de nosso Pais. 

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

PROJETO DE LEI No 1.884/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE -,com sede no Município de Pedralva. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais • APAE • de 
Pedralva é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem seus estatutos 
registrados no Cartório de Notas do Município de Pedralva. 

Conforme atestado, a entidade funciona regularmente há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idõneas que não percebem 
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Em caso de dissolução, o património da entidade reverterá em favor de 
entidade congênere. 

Por ficar evidente o caráter de utilidade pública de que se reveste a referida 
entidade, esperamos ver aprovado 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" 1.885/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Brasileira de Desenvolvimento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o · Fica declarada de utilidade pública a Fundação Brasileira de 

Desenvolvimento. 
Art. 2° · Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° · Revogam-se as disposições ern contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A Fundação Brasileira de Desenvolvimento é uma entidade de 

natureza civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade precípua 
implementar atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas, para a 
promoção e o desenvolvimento humano, social e econômico de pessoas e 
grupos sociais. Atua nos campos sociocultural, educacional e profissional e 
em qualquer outra atividade de natureza econômica, com especial atenção 
ao setor cooperativista. 

Ressaltamos que a entidade está em pleno funcionamento há mais de seis 
anos e que sua diretoria é composta por pessoas comprovadamente idôneas 
e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

· Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.886/2001 
Institui o Programa Estadual de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola 

do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se escola família 
agrícola o centro educativo comunitário que: 

I - ofereça cursos gratuitos de ensino fundamental da s• à s• série e de 
ensino médio, com educação profissional; 

11 - seja gerenciado por uma associação autônoma, composta de pais, 
pessoas e entidades comprometidas com o desenvolvimento da agricultura 
familiar; 

111 - aplique o método da pedagogia da alternância; 
IV - tenha como objetivo a formação integral da pessoa humana, com a 

transmissão dos conceitos e conteúdos do desenvolvimento sustentável; 
V - seja membro da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas -

AMEFA -; 
VI - tenha sido declarado de utilidade pública por lei; 
Vil - adote o sistema de eleição direta para os cargos de direção ou 

coordenação. 
Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da 

Educação, firmar convênio com a AME F A, no qual serão definidos os critérios 
para o repasse de recursos públicos financeiros a serem destinados às 
escolas de que trata esta lei, bem como os critérios para a prestação de 
contas da sua aplicação. 

Art. 3°- Compete à AMEFA: 
I - encaminhar anualmente, à Secretaria de Estado da Educação, cadastro 

atualizado das escolas famílias agrícolas que pertençam à Associação, 
contendo dados relacionados ao número de alunos, professores e demais 
funcionários administrativos; 

11 - repassar às escolas famílias agrícolas os recursos públicos oriundos do 
Programa. 

Art. 4° - São recursos do Programa: 
I - os constantes do orçamento da Secretaria de Estado da Educação ou 

das entidades a ela vinculadas; 
11 - os provenientes de doações do Estado; 
111 - outros. 
Art. 5° - Os recursos repassados às escolas destinam-se ao custeio de 

despesas de administração e docência, as quais se sujeitam aos limites 
previstos no plano de cargos e salários do Estado. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. so - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justiftcação: A proposta pedagógica das escolas Famílias Agrícolas, 
originária da França, em 1935, surge no Brasil em 1969, no Estado do 
Espírito Santo. Sua finalidade é o desenvolvimento sustentável do campo, 
mediante a educação integral da pessoa humana, dentro do espírito de 
solidariedade. 

Para atingir esse objetivo, a escola usa os seguintes meios: 
1 - A associação: é o instrumento pelo qual as famílias se comprometem 

com o projeto educativo dos filhos. 
2 - A pedagogia da alternância: é uma forma de educar que mais se 

aproxima da realidade do campo, visto que adota um conjunto de 
instrumentos pedagógicos que partem da realidade do aluno, valorizam o 
conhecimento pessoal e popular e priorizam suas experiências sócio-
profissionais. A escola utiliza o distanciamento da realidade para aprofundá-la 
cientificamente, refletir sobre ela, entendê-la e transformá-la. No retorno à 
sua casa, o aluno sente-se motivado a fazer experiências e buscar soluções 
para problemas enfrentados, faz novas perguntas e pesquisas. 

3 - Um atendimento integral e personalizado: o aluno é o centro do 
processo ensino-aprendizagem. Com essa visão, a escola família agrícola 
procura oferecer uma educação voltada para os aspectos humano, social, 
intelectual, profissional, ético e ecológico. O regime de internato favorece 
esse atendimento integral. 

4 - O desenvolvimento do meio rural: segundo a pedagogia de Paulo Freire, 
a escola sozinha não transforma uma realidade, tampouco a transformação 
social acontece sem a educação. Nesse sentido, a relação com outras 
entidades, como órgãos públicos e pr"tvados, se dá pela parceria, garantindo 
assim a sua sustentabilidade e autonomia pedagógica e administrativa, ao 
mesmo tempo em que evita a interferência indevida de terceiros que possa 
comprometer os princípios fundamentais do projeto. 

Em Minas Gerais, as escolas família agrícola já são uma realidade. Existem 
em Campo Florido, Comercinho, Conselheiro Pena, ltaobim, ltinga, Jequeri, 
Muriaé, Padre Paraíso, Pavão, Sem Peixe, Turmalina e Virgem da Lapa. 
Todas funcionam articuladas e filiadas à Associação Mineira das Escolas 
Famílias Agrícolas- AMEFA. 

A Secretaria da Educação já manifestou a intenção de estabelecer uma 
relação mais consistente com a AMEFA, mas a ausência de legislação 
específica para regulamentar essa relação tem dificultado a consecução de 
seu objetivo. 

No Espírito Santo, desde 1991 já existe legislação que regula a relação 
entre a Secretaria de Estado da Educação e as escolas família agrícola. 
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1210 
Ao apresentar este projeto, cremos estar contribuindo para o 

fortalecimento e a expansão de uma educação adequada ao meio rural, que 
tem dado bons resultados. 

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

REQUERIMENTOS 
No 2.869/2001, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com o jornalista José Uno de Souza Barros, 
apresentador do programa "Rádio Vivo" da Rádio Itatiaia, e com o jornalista 
Emanuel Carneiro, Presidente da emissora, pela passagem do 25° 
aniversário do programa. (-À Comissão de Transporte.) 

W 2.870/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Câmara Municipal de Ouro Fino pela 
inauguração de sua sede. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 2.871/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas a 
que se determine a execução de reforma na Escola Estadual Professor 
Botelho Reis(- À Comissão de Educação.) 

W 2.872/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a EMATER - MG pela passagem de 
seus 53 anos de criação. (- À Comissão de Politica Agropecuária.) 

W 2.873/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Clube Libanês de Belo Horizonte 
pela passagem de seus 54 anos de criação. 

N° 2.874/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Diretora do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus pela passagem do 90° aniversário dessa instituição. 

W 2.875/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União Vale 
do Gorutuba no 115 pela passagem de seu 20° aniversário de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 2.876/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
transformação da 7' Companhia Militar de Santa Luzia em batalhão da 
Policia Militar. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

W 2.877/2001, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado 
apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
com vistas a que preste informações a respeito da festa de encerramento do 
evento de prevenção de acidentes realizado no segundo semestre de 1999, 
na antiga casa de "shows" Trem Caipira. (-À Mesa da Assembléia.) 
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N° 2.878/2001, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas à 
criação de uma comarca no Município de Capitão Enéias. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

W 2.879/2001, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à liberação de verba 
destinada à UFMG, para que disponibilize dados necessários à publicação 
dos índices do VAF, de acordo com a Lei Complementar no 63, de 1990. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

W 2.880/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à eletrificação rural para 
os municípios que menciona. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

No 2.881/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada à Ouvidoria da Polícia do Estado denúncia apresentada pelo 
Sr. Antônio Marcos de Souza Marcelino. 

W 2.882/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que seja 
disponibilizada viatura policial para o Distrito de Xonim, no Município de 
Governador Valadares. 

No 2.883/2001 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada pelo 
Sr. Juarez Lopes de Jesus. 

No 2.884/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Governador do Estado a regularização do pagamento dos 
servidores públicos, em especial dos professores, de modo a que recebam 
até o quinto dia útil do mês. 

No 2.885/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada manifestação de repúdio ao jornal "Diário da Tarde", pelo 
tratamento preconceituoso dado à Comunidade do Bairro Palmital, de Santa 
Luzia, às professoras primárias, aos idosos, aos pobres e aos demais citados 
em nota veiculada na coluna "Bitoque", em 22/10/2001. 

No 2.886/2001, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário da Cultura a construção de um centro cultural em Pedras de Maria 
da Cruz. 

N° 2.887/2001, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitada ao 
Reitor da UNIMONTES a criação de curso superior, através de extensão, em 
Manga. 

No 2.888/2001, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário da Educação a construção de prédio padronizado para a Escola 
Estadual Erezinha Antunes, de Nova Porteirinha, a liberação de recursos 
para a melhoria da Escola Municipal Domingos de Souza Guerra, de 
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Juramento; e a destinação de veículos para o transporte escolar em 
Miravãnia. 

No 2.889/2001, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se priorize a pavimentação 
asfáltica do trecho que liga os Municípios de Porteirinha e Riacho dos 
Machados. 

W 2.890/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que seja 
remetido a esta Casa projeto de lei orgânica da Polícia Civil. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Colégio de Líderes 
e da Comissão de Transporte. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173, deixa de receber as 

seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a transferência do pagamento do Imposto sobre Veículos 
Automotores - IPVA - para o mês de abril. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica transferido para o mês de abril o pagamento obrigatório do 

Imposto sobre Veículos Automotores - IPV A. 
Art .. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Genaro 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo transferir a data de 

pagamento do Imposto sobre Veículos Automotores- IPVA -,atualmente com 
vencimento no mês de janeiro de cada ano para o mês de abril. 

A obrigatoriedade do pagamento de tal imposto no mês de janeiro é injusta 
e sacrificante para todos os contribuintes, pois coincide com diversos outros 
pagamento e impostos, também obrigatórios, sobrecarregando a todos, 
constituída a grande maioria de chefes de família. 

É no mês de janeiro que temos que arcar com as matrículas escolares, a 
compra dos respectivos materiais, o pagamento obrigatório do I PTU, além 
dos pagamentos de resquícios do final de ano, indiscutivelmente maiores que 
no correr do ano e quase sempre imprevisíveis. 

Todos sabemos da dificuldade de pagamento de tantos impostos num 
mesmo mês e sabemos também dos diversos empréstimos solicitados para 
quitação deles, os quais vêm gerando ainda mais dívidas e descontrolando 
muitos orçamentos familiares. 

A transferência da data de pagamento do referido imposto do mês de 
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janeiro para o mês de abril não acarretará perda financeira à receita 
estadual e possibilitará aos contribuintes o tempo necessário para reequilibrar 
o orçamento familiar; dará o "fôlego" necessário para o planejamento e a 
viabilização do pagamento do imposto em dia, sem que haja tanto sacrifício. 

Pela importância e pelo alcance social de tal projeto, contamos, com o 
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Ermano Batista. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto de 

congratulações com a Câmara Municipal de Ouro Fino pela inauguração de 
sua sede. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Ambrósio Pinto.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Dalmo Ribeiro Silva e Bilac Pinto. 
Comunicação Não Recebida 

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecimento do Sr. Joaquim 
Augusto de Carvalho, ocorrido em 26/11/2001, em Caldas. (- Idêntica 
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sebastião 
Navarro Vieira.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto. 
O Deputado Eduardo Hermeto• - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

venho a esta tribuna por dois motivos. Primeiramente para prestar 
homenagem aos familiares do Sr. Jair Rodrigues Coelho pelo centenário de 
seu nascimento, celebrado no dia 2/2/2001. 

Nascido no Distrito de Patrocínio de Guanhães, hoje Virginópolis, era filho 
do Cel. José Rodrigues Coelho e de Maria Pereira da Silva. Casou-se em 
19/2/28 com sua prima, a Profa. Lucília Coelho do Amaral, e dessa união 
nasceram 1 O filhos. 

Foi proprietário da empresa Cabral & Cia., que mais tarde se transferiu 
para o então povoado de Figueira do Rio Doce, hoje Governador Valadares, 
onde teve juntamente com seus familiares um papel relevante para o 
desenvolvimento industrial daquela região. 

Foi fundador da Associação Comercial e Industrial, da Associação Rural, 
da Companhia Telefônica de Governador Valadares, do Minas Clube, do 
Ilusão Esporte Clube e da Sociedade Industrial de Governador Valadares -
SINVAL. 
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Em 1944, a empresa Cabral & Cia. transformou-se na sociedade 

anônima Indústria de Madeiras, Comercial e Pecuária Cabral S.A., com a 
sigla IMAPEBRA. Essa empresa foi a primeira de Governador Valadares a ter 
sua marca registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial e 
era, naquela época, a empresa que mais pagava imposto na cidade de 
Governador Valadares e que mantinha o maior número de empregados. 

Pode-se afirmar que a IMAPEBRA foi marco no acentuado processo de 
desenvolvimento de Governador Valadares, cidade que mais cresceu em 
Minas na década de 50. Seus empreendimentos iam de três serrarias, com 
ramais ferroviários próprios, cerâmicas, comércio de café, cereais, bebidas, 
material de construção, fábricas de urnas funerárias, distribuidora de 
combustíveis e lubrificantes, além de representação de caminhões e 
automóveis. Na agropecuária, possuía mais de 5.000ha de terras e rebanho 
de mais de 6.000 cabeças, e foi o introdutor do cultivo de coco na região. 

Na política, juntamente com seus familiares, fundou o Diretório 
Valadarense da União Democrática Nacional- UDN. 

Jair Rodrigues Coelho era católico praticante e foi um dos poucos 
valadarenses a visitar o Vaticano, em 1950. Enérgico, procurava educar seus 
filhos através do exemplo de homem responsável e cumpridor de seus 
deveres e de sua palavra. Faleceu em Governador Valadares, em 2211165, 
deixando um exemplo de vida e dignidade a todos que tiveram o prazer de 
conhecer esse pioneiro valadarense de valor. 

Ao prestar esta homenagem ao Sr. Jair Rodrigues Coelho e seus 
descendentes, pelo que representaram e representam, estou prestando 
homenagem ao povo do Município de Governador Valadares. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se minha primeira fala nesta tribuna foi 
homenagem justa e merecida, agora, no entanto, o momento é de dor. 
Primeiramente peço, Sr. Presidente, um minuto de silêncio em homenagem 
às vítimas fatais do incêndio de sexta-feira em Belo Horizonte: Claudia 
Oliveira Costa de Almeida, lvanildo Raimundo Miranda, Everlaine Renata 
Martins, Geraldo Soares de Souza, Luciana Flávia Caetana Ferreira e 
Rosiane Perez. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - A Presidência acata o pedido 
do Deputado Eduardo Hermeto, para que se faça um minuto de silêncio. (-
Pausa.) 

Com a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto. 
O Deputado Eduardo Hermeto* - Assistimos chocados aos relatos da 

tragédia que se abateu sobre Belo Horizonte. O incêndio da casa de "shows" 
Canecão Mineiro, provocado, ao que tudo indica, por malfadada cascata de 
fogos, resultou na morte de 6 cidadãos e feriu mais de 340, alguns em estado 
grave, segundo dados oficiais. 
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Como se não bastasse o sofrimento que o fato provocou em todos nós, 

o que aconteceu foi a constatação inequívoca da incompetência do Sr. 
Prefeito em exercício, Fernando Pimentel, e sua equipe. É entristecedor 
constatar que o Prefeito Célio de Castro e seu Vice lançaram-se ávidos numa 
campanha milionária para serem reeleitos, prometeram dedicação e 
compromisso para com a comunidade de Belo Horizonte e, agora, retribuem 
com desprezo e muita dor à confiança e à esperança que lhes foram 
depositadas. 

A revolta das vítimas e de suas famílias é justa. A revolta e a indignação de 
todos nós é devida. 

Lemos, estarrecidos, as declarações do Sr. Gérson Câmpera, perito de 
Engenharia Legal do Instituto de Criminalística, afirmando que 90% das 
casas de "shows" existentes em Belo Horizonte seriam condenadas numa 
triagem de segurança com mínimo de rigor. 

O quadro de irregularidades do Canecão Mineiro é tenebroso. A ventilação 
é deficiente, falta sinalização de entrada e saída, e não há iluminação de 
emergência. Não existem suspiros, oito janelas vedadas com concreto, 
ausência de saídas de emergência. Meu Deus, como pôde a Prefeitura de 
Belo Horizonte permitir que tamanho descalabro acontecesse. Aquilo não era 
uma casa de "shows", mas de horrores. 

Os jornais desta segunda-feira noticiaram que a Prefeitura instaurou 
sindicância para apurar as circunstâncias que permitiram o funcionamento do 
Canecão Mineiro. O Prefeito em exercício, Fernando Pimentel, segundo a 
imprensa, só deverá se pronunciar após a conclusão desse trabalho. 

Sr. Prefeito, só vai se pronunciar ao final do inquérito? Não deve 
satisfações imediatas? Nada tem a dizer para a comunidade? Não consigo 
entender tanto descaso. Está esperando a dor e a indignação diminuírem, 
para tentar explicar o inexplicável? Por que não admite logo? Chega de 
omissão e inconseqüência. 

É entristecedor assistir, através da mídia, aos técnicos da Prefeitura de 
Belo Horizonte batendo cabeça uns com os outros, abobalhados, tentando se 
defender diante do indefensável. Um diz que o Canecão Mineiro tem alvará, 
outro diz que não tem. Alguém mais diz que o alvará era para outro 
estabelecimento também de "shows". O dono do Canecão mineiro diz que 
pensou que não precisava de novo alvará. Alguém mais diz que o alvará era 
para Kartódromo. É um desencontro de informações que mais deformam que 
informam. 

Sr. Prefeito, não é hora para brincadeira. Percebeu que está lidando com 
vidas humanas? São jovens, pais, mães e amigos apreensivos, com o que 
passou e com o que está por vir. 

Ao que parece, o Procurador-Geral de Belo Horizonte foi o escudeiro 
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escolhido pelo Prefeito para defendê-lo. 

Certamente haverá ações judiciais, ou pensa que sua irresponsabilidade 
ficará impune? Mas o momento é de atendimento às vítimas. Digno seria 
cuidar pessoalmente do assunto, solidarizar-se com as vítimas e suas 
famílias, responder às indagações e tudo mais que um governante 
responsável deveria fazer. 

Mas, afinal de contas, Sr. Prefeito em exercício, Fernando Pimentel, cada 
um faz o que é capaz de fazer. Já que não teve a coragem de se mostrar, 
então vejamos o que disse o Procurador-Geral do Município, Dr. Marco 
Antônio Rezende Teixeira. 

Tentando justificar o injustificável, o Dr. Marco saiu-se com pérola de 
inépcia do atual Governo Municipal. Esquecendo-se, talvez, das vítimas, e 
esforçando-se para defender a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, teve a 
audácia de afirmar: "a fiscalização da Prefeitura é muito atuante, mas não é 
infalível. Não significa que a cidade está entregue à sanha dos gananciosos". 
Significa, sim, Sr. Procurador. A cidade está entregue à sanha dos 
gananciosos, por absoluta omissão da Prefeitura. Seria cômico se não fosse 
trágico. Disse também que a fiscalização não é infalível. Nisso tem razão, 
não é infalível. É incompetente e irresponsável. 

E agora, Sr. Prefeito? O que fazer diante de 6 mortos? E diante de 341 
feridos? Como aliviar as inquietações dos pais e das mães de nossa cidade? 
Já vivíamos intranqüilos com a violência que ronda todos nôs e agora vem 
mais essa ameaça tenebrosa de saberem que seus filhos estão freqüentando 
lugares que não apresentam a mínima segurança? 

O que queremos, Sr. Prefeito, não são reuniões infrutíferas, justificativas 
malsãs e cada um colocando a culpa no outro. De fato, importa apurar quem 
são os culpados e responsabilizá-los por isso. Agora queremos ações 
efetivas para que a tragédia não se repita. Ação, Prefeito, comece a 
trabalhar. O senhor tem o compromisso moral de proteger os cidadãos de 
Belo Horizonte. 

O povo de Belo Horizonte está cansado de ser enganado, merece respeito 
e exige responsabilidade. 

Sabemos que a competência ou, mais propriamente no caso, a 
incompetência, é municipal, mas a Assembléia de Minas não pode assistir 
impassível ao acontecido. 

Sr. Presidente, solicitamos o envio de pedido de esclarecimentos ao Corpo 
de Bombeiros. Queremos saber as falhas foram toleradas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte. Queremos saber a situação de todos os locais de "shows", 
teatros e espetáculos, etc. de Belo Horizonte e de toda Minas. Queremos 
saber o que o Corpo de Bombeiros pode fazer para que a população deixe de 
ser tão duramente prejudicada pela inércia da Prefeitura. 
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O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Eduardo Hermeto, 

acompanhei atentamente o seu importante pronunciamento. Muitas famílias 
de Belo Horizonte estão vivendo neste momento uma situação de muita dor. 
Vemos a fratura da administração de Belo Horizonte exposta para todos. A 
informação que temos é de que 90% das casas noturnas de Belo Horizonte 
não têm fiscalização e alvará para funcionamento, mas estão funcionando. 

A informação que temos tido pela imprensa é a de que a Prefeitura tenta 
culpar o Corpo de Bombeiros. Em Belo Horizonte existem outros 
estabelecimentos que estão daquela maneira, pelo que o Deputado Eduardo 
Hermeto denuncia dessa tribuna, quais sejam os postos de combustíveis. 
Estão colocados ao lado de escolas, ao lado de creches. Vamos fazer o 
levantamento desses postos de combustíveis que estão colocados em áreas 
de risco para a população de Belo Horizonte, para as nossas crianças. 

Descobrimos com muita dor, Deputado Eduardo Hermeto, a armadilha 
onde os jovens de Belo Horizonte estão sendo colocados, e é claro que a 
Prefeitura de Belo Horizonte tem de responder por sua incompetência ao 
fiscalizar. Parabéns por seu pronunciamento. 

O Deputado Eduardo Hermeto* - Muito obrigado, Deputado João Leite. 
Junto-me a V. Exa. nesta luta, ao Deputado Sargento Rodrigues e a muitos 
outros Deputados que já se manifestaram estarrecidos com essa atual 
situação, com o descaso, com a falta de fiscalização. Vamos aqui, através da 
tribuna, através dos mecanismos regimentais que temos, cobrar justiça para 
que essa cena não se torne comum em nossos dias de Belo Horizonte. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - A Presidência solicita ao 
Deputado Eduardo Hermeto que formalize seu requerimento. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

visitantes que nos dão o prazer de estar aqui conosco. Antes de iniciar 
minhas palavras, Sr. Presidente e membros da Mesa, à semelhança do que o 
Deputado Eduardo Hermeto pediu, queremos também pedir 1 minuto de 
silêncio, em consonância com a opinião da Deputada Maria Olívia, que nos 
pediu que não deixássemos passar este momento, não só pelas vítimas do 
Canecão, como também pelo Deputado José Laviola. Ao fazermos 1 minuto 
de silêncio, lembramos a memória das pessoas que morreram tristemente na 
tragédia do Canecão em Belo Horizonte e a memória do saudoso Deputado 
José Laviola de Matos, que foi um dos baluartes desta Casa, campeão de 
votos em Minas Gerais, um parlamentar puro, humilde, sincero, 
comprometido com o ser humano, que fazia do chamado assistencialismo um 
compromisso com o ser humano, compromisso de suprir a omissão do 
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Estado com os cidadãos. 

Exerço a palavra na tribuna, nesta tarde, com muita honra, o que não fazia 
desde 23 de março. Não o fizemos porque, na verdade estávamos em fase 
de mudança partidária, em fase de mudança de plumagem, em fase de 
amadurecimento politico. Precisávamos de momentos de reflexão, de usar 
mais o aparelho auditivo que a natureza nos deu do que a boca. 

Hoje, volto à tribuna desta Casa para fazer uma reflexão sobre os 
acontecimentos do dia 11 de setembro, quando os Estados Unidos da 
América foram duramente golpeados, tendo sido atingida a suposta 
invulnerabilidade da maior potência do planeta, por gestos que não reputaria 
como ataques terroristas, como quer a midia internacional, que faz a cabeça 
dos povos do rnundo. Diria que os Estados Unidos forarn duramente 
atingidos por um gesto guerrilheiro, de ação politica. Ontem, tive a satisfação 
de ouvir, pela Rede Minas - Rede Cultura de Televisão, as palavras do tão 
decantado cientista politico Octávio lanni, que já tive a oportunidade de aqui 
citar, na minha primeira legislatura, quando combatia as privatizações. 
Gostaria de ler um artigo, publicado ontem no jornal "O Ternpo", que também 
quero saudar pelo quinto aniversário. É um jornal que tem dado grande 
contribuição à vida mineira, à politica, à economia e à cultura. Receba, jornal 
"O Tempo", seus Diretores e o Deputado Vittório Mediolli, um de seus 
proprietários, os nossos parabéns por sua presença de cinco anos na 
imprensa mineira. 

Gostaria de ler artigo publicado na página 6 do jornal "O Tempo", escrito 
pelo advogado, historiador, militante politico e ex-Deputado Federal Dimas 
Perrin. Como o tempo é curto, deixaremos os comentários para outro 
momento. O artigo, em 80%, tem o meu sentimento, desde a minha 
manifestação feita no momento em que os Estados Unidos eram golpeados, 
por ato politico, em Nova Iorque e no Pentágono. (- Lê:) 

"A guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão é uma guerra injusta, 
baseada apenas em suposições. O pretexto é a caça a Osama Bin Laden. O 
Governo Norte-Americano acusa-o de ser o mentor dos atos ocorridos, dia 11 
de setembro, em Nova Iorque e Washington. Por isso, quer prendê-lo ou 
matá-lo. Mas não apresenta nenhuma prova concreta da culpabilidade dele. 
Por que? Só pode ser porque não tem. 

Muitos pensam, inclusive nos EUA, que George W. Bush e os politicos, 
empresários e militares que o assessoram estão aproveitando para fazer o 
que desejam: nova guerra mundial, a fim de que possam ganhar dinheiro 
com a venda de aviões, tanques, veiculos e armas, o que já está 
acontecendo. 

A guerra dos EUA contra o Afeganistão é um crime hediondo, desumano e 
cruel. Não se trata de campanha contra o terrorismo. É guerra de conquista, 

L..._...._------0---------1 



1219 
praticada pelos países mais ricos do Primeiro Mundo contra um dos mais 
pobres do Terceiro Mundo. Essa guerra covarde, que está fazendo sofrer 
ainda mais o valente povo afegão, é um incontestável ato terrorista, como 
constará da história. 

O Brasil está correndo o risco de ser envolvido nessa guerra amaldiçoada. 
Diante da gravidade e iminência desse perigo, também por opção de justiça e 
pelo fato de sermos igualmente vítimas dos EUA, se temos de ficar solidários 
com alguém só pode ser com o povo afegão. 

A vida é o bem mais precioso que possuímos. Mas só reconhecemos essa 
verdade quando estamos em idade avançada ou quando precisamos praticar 
o auto-extermínio para salvaguardar uma causa ou defender a vida de uma 
ou mais pessoas queridas. Sou um sobrevivente das câmaras de tortura. Sei, 
portanto, que só um ideal muito elevado ou um amor muito grande pode nos 
conduzir a essa triste e dolorosa decisão suprema. Esse é o motivo pelo qual, 
desde que a tragédia aconteceu, solidarizei-me com as famílias dos que 
perderam a vida, mas também compreendi o sofrimento, a revolta e o 
desespero dos que se imolaram, jogando-se contra aqueles símbolos da 
prepotência, da ganância, do poderio e do orgulho dos EUA. (Por exemplo, 
Mohamed Atha.) Os que me torturaram foram treinados por torturadores 
Norte-Americanos. Também diziam que estavam combatendo o terrorismo. 
Mas pensava e continuo pensando que quem sacrifica a própria vida pela sua 
pátria é patriota de verdade, e não terrorista. Os EUA estão colhendo o que 
plantaram. Lamento que o povo Norte-Americano não tenha ainda percebido 
que pode mudar a orientação de seus governantes e viver em paz, sem 
medo de terroristas e sem praticar terrorismo. 

Lendo, em "O Tempo", o pronunciamento de Osama Bin Laden, senti 
firmeza e sinceridade em suas palavras. Disse que a nação islâmica, há mais 
de 80 anos, tem sofrido humilhação e desgraça, vendo o derramamento de 
sangue de seus filhos e a dessacralização de suas santidades. Lendo isso, 
pensei em minha pátria e em meu povo. Também já não agüento mais ver o 
Brasil ser tratado como possessão dos EUA. Mas o meu caminho para a 
conquista da soberania nacional depende da vontade e da disposição do 
povo brasileiro, que precisa ser esclarecido, mobilizado e incentivado a 
defender mais e melhor o Brasil. 

Somos um país católico. Mas os nossos concidadãos de origem árabe 
possuem sentimentos e costumes peculiares, que deveríamos conhecer para 
melhor conviver com eles. Os árabes consideram a liberdade como um dom 
de Deus e a defesa da religião, da justiça, da hospedagem e da honra do lar 
e do nome como deveres sagrados. Para garantir ou vingar a morte de quem 
está sob seus cuidados, não vacilam em arriscar a própria vida. É possível 
que os muçulmanos identifiquem os EUA como a cidadela do diabo, porque o 
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Alcorão defende os pobres e humildes contra a ganância e a maldade 
dos ricos. 

É sabido que o terrorismo e a violência não se extinguirão com a prisão ou 
a morte daqueles que os praticam. As causas principais do terrorismo 
internacional e da violência local são a ausência de soberania nacional para 
os países e de justiça social para as pessoas. Enquanto os países ricos não 
respeitarem o direito à autodeterminação dos povos, o terrorismo não se 
extinguirá, assim como enquanto não existir, em nosso País, justiça social 
não teremos paz para viver. 

Os EUA têm ofendido, humilhado, oprimido e explorado muitos povos. É 
natural que sejam um país odiado por milhões de pessoas e que muitos 
queiram vê-lo destruído, como aconteceu com o Império Romano, que, pelo 
menos, respeitava as religiões, as leis e as tradições dos povos que 
dominava. Há muito tempo os EUA não são mais vistos como exemplo de 
país libertário e democrático. 

Os EUA não apoiaram nossas lutas pela independência. Hoje, o que eles e 
seus aliados querem é apoderar-se dos recursos naturais dos demais países 
e transformar o mundo em um imenso e lucrativo mercado para seus 
produtos. 

Alguns indivíduos mal informados dizem que o ataque ao World Trade 
Center e ao Pentágono foi o maior ato terrorista do mundo. Isso é mentira, 
porque essa primazia, indiscutivelmente, pertence aos EUA, que, no final da 
Segunda Guerra Mundial com a guerra já decidida, jogaram, por ordem do 
Presidente Hany Trumann, duas bombas atõmicas no Japão, arrasando as 
cidades de Hiroxima e Nagasaki e matando 135 mil pessoas. Se esse crime 
monstruoso não bastasse para qualificar os EUA como o país mais terrorista 
do mundo - terrorismo de Estado -, poderíamos acrescentar a mortandade 
praticada, todo dia, pelas falanges israelenses, financiadas pelos EUA, contra 
os árabes, na Cisjordãnia e na faixa de Gaza. Ou será que os palestinos não 
podem morar na Palestina? 

Em 1969, eu vi muitos jovens vietnamitas com o corpo coberto de feridas 
provocadas pela explosão de bombas de Napalm jogadas sobre eles por 
oficiais e soldados dos EUA. E vi, também, horrorizado, várias moças 
vietnamitas cujos seios haviam sido decepados pelos torturadores Norte-
Americanos. Como cidadão brasileiro e sobrevivente das câmaras de tortura, 
não posso apoiar os EUA nessa empreitada injusta e suja. Minha mente e 
meu coração estão com os afegãos, que são mais fracos, mas estão lutando 
por uma causa justa e em seu próprio território e, por isso, vão vencer 
moralmente, mesmo que tenham de entregar suas próprias vidas". 

Essas são palavras do lutador Dimas Perrin, militante político, advogado e 
ex-Deputado Federal, e tenho a honra de lê-las desta tribuna, para que 
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fiquem gravadas eternamente nos anais da Assembléia Legislativa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira. 
O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, senhoras e senhores, nós, da Bancada do PMDB, queremos 
manifestar os nossos sentimentos ao Deputado José Henrique e a todos os 
familiares do Deputado Laviola, que foi, sem dúvida alguma, um exemplo 
político para Minas Gerais. 

Como Líder da Bancada do PMDB nesta Casa, venho a esta tribuna 
manifestar o nosso repúdio pela intenção da Executiva Nacional de nosso 
partido em reduzir o número de votantes nas prévias destinadas a definir o 
nosso candidato à Presidência da República. Essa manobra, claramente 
arquitetada para atender a interesses que não são do povo brasileiro, atinge 
a autonomia do PMDB e precisa ser acompanhada atentamente por todas as 
forças políticas do País, principalmente por aquelas defensoras da 
democracia plena e da independência partidária. 

Há muito, parte do PMDB nacional vem colocando-se de forma contrária à 
vontade popular. Antes de ser uma questão interna, essas seguidas 
intervenções no PMDB, feitas por alguns colegas submissos ao poder, ferem 
a autonomia partidária e mancham a história democrática do partido e do 
País. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, venho trazer esse assunto a esta Casa 
democrática com o objetivo de evocar os ideais libertários de Minas Gerais, 
para que o nosso partido se desvencilhe das armadilhas que estão sendo 
orquestradas externamente. 

Ontem mesmo, durante a reunião da Executiva Estadual do PMDB em 
Minas Gerais, traçamos uma estratégia para trazer o partido de volta à 
coerência que, infelizmente, o nosso Presidente Michel Temer jogou pela 
janela na semana passada, ao propor um número inferior a 4 mil votantes 
nas prévias de janeiro, depois de ele mesmo, em carta aos convencionais do 
PMDB, ter afirmado que a convenção para a escolha dos candidatos deveria 
ter cerca de 150 mil filiados. Estamos colhendo assinaturas para a 
convocação de uma convenção extra, a ser realizada em Belo Horizonte, no 
próximo dia 16 de dezembro, para deliberar sobre os que terão direito a voto 
nas prévias do PMDB. Teremos o prazer de receber o Michel Temer e outros 
que se aliaram ao Governo Federal, defendendo e tentando impedir a 
candidatura de nosso Governador Itamar Franco. Veremos se, diante dos 
mineiros, terá a coragem de manter o que afirmou sobre as prévias do 
PMDB. Vamos tentar barrar essa manobra dos bastidores com uma ação 
legítima, democrática, como é próprio de quem respeita os limites da ética e 
da legalidade. 
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O Deputado Luiz Tadeu Leite (em apartet - Nobre Deputado lvair 

Nogueira, V. Exa. faz um pronunciamento histórico nesta tarde, seja como 
Líder de nosso partido, o PMDB, seja como Líder do bloco que integra o 
PMDB e o PPS, seja como um companheiro e um Deputado dos mais 
eloqüentes e ilustres desta Casa. Trata-se de uma decisão importantíssima 
para o PMDB, que está em uma encruzilhada: ou permanece atrelado ao 
Governo Federal, recebendo as benesses e as verbas que são distribuídas 
entre os membros da cúpula governista do partido, ou alia-se ao povo, que é 
a causa maior de ser do partido. Estamos escolhendo essa segunda opção. 

Lamentavelmente, essa cúpula governista corroída do PMDB não deseja 
uma candidatura própria, porque deseja ficar atrelada ao Governo do PSDB e 
a partidos afins. Desejamos que o Itamar Franco seja o nosso candidato a 
Governador. Por essa razão, V. Exa., ao fazer esse pronunciamento, está 
alertando os companheiros peemedebistas de Minas Gerais e do Brasil, 
sobretudo os integrantes do Diretório Nacional que são delegados à 
Convenção Nacional, para que assinem a convocação. Como delegado, já 
assinei. Apelo aos companheiros para que façam o mesmo, a fim de 
provocarmos a convenção extraordinária em Belo Horizonte. Desejo ver a 
cúpula governista do PMDB cantar de galo e impor a sua vontade aqui na 
Capital, onde nós, peemedebistas de verdade, faremos uma trincheira a favor 
de um PMDB livre desse Governo Federal, que tanto mal tem causado à 
nossa comunidade. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em apartet - Deputado lvair Nogueira, 
cumprimento-o pelo pronunciamento como Líder do nosso partido. Tenho a 
certeza de que, com essa reunião em nosso Estado, o Presidente Nacional 
do PMDB vai se sensibilizar e deixar de ser assediado pelo Governo Federal. 
Vamos dar direito a voto aos nossos Vereadores e Presidentes de partido. O 
PMDB tem de se afastar deste Governo, que está fazendo grande mal ao 
nosso Pais e às nossas estradas. Por onde passamos vemos que está sendo 
feito um recapeamento, que os buracos estão sendo tapados, mas as 
estradas que pertencem ao DNER estão sem condições de trânsito. Cito, por 
exemplo, a que liga Curvelo a Montes Claros. Está toda esburacada, 
colocando em risco a vida das pessoas. Também a BR-040 e outras estradas 
federais estão intransitáveis. 

Quero falar, ainda, sobre a grande perda do companheiro Deputado 
Laviola, que sempre foi um esteio desta Casa, grande exemplo para o nosso 
Estado e para o Pais. Deu-nos grandes lições e ensinou-nos a fazer política, 
fazendo o bem àquelas pessoas que realmente precisam. 

E o que mais nos assusta nessa manobra é que o Presidente Michel Temer 
está propondo a exclusão dos Vereadores do partido das prévias partidárias. 
Vejam que o PMDB tem 11.374 Vereadores em todo o Brasil. São mais de 11 
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mil pessoas, e não são pessoas comuns. São detentoras de mandato 
popular, alcançado no voto, com o aval de cada brasileiro que vive em cada 
umas das cidades deste País. 

Gostaria de ver o Presidente Michel Temer dispensar o voto daquele 
Vereador do Estado em que é candidato, para ver se, nesse caso, 
dispensaria o apoio dos Vereadores. 

Portanto, ao propor que os Vereadores do PMDB não tenham direito a voto 
na convenção do PMDB, a Executiva Nacional está praticamente 
dispensando 11 mil pessoas com mandato, dizendo que não interessa ao 
PMDB o que pensam e, quem sabe, até sinalizando que devem procurar 
outro rumo, outra agremiação. Ora, que partido é esse, que vira as costas 
para 11 mil Vereadores eleitos em todo o Brasil e que trazem no peito a 
marca do PMDB? 

Isso não podemos admitir, definitivamente. Vamos lutar até o fim contra 
esse grande equívoco do Presidente Michel Temer. O PMDB é muito maior 
do que todos nós. É o maior e o mais tradicional partido brasileiro. Somos 6 
milhões de filiados e temos 1.281 Prefeitos. São 159 Deputados Estaduais, 
88 Deputados Federais, 23 Senadores e 4 Governadores. Não posso admitir 
que a nossa Executiva queira excluir dessa lista 11.374 Vereadores. 

Todos sabemos que o Vereador é o político que, estando nos municípios, 
nos rincões deste País, avista, em primeira mão, as demandas e os anseios 
do cidadão. Esses Vereadores têm o verdadeiro sentimento do brasileiro e 
por isso têm o papel importante de ajudar um partido a escolher o seu 
candidato a Presidente da República. O candidato que tiver um aval assinado 
também por mais de 11 mil Vereadores terá respaldo suficiente para ser 
indicado candidato e, mais do que isso, vencer as eleições. Queremos, nas 
prévias do PMDB, os 150 mil convencionais que o próprio Presidente Michel 
Temer mencionou na carta de setembro, quando era candidato a Presidente 
Nacional do PMDB. 

E quero registrar aqui, mais do que isso, quero enfatizar desta tribuna a 
minha defesa dos 11 mil Vereadores do PMDB que estão ameaçados de 
exclusão da histórica convenção que escolherá o nosso candidato a 
Presidente da República no próximo ano. Não às manobras que só visam a 
amarrar o PMDB aos interesses políticos dos que ainda resistem em deixar o 
poder em vez de seguir um caminho mais afinado com os interesses da 
Nação brasileira! 

Portanto, Srs. Deputados, marcada a convenção extraordinária do PMDB 
para o próximo dia 16, aqui, em Belo Horizonte, queremos contar com todas 
as Lideranças do PMDB e, sem dúvida alguma, com a presença maciça 
desses Vereadores que foram, a princípio. excluídos. Vamos tentar, por meio 
do voto da maioria que faz parte desse grande partido, dar direito a voto a 
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esses Vereadores. Vamos mostrar à Executiva Nacional do PMDB que 
política não se faz dessa forma. 

Gostaria de ver aqui, no próximo dia 16, o Presidente Michel Temer, para 
enfrentar os peemedebistas. Por isso mesmo, vejo a grande chance de o 
Governador Itamar Franco ser o candidato do PMDB a Presidente da 
República. Minas Gerais terá, mais uma vez, um nome forte e respeitado, 
que administrou o Estado por quatro anos, foi Senador e Presidente da 
República. Que Minas Gerais tenha, novamente, o direito à voz e à 
representatividade, para ter realmente a força política que sempre teve e 
perdeu para outros Estados, como São Paulo. Por isso, o PMDB mineiro, a 
Executiva Estadual e os Deputados Estaduais não abrirão mão dessa 
disputa. Vamos até o final, convocando os companheiros, principalmente 
aqueles que disseram "sim" à chapa do Maguito Vilela, quando disputou com 
Michel Temer. Ele perdeu, mas teve, àquela época, 38% dos votos. 

Hoje, para convocar essa reunião extraordinária, precisamos apenas de 
30%. Estamos recebendo telefonemas de todo o País de pessoas que 
querem assinar essa lista de adesão convocando a extraordinária, que vai 
mudar os rumos do País e do PMDB, mostrando ao povo brasileiro que ele 
tem vez e voz na pessoa dos Vereadores que o representam. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 

senhores das galerias, amigos da imprensa, em primeiro lugar, em meu 
nome e em nome da Bancada do PDT desta Casa, da qual tenho a honra de 
ser Vice-Líder, quero expressar, desta tribuna, o nosso profundo pesar pelo 
passamento do ilustre Deputado José Laviola de Matos, ocorrido ontem. 

Laviola, como era carinhosamente conhecido por todos nós, ao longo dos 
anos, mostrou, nesta Casa, um trabalho incansável em favor da camada 
menos favorecida pela sorte. Trabalhou muito no social, deu grandes 
exemplos nesta Casa; por isso mesmo, tornou-se credor da admiração de 
todos nós. 

Tivemos o privilégio e a honra de conviver com ele, durante alguns anos. 
Quando cheguei aqui, em 1989, recebi dele a maior atenção, o maior carinho. 
Homem da Zona da Mata, nascido em nossa querida Muriaé, sempre deu a 
todos nós uma palavra de estímulo, um conselho amigo, uma crítica 
construtiva na hora certa. Vou guardar dele grandes lembranças. 

Quero, nesta oportunidade, dar o nosso testemunho e comunicar o nosso 
pesar a todos os seus familiares pela figura extraordinária que foi Laviola 
para todos nós. 

Após essas considerações, solicito ao Deputado Antônio Carlos Andrada 
que faça chegar ao seu pai, o Deputado Federal Bonifácio de Andrada, os 
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nossos aplausos pelo início das obras de construção do "campus" da 
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC -, de Leopoldina, lá 
instalada há alguns anos. Agora, está sendo empreendido esse grande 
esforço para a construção do "campus" universitário. Leopoldina recebe com 
muita alegria esse novo impulso. Temos lá vários cursos ministrados pela 
UNIPAC. Recentemente, chegou à Faculdade de Direito um grupo de 
Caratinga, que é comandado pelo Prof. Carlos Leitão. A cidade voltou a ser 
polieducacional, universitária. Em virtude da sua excepcional condição 
geográfica, é opção de escolha de vários estudantes da região. Conta 
também com o ensino profissionalizante do CEFET, além de grandes escolas 
municipais, estaduais e particulares. 

Há cerca de três anos, venho trabalhando em prol da rodovia 267, 
especialmente no trecho que liga Leopoldina a Juiz de Fora, mas que se 
estende até Caxambu. Ontem recebi uma correspondência do ilustre 
Secretário de Transporte e Obras Públicas, Dr. Marco Antônio Marques de 
Oliveira, sobre o trabalho que está sendo realizado e prestes a ser concluído, 
uma vez que já solicitou e está sendo aprovado pelo Ministro dos 
Transportes, Dr. Alderico Lima, o Programa de Estadualização de Rodovias 
Federais junto ao Banco Mundial. O Secretário também agradece o meu 
empenho, o que muito me honra, porque dificilmente, numa situação como 
essa, alguém divide o mérito. 

Modestamente, sei que venho colaborando. Há cerca de três anos, promovi 
um encontro na cidade de Maripá com os Prefeitos de Leopoldina e Juiz de 
Fora - respectivamente Márcio Freire e Tarcísio Delgado - e muitas 
lideranças da região. Em função desse trabalho árduo e contínuo, 
reclamando, pedindo, trabalhando junto com o DNER, com o Dr. José Hélcio, 
estamos recebendo essa notícia do Secretário de Obras. Entre as rodovias 
que estão consignadas nessa correspondência, está a 267, que liga a BR-
116 à BR-040, ou seja, Juiz de Fora a Leopoldina, que receberá 
consideráveis melhoramentos. Existem pontos críticos, onde ocorrem sérios 
acidentes. Essa é uma vitória do Legislativo, do Executivo e da área federal, 
que teve a sensibilidade de atender ao pedido feito pelo atual Secretário de 
Transporte e Obras Públicas. 

Neste momento, felicito o Secretário Marco Antônio, pelo seu empenho e 
dedicação não só por essa obra, que em breve chegará, mas também pela 
construção do aeroporto regional na cidade de Guaianá, na Zona da Mata, 
cuja inauguração está prevista para o mês de março de 2002. Esse aeroporto 
regional chega em boa hora e dará nova dimensão à Zona da Mata. Os 
melhoramentos que serão implementados na rodovia 267 trarão conforto e 
tranqüilidade para as pessoas que ali transitam diuturnamente. 

Lá o fluxo é da ordem de 3 mil veículos por dia. 
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Portanto, registro, com muita alegria, o comunicado do Secretário 

Marco Antônio e agradeço-lhe a gentileza de ter valorizado o nosso trabalho 
nesta Casa. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, ilustre 
Deputado Bené Guedes. 

Quero parabenizar, mais uma vez, V. Exa., pelo brilhante trabalho que tem 
realizado em prol da sua região, Zona da Mata. Mineiro de Leopoldina, tenho 
testemunhado a grandeza de seu espírito público como ex-Secretário de 
Governo, que, realmente, tem-se destacado como um dos Deputados mais 
atuantes desta Casa. 

Assiste-lhe razão quando, neste Plenário, traz à discussão o tema 
"rodovias", e dela gostaria de participar. Na qualidade de Presidente da 
Comissão Especial que discutiu as rodovias federais, gostaria de dizer que já 
concluímos o nosso trabalho, especialmente quanto à BR-459, que liga 
Poços de Caldas a ltajubá. Estamos aguardando ansiosamente a liberação 
de recursos do Governo Federal para o início de parte desse importante 
trajeto. Trafegam, aproximadamente, 1 O mil veículos por essa rodovia. 

V. Exa. está realmente certo: sem o progresso das rodovias, o 
desenvolvimento de Minas e do Brasil torna-se inviável. Não somente quanto 
à BR-459, mas também quanto a outras rodovias, iremos propor, por 
intermédio do relator, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a adoção do 
trabalho desenvolvido pela concessionárias. Entendemos que, de uma forma 
ou de outra, estamos caminhando para isso. 

Na Comissão desta Assembléia Legislativa, ouvimos todos os segmentos 
que trabalham na concessão de rodovias e constatamos o quanto melhorou a 
segurança do usuário. São Paulo está liderando quanto à concessão. Em 
Minas, lamentavelmente, temos apenas um trecho da BR-040, ligando Juiz 
de Fora ao Rio de Janeiro. Particularmente, estamos empenhados para que 
esse caso avance. 

V. Exa. fez uma colocação importantíssima: realmente temos de destacar a 
importância e a necessidade das rodovias. Parabenizo V. Exa. pelo seu 
pronunciamento. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço ao ilustre Deputado Dalmo Ribeiro, 
por sua intervenção. Gratifica-me muito a generosidade de suas palavras. 
Apóio a proposta que apresentou e em que está trabalhando muito. 
Certamente será atendido. Inclusive, consta a rodovia que dá acesso a 
ltajubá e a Poços de Caldas no Programa de Estadualização das Rodovias 
Federais, que terá recursos do Banco Mundial. Agradeço a V. Exa. 

Para finalizar, gostaria de dizer que foi inaugurada no último fim de 
semana, a nova sede da Regional de Polícia de Leopoldina, oportunidade em 
que se reuniram o Secretário Márcio Domingues, o Secretário de Indústria e 
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Comércio, Sr. Omar Perez; o Secretário Adjunto, Dr. José Antônio de 
Morais; o Prefeito de Leopoldina, Sr. José Roberto; outros Prefeitos e os 
Deputados Federais Paulo Delgado, do PT, e Custódio de Mattos, do PSDB, 
que trabalham e ajudam muito a região da Mata. 

A obra foi realizada em parceria estabelecida entre o Dr. Nelson 
Constantino, Superintendente Regional, que teve a feliz idéia de conseguir 
essa obra, e o Município de Leopoldina, por intermédio do Prefeito anterior, 
Sr. Márcio Freire, e do atual, Sr. José Roberto Oliveira, que conseguiu a área, 
mas recebeu a participação importantíssima da Loja Maçônica Paladinos da 
Liberdade, da Loja Maçônica Vinte e Sete de Abril, dos clubes de serviço, 
como o Rotary e o Lions Clube, e também da área empresarial e dos 
trabalhadores, eletricistas e pintores, que deram sua cota de colaboração. 
Nesse esforço conjunto também houve a participação do Estado, que 
forneceu alguns recursos para que essa obra fosse concretizada. 

Leopoldina hoje tem uma nova Sede Extraordinária Regional de Polícia, 
num setor que se encontra no mesmo patamar da saúde e da educação. A 
segurança é fundamental para nossas comunidades; portanto, essa 
inauguração foi realmente da mais alta relevância. 

Estamos vendo, também, a concretização, no eixo que liga Leopoldina a 
Cataguases, sobre o rio Pomba, de uma obra de recuperação da Ponte Raul 
Soares, de mais de 100 anos, que foi trazida da Alemanha para o Estado de 
Minas. É uma ponte linda, um atrativo turístico, e está sendo recuperada por 
meio de uma verba de R$280.000,00 liberada pelo Estado. Quero louvar, 
nesta oportunidade, a ajuda fundamental do Secretário Hargreaves, porque 
esse recurso é oriundo da COMIG, que trouxe uma ajuda muito boa para 
essa obra, que liga duas cidades de muita expressão. São cidades que há 
muitos anos estavam aguardando a recuperação dessa ponte, volto a dizer, 
de fundamental importância para os Municípios de Leopoldina e Cataguases. 

Aproveitando a chegada do Deputado Antônio Carlos Andrada, quero 
agradecer à sua família pela obra da UNIPAC, em Leopoldina, por fazer 
chegar esse "campus" universitário em uma cidade que outrora era chamada 
apenas de Zona da Mata e, durante algum tempo, perdeu esse conceito, 
porque foi muito prejudicada. Agora retoma, novamente, a sua liderança na 
área educacional, com a chegada da UNtPAC, da FADIL e também do 
CEFET, entre outras escolas que citamos aqui. Muito obrigado. 

No dia 24 próximo passado, estivemos em Pirapora para comemorar o 13° 
aniversário do Capítulo Pirapora da Ordem De Molay no 90, que foi instalado 
em 19/11/88, sob o patrocínio da Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça no 
18, loja que iniciamos há 26 anos. 

Apesar da pouca idade do Capítulo, ele já contribuiu para a instalação dos 
capítulos das cidades de Várzea da Palma e São João del-Rei e ofereceu o 
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seu membro Ornar Rogério como Mestre Conselheiro Estadual de Minas 
Gerais. Dentro das comemorações, tivemos uma cerimõnia magna de 
elevação ao grau De Molay e uma cerimõnia pública com a presença de 
aproximadamente 500 pessoas, com representações de todo o Norte de 
Minas, além do Mestre Conselheiro Nacional da Ordem De Molay, o nosso 
sobrinho Cassiano Teixeira de Morais, o Mestre Conselheiro Estadual, 
sobrinho Mark Monteiro de Azevedo, da Oficialaria Executiva do GOEMG-
GOBeCOMAB. 

O Capítulo Pirapora tem hoje como Mestre Conselheiro o sobrinho Nelson 
Francisco de Paula Teixeira e como Presidente do Conselho Consultivo, o 
irmão Wilson Oliveira. É patrocinado pela Loja Maçõnica Deus, Caridade e 
Justiça e tem o apoio de toda a maçonaria de Pirapora. 

Feliz a cidade que tem em seu seio uma loja maçõnica instalada. 
Duplamente feliz aquela que pode oferecer aos seus jovens a oportunidade 
de conhecer a Ordem De Molay. 

O que é a Ordem De Molay? No ano de 1919, em Kansas City, Missouri, 
Estados Unidos da América, nascia, com o maçom Frank Sherman Land, a 
idéia de formar uma organização juvenil que proporcionasse o devido 
treinamento e guia para uma melhor cidadania. Uma organização de jovens 
de cunho educacional que transmitisse elevados valores patrióticos com 
liberdade civil, intelectual e religiosa e que pautasse seus ensinamentos nas 
sete virtudes capitais de um De Molay: amor filial, reverência pelas coisas 
sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. 

Como a primeira reunião, em fevereiro de 1919, ocorreu dentro de um 
templo maçônico, um dos jovens (eles eram, além de Louis Lower e o tio 
Land, mais sete jovens) sugeriu que o nome da instituição fosse de alguma 
figura histórica ligada à ordem maçônica. 

Tio Land mencionou o nome de Jacques De Molay, dizendo ter sido o 
último grão-mestre dos cavaleiros templários, que morrera queimado vivo em 
1314, como mártir da lealdade e da tolerãncia. Por unanimidade, aqueles 
nove jovens concordaram com a escolha. 

Em 18/3/19, esses jovens, com mais 24 de seus amigos, reuniram-se 
novamente no templo maçônico e organizaram a Ordem De Molay, com o 
número ideal de 33 jovens. A feliz coincidência foi que a primeira reunião 
aconteceu em 18/3119. Somente 20 anos mais tarde Frank Land descobriu 
que aquela data, 18 de março, era aniversário da morte de Jacques De 
Molay. 

Em menos de um ano, o Capítulo Mãe do Mundo, no Kansas, já contava 
com 3 mil jovens iniciados. Hoje, a Ordem De Molay possui mais de 3 
milhões de jovens iniciados por todo o mundo, constituindo, assim, a maior 
organização de jovens existente no solo terrestre. E o Brasil é o país que 
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mais possui capítulos instalados - em torno de 500, tendo a ordem aqui 
chegado em 1980, com a instalação do Capítulo Rio de Janeiro n° 001. 

Em Minas Gerais temos 100 capítulos instalados, sendo aqui o maior pólo 
De Molay do Brasil. O primeiro capitulo instalado em Minas Gerais foi o 
Capítulo Belo Horizonte n° 12, e o irmão José Ferreira da Silva Filho, o 
primeiro oficial executivo do Estado de Minas Gerais. 

Muito teríamos ainda que falar sobre a Ordem De Molay, mas verificaremos 
em breve, como já acontece nos Estados Unidos, que muitos de nossos 
grãos-mestres, Presidentes da República, Senadores e Deputados terão 
orgulho em afirmar que saíram das fileiras da Ordem De Molay, como é o 
caso do ex-Presidente Bill Clinton. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, por se tratar de matéria 

de grande interesse do povo de Minas Gerais, gostaria de dizer que já se 
encontra na mesa de V. Exa. pedido de criação de comissão especial. Vou 
ler o requerimento: "Os Deputados que este subscrevem requerem de V. 
Exa., nos termos do art. 111, inciso 11, a constituição de Comissão Especial 
para, no Prazo de 60 Dias, Apurar os Fatos Denunciados pela Imprensa 
Mineira no que se Refere ao Possível Favorecimento na Aprovação de 
Projetos de Prevenção de Incêndio em Construções Urbanas pelo Centro de 
Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e 
Apuração Junto à PMMG". Sr. Presidente, há vários dias estão sendo 
veiculadas pela imprensa mineira questões que envolvem denúncias de 
favorecimento na elaboração e aprovação de projetos pelo Centro de 
Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, o que, certamente, pode ter 
contribuído para esse episódio que ocorreu no sábado último, o incêndio do 
Canecão, com a morte de 6 pessoas e mais de 250 feridos. O requerimento 
foi assinado por 45 Deputados. 

Além disso, há também outro assunto que será abordado por essa 
Comissão Especial, o chamado Projeto Visser, de doação de viaturas pelo 
Canadá ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Segundo consta, foram 
doadas 28 ambulâncias, que já viraram sucata. O Estado gastou cerca de 
US$800.000,00 para fazer o transporte dessas viaturas até o Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais. Enormes quantias também foram gastas para 
recuperar essas viaturas, e não houve êxito, mesmo porque deveria ser feita 
adaptação para nosso Estado. Trata-se de um presente de grego, pois o 
Estado sofreu grande prejuízo com a doação dessas viaturas. Os Deputados 
já dispõem de farta documentação que comprova os gastos efetuados pelo 
Estado com as viaturas. 

Portanto, o requerimento dessa Comissão Especial é no sentido de 
apurarmos, primeiro, os projetos que passam pelo CAT, objeto de denúncias 
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a todo momento, inclusive de populares, com edificações construídas 
sem a devida aprovação técnica por parte do Corpo de Bombeiros; segundo, 
o Projeto Visser; e terceiro, o incêndio ocorrido no Canecão Mineiro, quando 
tivemos vidas ceifadas, o que abalou todo o Estado. Essa é uma comissão 
que merece atenção especial por parte de V. Exa. Fica aqui nosso pedido 
para que V. Exa. coloque a constituição dessa Comissão em ordem do dia o 
mais rápido possível, para que os Deputados possam trabalhar arduamente 
em cima do que está sendo proposto. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de reforçar as 
palavras do Deputado Sargento Rodrigues, julgando a importância dessa 
investigação e a existência dessa Comissão Especial a que ele acabou de se 
referir. Precisamos fazer uma investigação sobre essa tragédia ocorrida 
recentemente em Belo Horizonte, que culminou com a morte de seis pessoas 
e o ferimento de várias no Canecão Mineiro. Evidentemente, esse assunto 
virá à tona nessa Comissão Especial, e a Assembléia poderá também fazer 
uma investigação. Isso não pode cair no esquecimento, e é preciso que 
atitudes sejam tomadas para que novas tragédias não aconteçam. Reforço o 
pedido de formação da Comissão Especial, feito pelo Deputado Sargento 
Rodrigues, e solicito ao Presidente que apresse a aprovação, por parte da 
Mesa, de um requerimento que apresentei hoje, solicitando uma série de 
informações ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a respeito de 
uma festa de encerramento do evento de prevenção de acidentes ocorrida no 
segundo semestre de 1999, no antigo Trem Caipira, que hoje é o Canecão 
Mineiro. O requerimento contém uma série de perguntas, tais como: qual a 
data do evento, quem o custeou ou se foi gratuito, se existe uma relação 
entre o Corpo de Bombeiros e seu Comando e os realizadores do evento, se 
é comum a existência de "shows" gratuitos para o Corpo de Bombeiros, quem 
custeou, qual o custo, como é a relação do Comando do Corpo de Bombeiros 
com os empresários desse setor, qual o número de convidados para o 
evento, estimativa de presentes, por que foi escolhido aquele local, se o 
Corpo de Bombeiros solicitou alvará para fazer sua festa naquele local, se 
tinham conhecimento das condições de segurança do local, por que não 
fizeram a vistoria após a realização da festa. 

Houve um evento, com a presença de representantes dos Corpos de 
Bombeiros do País inteiro e de outros países, pois foi um encontro 
internacional para prevenção de acidentes. Alguém deve ter observado falha 
no esquema de segurança. Naquela época eram feitos, no local, denominado 
Trem Caipira, "shows" noturnos. Por que, até hoje, não existe laudo do Corpo 
de Bombeiros? Essas questões precisam ser respondidas e certamente o 
serão, com a resposta ao meu requerimento somada à ação da Comissão 
Especial proposta pelo Deputado Sargento Rodrigues. A Assembléia poderá 
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ajudar nas investigações do passado e propor sugestões para o futuro a 
fim de se evitar tragédias. Tramita um projeto de lei, que será colocado esta 
semana em votação, que dá ao Corpo de Bombeiros melhores condições 
para fiscalizar. Estou apresentando uma emenda a esse projeto de lei, 
obrigando as casas de espetáculos e similares a terem, afixados na parte 
externa do estabelecimento, laudo de vistoria e liberação dos bombeiros para 
seu funcionamento, facilitando o trabalho do cidadão comum em caso de 
investigação e denúncia. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a hora destinada a 

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

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

determina a anexação do Projeto de Lei no 131/1999, do Deputado Eduardo 
Hermeto, ao Projeto de Lei Complementar no 48/2001, do Governador do 
Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de 
iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Mesa da Assembléia, 27 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

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

termos da Decisão Normativa no 9, os Requerimentos nos 2.881 a 
2.885/2001, da Comissão de Direitos Humanos; 2.886 a 2.888/2001, da 
Comissão de Educação; 2.889/2001, da Comissão de Transporte; e 
2.890/2001, da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins 
do art. 104 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

1.779/2001, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito suplementar e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando 

seja encaminhado ofício ao Sr. José Hélcio Santos Monteze, Chefe do 6° 
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Distrito Federal do DNER-MG, solicitando o envio a esta Comissão dos 
documentos que menciona referentes à duplicação da pista da Rodovia BR-
040, no trecho que liga Sete Lagoas a Belo Horizonte. A Presidência vai 
renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Arlen Santiago - A questão da BR-040 virou caso de Polícia. 

Com autorização de V. Exa., Sr. Presidente, a Comissão de Transporte 
estará indo até a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Cámara Federal para fazer denúncia de suspeita de irregularidades 
extremamente graves na construção da BR-040. Existem trechos que foram 
construídos há menos de três anos, e a assessoria desta Casa filmou alguns 
trechos em que a sub-base não foi preparada adequadamente. Queremos 
esses documentos para comprovar os erros cometidos. 

No dia da audiência pública em Sete Lagoas, onde estávamos vendo essas 
arbitrariedades, estava sendo feita licitação pelo DNER, que nem acabou a 
estrada e não tem dinheiro para mantê-la, de R$1.700.000,00, fazendo com 
que fosse a vencedora a mesma firma que fez o projeto da estrada e que tem 
ido às audiências públicas da Comissão de Obras. Por causa desses 
absurdos queremos esses documentos, para tentar apurar os indícios de 
irregularidades. 

Além disso, a continuação da BR-040, que é a Rodovia 135, está 
completamente intransitável. Há mais de dois anos batemos nessa tecla: O 
DNER não coloca nenhum tapa-buraco decente, e o povo do Norte de Minas, 
o povo baiano e o povo da região de Curvelo têm sofrido intensamente com o 
descaso do Governo para com Minas Gerais. E o DNER tem sido o exemplo 
desse descaso. A maioria dos carros têm que passar pela BR-365. Os ônibus 
que fazem a linha de Montes Claros para Belo Horizonte estão tendo que 
passar pela BR-365, aumentando o trajeto em mais de 120km, porque uma 
rodovia federal que liga o Rio de Janeiro ao Maranhão não tem condição de 
trãnsito nesse pedaço entre o trevo da BR-040 e Montes Claros. Estamos 
indignados. A população do Norte de Minas está indignada com esse 
descaso e, principalmente, com essa suspeita de desvio de recurso público, 
praticado sob os olhos do DNER. Está contratando empresas que estão 
ganhando muito dinheiro, e está faltando dinheiro para o essencial, que é o 
tapa-buracos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em que 
solicita seja encaminhado ofício ao Sr. José Francisco Lemos Filho, 
Superintendente da CBTU, solicitando esclarecimentos sobre a falta de 
sinalização de um trecho do metrô da Capital de aproximadamente 6km, 
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compreendido entre os Bairros Horto e São Gabriel, prestes a ser 
inaugurado, tendo em vista denúncias de risco de vida para a população 
usuária do metrô. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Colégio de Líderes, assinado pela totalidade dos Líderes 
com assento nesta Casa, em que solicita a prorrogação, por 30 dias, do 
prazo de funcionamento da Comissão Especial do Esporte. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento no 2.642/2001, da Comissão de Direitos Humanos, em que 
pede informações ao Comandante-Geral da PMMG sobre as providências 
tomadas acerca das denúncias encaminhadas a esse órgão pela Loja 
Maçônica Unificada e Plena no 245, de Lagoa Santa, referentes à onda de 
violência que se tem verificado nessa cidade. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 2.643/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando aos Promotores de Justiça da Comarca de Manhuaçu 
informações acerca dos espancamentos de presos, na cadeia pública local, 
que teriam sido cometidos por policiais civis ou militares. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 2.643/2001 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento no 2.644/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo 
ao Comandante-Geral da PMMG que preste esclarecimentos sobre a 
ocorrência, ou não, de requisição policial para cumprimento do mandado de 
reintegração de posse da Fazenda Morro Alto, no Município de lbiá, nos 
termos da lei que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.671/2001, dos Deputados Dinis Pinheiro e João Leite, 
solicitando do Diretor-Geral do DER-MG o envio, a esta Casa, da planilha de 
composição de custos das passagens intermunicipais do transporte coletivo, 
com a respectiva demanda mensal, por município, de passageiros 
transportados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 2.687/2001, do Deputado Carlos Pimenta, indagando ao 
Presidente do IPSEMG a razão pela qual o referido órgão autoriza aos 
funcionários que recebem salários de até R$400,00, residentes na Capital, a 
utilização gratuita da farmácia do Instituto e não permite que o mesmo 
procedimento ocorra com os servidores que residem no interior do Estado. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda 
no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 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. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento n° 2.687/2001 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.691/2001, da Comissão de Administração Pública, 
pedindo informações ao Secretário da Fazenda sobre o repasse de recursos 
atinentes às obrigações patronais, no período de janeiro de 1999 até a 
presente data, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que 
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência e telespectadores da TV Assembléia. (-Lê:) 

"A legendária habilidade política dos mineiros vem sendo confirmada, ao 
longo da história republicana, por personalidades com as mais variadas 
virtudes, traduzidas em ações e temperamentos marcantes. Mas talvez o 
bom-senso, a malícia sem maldade, o tirocínio político e a rápida percepção 
das coisas e dos sentimentos que afloram das ruas sejam as maiores 
qualidades presentes nos grandes homens públicos mineiros. Ao perder José 
Laviola de Matos, exemplo significativo do que temos de melhor na política 
mineira, Minas perde um artífice com todas essas habilidades, além, é claro, 
do inquestionável compromisso com a causa popular. Aliás, avultava 
também, em sua personalidade, um traço que o fez tão grande e tão querido: 
a caridade. Era, acima de tudo, um homem caridoso: cultivava aquela 
caridade que se sobrepõe à justiça, aos direitos e às leis, porque onde não 
houver norma para amparar os menos favorecidos haverá sempre a caridade 
cristã, fazendo brotar no coração dos homens a necessidade da mão 
estendida ao próximo. E essa foi a principal característica da vida pública 
desse incansável parlamentar: ajudar os mais pobres e carentes. 
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Desde que tivemos o privilégio de conhecer o ex-Deputado José 

Laviola, passamos a nutrir admiração por suas qualidades já mencionadas, 
bem como por seu extraordinário senso de humor. Como não admirar esse 
homem ameno e amável, firme e ponderado, dinâmico e empreendedor, que 
- durante seis legislaturas consecutivas - abrilhantou o Palácio da 
Inconfidência com civismo e com inatas credenciais de administrador e 
homem público? Tivemos o privilégio de, como iniciante na vida pública 
parlamentar, participar, como espectador atento, de inesquecíveis encontros, 
reuniões e conversas, nas quais José Laviola demonstrava todo o seu 
potencial. Nas rodas informais, com parlamentares que privavam do seu 
circulo mais intimo de amizade, desfrutamos a rica experiência de conhecer 
de perto a figura notável do político prático e extremamente objetivo. Como 
sobrinho do ex-Deputado José Bonifácio, seu inseparável colega, pude ter 
acesso a esses momentos singulares. 

Laviola havia encerrado suas lides nesta Casa já há algum tempo, mas, 
praticamente até o fim, manteve-se vinculado a este parlamento. Esta era a 
sua segunda casa, onde os seus colegas parlamentares auferiam lições 
magistrais. Ainda o vemos transitando pelo recinto desta Casa, sempre 
atento e atencioso, cumprimentando a todos pelo nome, dirigindo uma 
palavra de simpatia aos que encontrava, demonstrando que nem mesmo a 
moléstia - que nos últimos tempos o golpeava de forma impiedosa -
conseguia abater o espírito indômito. 

Não é nosso propósito fazer aqui o necrológio do caro colega que parte. 
Nosso objetivo é prestar-lhe a merecida homenagem pessoal e a da Bancada 
do PSDB, cujos integrantes são unânimes testemunhas das suas qualidades 
excepcionais. Não podemos, não obstante, deixar de citar algumas 
passagens da sua vida, as quais atestam a trajetória luminosa e nos deixam 
um exemplo a ser seguido. 

Nosso amigo Laviola foi aquilo que os americanos chamam de "self-made-
man". A família de recursos materiais modestos foi para ele o berço de ouro, 
no qual recebeu a orientação de honestidade e zelo pelos valores morais. 
Seus pais, o Sr. João e a D. Cecy, foram os mestres daquele que um dia se 
tornou mestre. 

Da casa paterna, em Muriaé, Laviola partiu para a luta, empregando-se em 
estabelecimentos bancários. À bem-sucedida carreira no mundo das 
finanças, seguiu-se o ingresso na vida pública, elegendo-se, em 1954, Vice-
Prefeito da cidade de Conselheiro Pena. Foi consagrado nas urnas como 
Prefeito Municipal dessa cidade, onde seu mandato - de 1954 a 1958 -
deixou marcas profundas e positivas no desenvolvimento socioeconômico do 
município. 

O ano de 1970 assinala sua chegada ao Palácio da Inconfidência. Ao 
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primeiro mandato, seguiram-se cinco outros, durante os quais Laviola 
ilustrou este Legislativo com intensa e profícua atividade em favor do povo 
mineiro. Foi Deputado Constituinte na 11 • Legislatura, presidiu diversas 
comissões permanentes, foi 1 °-Secretário da Mesa, Vice-Líder do Governo e 
Líder da Maioria. Em todos esse anos, manteve-se como ferrenho defensor 
daqueles que aqui representava; tanto assim é, que tradicionalmente se 
elegia como um dos Deputados mais votados. Aliás, seu prestígio no vale do 
Rio Doce, no vale do Mucuri e na Zona da Mata ficou na história como 
demonstração inequívoca da confiança de seus constituintes. Laviola era o 
"Deputado Cinco Estrelas", o "Rei dos Votos", o "Grande Cientista Político", 
para citar alguns dos cognomes com que o brindava a imprensa mineira. 

O ano de 1995 assinala a partida de Laviola desta Casa. Seu continuador, 
o querido companheiro Deputado José Henrique, tem sabido manter a 
tradição do antecessor ilustre e já é, por suas próprias qualidades, um dos 
luminares deste parlamento. Na verdade, ele traz consigo aquilo que de 
melhor se incluía na contribuição de José Laviola à política mineira. 

Na vida privada, nosso amigo Laviola encontrou em D. Celita uma 
companheira à sua altura. Às filhas Joselita, Joceli e Celise, ele legou o 
exemplo inestimável que agora se estende à terceira geração dessa família 
extraordinária. A todos os familiares, a nossa mensagem afetuosa e a 
expressão da saudade sincera. 

Adeus, caro amigo José Laviola Matos! Esteja certo, onde estiver, de que 
não o esqueceremos e de que sua vida constitui para nós o protótipo de 
todas aquelas virtudes que devem orientar o cidadão e o homem público. 
Muito obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 28, às 9 horas, e 
para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como 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 78• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia seis de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes e João Leite, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ambrósio Pinto. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita 
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aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que 
a reunião se destina a ouvir os Srs. Olinto Nogueira e Fernando Prates, 
pesquisadores do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação 
João Pinheiro; Felícia Reicher Madeira, Diretora Adjunta de Análise 
Socioeconômica; Maria Antônia Esteves da Silva, Chefe de Divisão de 
Pesquisa do IBGE; David Márcio Santos Rodrigues, Diretor-Geral do Instituto 
de Geociências Aplicadas - IGA - e Herton Ellery Araújo, integrante da 
Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, que irão discutir o Projeto de Lei no 
1.478/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social. A seguir, o Presidente comunica o recebimento de 
ofício do Sr. Uriel Villas Boas, Presidente do Sindicato dos Siderúrgicos e 
Metalúrgicos da Baixada Santista, publicado no "Diário do Legislativo" de 
25/10/2001. Após, o Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei 
Complementar no 46/2001 e designa para seu relator o Deputado Bené 
Guedes. Ato contínuo, o Presidente tece comentários sobre o tema dos 
trabalhos e passa a palavra aos expositores. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Neste momento, 
registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual tece seus 
comentários e, em seguida, apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública da Comissão para conhecer a proposta da UNISA 
de pagamento do crédito trabalhista aos seus 873 ex-funcionários. Submetido 
a votação, é aprovado o requerimento. Assumindo a Presidência, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva concede a palavra ao Deputado João Leite, o qual 
procede à leitura dos seguintes requerimentos: do Deputado Rogério Correia, 
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão para debater a 
fusão da empresa Metso Minerais Lida., de Vespasiano, com a Svedala, de 
Sorocaba, SP; do Deputado Ivo José, em que solicita seja realizada reunião 
da Comissão com representantes da CIPA e dirigentes do Sindicato 
METASITA, para discutir a extinção e fusão de áreas na Companhia 
ACESITA; do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão para discutir as demissões de representantes 
dos funcionários da PRODEMGE. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - João Leite - Bené 

Guedes. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA PROFESSORA JANETE GOMES 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia seis de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, José Milton e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião 
Navarro Vieira declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida, 
por se tratar da primeira reunião da Comissão que se destina a eleger o 
Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. O Presidente 
determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o 
Deputado Márcio Kangussu para atuar como escrutinador. Apurados os 
votos, verifica-se a eleição do Deputado Sebastião Navarro Vieira para 
Presidente e do Deputado José Milton para Vice-Presidente, ambos com três 
votos. O Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a 
Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado como 
Presidente. O Deputado Sebastião Navarro Vieira assume a direção dos 
trabalhos, agradece a confiança nele depositada e declara empossado como 
Vice-Presidente o Deputado José Milton. Logo após, a Presidência designa o 
Deputado Márcio Kangussu relator da matéria. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Márcio Kangussu - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 1 o• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de novembro de dois 

mil e um, comparecem no Parque de Exposições de Passos os Deputados 
João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Cristiano Canêdo e Jorge Eduardo de 
Oliveira (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Anderson Adauto. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Anderson Adauto, 
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. Darlan Esper Kallas, Vice-Prefeito, representando 
o Sr. José Hernani da Silveira, Prefeito Municipal de Passos, Vereador 
Marcos Antônio Marques da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Passos, e Teimo Santiago, Secretário Municipal de Agricultura. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Jonnes Andrade, Presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos; José Calixto Mattar, 
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Presidente da Cooperativa Agropecuária Sudoeste Mineiro Lida 
CASMIL -; Alexandre Maia Lemos, Diretor Industrial da Cooperativa 
Agropecuária do Sudoeste Mineiro - CASMIL -; José Maurício, Presidente da 
Cooperativa de Carmo do Rio Claro; José David, Presidente da Cooperativa 
de Alpinópolis; Marcelo de Lima, Diretor Comercial da Cooperativa dos 
Produtores de Leite Lida- COPROL -, em Alpinópolis; Carlos Molina, Diretor-
Presidente da Mococa - Produtos Alimentícios, em Mococa, SP; e Fausto 
Zanetti Roberto, Assistente Regional da Vigor, em São João da Boa Vista, 
São Paulo, não tendo os três últimos comparecido. Registra-se também a 
presença do Sr. Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da 
FAEMG. O Presidente passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais. Em 
seguida, passa a palavra aos convidados, que fazem suas exposições e são 
questionados pelos membros da Comissão. Aberta a fase de participação 
dos produtores rurais, usam a palavra os Srs. José Luiz Ribeiro, Vereador e 
Engenheiro Agrônomo; José Soares de Melo, Presidente da Cooperativa de 
Piumhi; Nelson Jorge Maia, ex-Prefeito de Passos; Adênio, Presidente do 
Sindicato Rural de Bom Jesus da Penha; José Dalton, Renato Lemos 
Resende, José Renato Bueno e Maurício Silveira Coelho, produtores rurais 
da região. A Presidência esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados, dos produtores rurais presentes e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Cristiano Canêdo -Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 13• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de novembro de 

dois mil e um, comparecem no pavilhão de "shows" do Parque de Exposições 
de Governador Valadares os Deputados João Batista de Oliveira, Cristiano 
Canêdo, Márcio Kangussu e José Henrique (substituindo este ao Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria José 
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente convida a compor a Mesa os Srs. João Domingos 
Fassarelli e José Leonardo Costa Monteiro, respectivamente, Prefeito 
Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, João 
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Marques Pereira Neto, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Governador Valadares; e os ex-Deputados Bonifácio Mourão e Raimundo 
Resende. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG; João 
Marques Pereira Neto, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Governador Valadares; Wellington Silveira de Oliveira Braga, Presidente da 
Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce (Leite lbituruna); Luís Fernando 
Esteves Martins, Diretor da Barbosa e Marques S.A. (Produtos Regina); 
Valdete Araújo, Diretor do Araújo Hipermercados; Marinalvo Jacob da Costa, 
Diretor do Bom Preço Supermercados; e José Raimundo, Gerente Interino da 
Vale Dourado, de Governador Valadares, sendo que os dois últimos não 
comparecem. O Presidente passa a palavra ao Deputado José Henrique, 
autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações 
iniciais. Em seguida, passa a palavra aos convidados presentes, que fazem 
suas exposições e respondem a perguntas dos membros da Comissão. 
Aberta a fase de participação dos produtores rurais, fazem uso da palavra os 
Srs. João Rufino Sobrinho, Henrique Gonçalves Filho, Sílvio Mateus e 
Lupiciano Coelho Serra, respectivamente, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Mantena, Mutum, Coroaci e Virginópolis; Maurílio Paula 
Santos, Vice-Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tarumirim; 
João Leocádio, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Governador Valadares; João Gonçalves Soares, Presidente da Associação 
dos Produtores de Leite de Mendes Pimentel; Álvaro Lopes, Vice-Presidente 
da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Doce - APROVALE -: e 
Sinval Miranda, Prefeito Municipal de Nova Módica e Presidente da 
ARDOCE. A Presidência informa que o teor da reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados, dos produtores rurais 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, 13 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando Faria 

Cristiano Canêdo -Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Pinto Ribeiro, 
Rogério Correia e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado João Pinto 
Ribeiro, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se 
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião 
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se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e 
programar os trabalhos da Comissão. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Márcio Kangussu 
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos, 
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente da Comissão, os 
Deputados Rogério Correia e Elbe Brandão. O Deputado João Pinto Ribeiro 
empossa o Presidente, Deputado Rogério Correia, que agradece a confiança 
nele depositada e sugere que as reuniões ordinárias da Comissão sejam 
realizadas todas as quintas-feiras, às 1 O horas, o que é acatado pelos 
membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, 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 Comissões, 22 de novembro de 2001. 
Rogério Correia, Presidente- João Pinto Ribeiro- Márcio Kangussu. 

ATA DA 76• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas do dia treze de novembro de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Miguel Martini e Rogério 
Correia (substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio A velar, 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. A Presidência informa que 
a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a construção de um 
Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e comunica o 
recebimento de ofícios do Secretário da Casa Civil, em resposta ao 
Requerimento no 2.399/2001, desta Comissão, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 1°/1112001; e do Diretor da BRB Engenharia e Meio Ambiente 
Lida., informando sobre sua atuação na área de consultoria ambiental e se 
colocando à disposição da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do 
Projeto de Lei n° 1. 7 43/2001 , em 2° turno, e designa a Deputada Maria José 
Haueisen para relatar a matéria. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos 
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam enviados ofícios ao 
Presidente da COPASA-MG, pedindo que tome as seguintes providências: 
abertura de poços artesianos e liberação de canos para a rede de distribuição 
de água nas comunidades que menciona; disponibilização de água potável 
para as comunidades rurais de Capitão Enéias; saneamento básico na área 
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central do perímetro urbano do Município de Padre Carvalho; perfuração 
de poços artesianos na reserva indígena xacriabá, no Município de São João 
das Missões; perfuração de poços artesianos e liberação de equipamentos 
para os já perfurados no Município de Catuti; construção de barragens e 
perfuração de poços artesianos no Município de lbiracatu; perfuração e 
liberação de equipamentos para poços artesianos no Município de Riacho 
dos Machados; saneamento básico no Município de Campo Azul; ao 
Presidente da CEMIG, pedindo a viabilização de iluminação pública no 
Município de lbiracatu; e ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pedindo o reflorestamento, com espécies nativas, das margens 
dos corpos de água do Município de Luislândia e a recuperação da bacia dos 
rios Verde Grande e São Francisco, no Município de São João da Ponte. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o tema em questão. Registra-se a presença dos Srs. Murilo 
de Campos Valadares, Secretário Municipal de Coordenação de Política 
Urbana e Ambiental de Belo Horizonte; Neila Batista Afonso, Vereadora á 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Argemiro Afonso Ramos, Vereador á 
Câmara Municipal de Sabará, os quais são convidados a tomar assento á 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor 
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 
Neste momento, a Deputada Maria José Haueisen comparece á reunião, e o 
Deputado Fábio Avelar, tendo que se ausentar, passa a Presidência a essa 
parlamentar. Logo 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 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, 20 de novembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Maria José Haueisen- Fábio A velar. 

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

Às dez horas do dia quatorze de novembro de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen e Eduardo 
Brandão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da 
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. A Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 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, em audiência pública, com diversos convidados, o 
problema da falta de água em alguns bairros de Belo Horizonte. A Presidente 
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acusa o recebimento do Projeto de Lei no 1. 720/2001 no 1 o turno e 
informa que designou o Deputado Bené Guedes como relator da matéria. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 
Promotor de Justiça e Diretor do PROCON Estadual; Luiz Nogueira de 
Oliveira, Superintendente de Operação da COPASA-MG; Solano Filardi, 
Superintendente do INMETRO em Minas Gerais; Odete Vieira Gonçalves de 
Souza, Diretora Técnica do IPEM; João Batista Fernandes, Diretor da Dolphin 
Industrial Lida.; Eduardo de Oliveira Ribeiro, advogado da referida empresa; 
Reinaldo da Costa, Diretor da empresa no Rio de Janeiro; Valmir Louredo 
dos Santos, Presidente da Associação do Movimento dos Sem Água; Antônio 
de Oliveira Barbosa, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
Jardim Europa e da ACI BH-Venda Nova; e Ademir Paulo da Silva, advogado 
da Associação do Movimento dos Sem Água, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Eduardo Brandão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa 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 convidados e 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente. 

ATA DA 65" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de novembro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva (substituindo o Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do 
PPB), Maria Olívia e Dimas Rodrigues (substituindo o Deputado Márcio 
Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Durval Ângelo. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e 
comunica o recebimento de ofícios da reitoria da UFMG, agradecendo 
convite para participar de audiência; do Líder do PTB da Assembléia 
Legislativa de São Paulo, encaminhando cópia do Projeto de Lei n.0 

392/2001, que trata do serviço de hotelaria; da ONG CASDUR, solicitando o 
agendamento de reunião; e do Presidente da COOPERATUR, informando 
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que formam alteradas as datas do I EMITUR. Passa-se à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 2.744, 2.785 e 2.793/2001. 
Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
feito pedido ao Secretário de Turismo, relativo ao aproveitamento econômico 
do vale do Peruaçu; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
pedido ao Diretor-Geral do DER-MG que inicie as obras de recuperação de 
trechos rodoviários do Sul de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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, 23 de novembro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Marco Régis - Cristiano Canêdo - Antônio Carlos 

Andrada. 
ATA DA 14• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de novembro 

de dois mil e um, comparecem no auditório da Escola Superior de Agricultura 
e Ciências de Machado - ESACMA - os Deputados João Batista de Oliveira, 
Bilac Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB) e Dalmo Ribeiro 
Silva (substituindo o Deputado Luiz Fernando Faria, por indicação da 
Liderança do PPB), 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 Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente convida para 
compor a mesa dos trabalhos os Srs. José Miguel de Oliveira, Prefeito de 
Machado; Vereador Luiz Gonzaga Xavier, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Machado; Sebastião Tardioli, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Machado; e Gisele Prado Brigante, Diretora da 
ESACMA. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Jorge Rubez, Presidente 
da Associação Brasileira dos Produtores de Leite - Leite Brasil -; Sebastião 
Tardioli, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Machado; Ângelo 
Hairan Roquim, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha; 
Paulo Sérgio Amorelli Silveira, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Alienas; Carlos Caixeta de CaNalha, Presidente da Cooperativa 
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Agropecuária de Machado; José Carlos Batista, Diretor Executivo de 
Leite e Derivados da Cooperativa Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí; 
Fernando Ulhoa Cintra Friederichs, Gerente do Departamento de Leite da 
Danone, em Poços de Caldas; e Otacílio Belmiro Assunção, Gerente 
Industrial da Vigor, em São Gonçalo do Sapucaí, não tendo os dois últimos 
comparecido. O Presidente passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas 
considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra aos convidados 
presentes, que fazem suas exposições e são questionados pelos membros 
da Comissão. Aberta a fase de participação dos produtores rurais, fazem uso 
da palavra os Srs. Rémulo Paulino da Costa, José Márcio de Carvalho, 
Gualberto Leite, Antônio Dionísio Filho, Henrique Dias Ferreira, Dario Lopes, 
Jorge Eugênio Mesquita e Jamir Ribeiro de Araújo, respectivamente 
Presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais de Poço Fundo, Lavras, 
Paraguaçu, Cachoeira de Minas, Brazópolis, Botelhos, Santana da Vargem e 
Campos Gerais; Waldenor Rocha Gomes, Diretor Executivo da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Rio Grande; e Celso Rosa, produtor rural de Cachoeira 
de Minas. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Deputado Bilac Pinto apresenta requerimento no qual pede seja solicitado à 
Secretaria de Estado da Fazenda que informe à Comissão o nome das 
empresas com sede no Estado que produzem soro de leite e leite em pó, 
bem como o destino dessa produção. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. O Presidente esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados, dos produtores rurais presentes 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, 20 de novembro de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente · Luiz Fernando Faria · Cristiano 

Canêdo · Kemil Kumaira · Márcio Kangussu. 
ATA DA 30" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de novembro de dois 

mil e um, comparece no Espaço Cultural Hervê Cordovil, no Município de 
Viçosa, o Deputado Paulo Piau, Presidente da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião e 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a 
subscreve. O Presidente informa que a reunião se destina a traçar um 
panorama do ensino em Minas Gerais avaliando sua atual situação e 
colhendo subsídios para um Plano de Carreira do Magistério. A seguir, 
convida para comporem a mesa dos trabalhos os Srs. Fernando Sant'ana e 
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Castro, Prefeito Municipal de Viçosa; Antônio Filomeno, Presidente da 
Câmara Municipal de Viçosa; Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da UFV; e 
Raimundo Nonato Cunha, Coordenador do Sind-UTE; e as Sras. Ana Maria 
Gomes, Superintendente da 33" SRE-Ponte Nova; e Maria das Graças 
Salgado, Secretária Municipal de Educação. Registra-se a presença de 130 
pessoas. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz 
suas considerações iniciais e concede a palavra aos componentes da mesa 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, fazem uso da palavra 
os Srs. Manuel Pontes, José Carlos Barbosa e Nilton Barbosa; e as Sras. 
lvalda Perobelli, Marilene Nogueira, Fabiola Miranda, Luciana Macêdo e Inês 
Barbosa. Segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Após as considerações finais e cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença do público, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente. 

ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS CARVOARIAS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de novembro de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão e Márcio 
Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio A velar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a ouvir os Srs. Antônio Miranda de Mendonça, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, e Elson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe do 
Ministério Público do Trabalho. Registra-se a presença da Sra. Elaine 
Nogueira Nassif, Procuradora do Ministério Público do Trabalho, 
representando o Sr. Elson Vilela Nogueira, e do Sr. João César de Freitas 
Pinheiro, geólogo, representante do CREA-MG. A Presidência concede a 
palavra à Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento que deu origem 
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa 
a palavra à convidada, para que faça sua exposição. Registra-se a presença 
do Deputado Ermano Batista. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Registra-se, também, a 
presença do Deputado Márcio Kangussu. Passa-se à fase de apreciação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita sejam 
intimados para depor os Srs. Fernando Coura, Presidente do Sindicato das 

~-----------~------------~ 



1247 
Indústrias Extrativas de Minas Gerais - SINDEXTRA -, e José Carlos do 
Vale, Diretor de Segurança e Saúde da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Setor Mineral; e em que solicita sejam intimados os Srs. 
Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Extração de Madeira e Lenha de ltamarandiba e Turmalina, e 
Gabriel de Fátima Santos, ex-Presidente do mesmo Sindicato. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -

Fábio A velar- Elbe Brandão. 
ATA DA 88• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas e dez minutos do dia vinte de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
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 Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Vereador Antônio de Assis Filho, Presidente da 
Câmara Municipal de Taquaraçu de Minas, encaminhando moção de repúdio 
na qual solicita a rejeição do Projeto de Lei no 1 . 782/2001 , do Deputado Dinis 
Pinheiro. 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, os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei nos 1 .418/2001 com as Emendas n°S 1 e 2 
(relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição) e 
1.854/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de 
redistribuição). Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer 
concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 1.838/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz). Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Eduardo Hermeto, o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.833/2001, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Sávio Souza Cruz. 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, é 
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aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 977/2000 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto, em virtude de redistribuição). O Presidente 
determina o encaminhamento do Projeto de Lei no 1.838/2001 ao Plenário, 
para inclusão do parecer em ordem do dia. Após votação, são aprovados os 
pedidos de diligência para os Projetos de Lei nos 1.815, 1.816; 1.831/2001 
(aos respectivos autores); 1.837 (ao DER-MG); 1.853 e 1.858/2001 (à 
SERHA). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Márcio Kangussu -

Dilzon Melo- Eduardo Hermeto - Agostinho Silveira. 
ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio A velar 
e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Eduardo Brandão. 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. A Presidência informa que a reunião se 
destina a discutir, em audiência pública, a situação do lixão de Justinópolis, 
bem como a coleta de lixo e o saneamento básico da região. A seguir, a 
Presidência registra a presença dos Srs. Vicente Mendonça e José Ornelas, 
Vereadores à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves; Maria José Viana da 
Silva, Getúlio Ferreira de Morais, José Martins e Lourival Araújo Andrade, 
Coordenadores do Movimento Pró-Meio Ambiente de Justinópolis, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à 
Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Neste momento, o Deputado José 
Milton passa a Presidência ao Deputado Fábio Avelar e se retira do recinto. 
Logo após, o Presidente passa a palavra a cada um dos convidados, para 
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, são submetidos a 
votação e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados 
Fábio Avelar, em que solicita realização de audiência pública na cidade de 
Confins, para dar prosseguimento aos trabalhos da audiência pública de 
25/9/2001; e Eduardo Brandão, em que solicita realização de audiência 
pública na cidade de Ribeirão das Neves, para discutir a situação dos lixões. 
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Cumprida a finalidade da reumao, 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, 27 de novembro de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Pastor George - Miguel Martini - Luiz Tadeu 

Leite. 
ATA DA 94• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado 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: cartas dos Srs. João Lúcio Ferreira da Cruz e Carlos 
Cândido Teles, dos Municípios de Peçanha e Governador Valadares, 
respectivamente, em que solicitam providências da Comissão para os fatos 
que relatam; da Sra. Neila Batista, Vereadora, encaminhando exemplar do 
jornal "Em Sintonia com o Mandato"; '1older" do Curso e Seminário 
Internacional de Direitos Humanos sobre Tortura no Brasil, recebido pelo 
Deputado Luiz Tadeu Leite; convite para o Fórum Mineiro de Saúde Mental. 
Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados requerimentos dos Deputados Ivo José, em que solicita seja 
realizada audiência pública para discutir os atentados contra o Presidente da 
Câmara Municipal de Bom Jesus; Marcelo Gonçalves, em que solicita sejam 
formulados votos de congratulações com o Sr. Alexandre Liberal, Chefe da 
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes; Edson Rezende, em que solicita seja 
agendada audiência pública para ouvir representantes da Polícia Civil sobre o 
Projeto de Lei Complementar no 44/2001; seja encaminhado ofício ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedindo a criação de mais varas 
de família nesta Capital; seja agendada visita desta Comissão juntamente 
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, à cidade de Juiz de 
Fora, para verificar a questão do local de implantação do lixão nessa cidade; 
sejam as audiências públicas para discussão da construção da Usina 
Hidrelétrica de lrapé realizadas em conjunto com a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais; seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral 
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de Justiça solicitando providências em relação aos abrigos de crianças. 
A Presidência destina esta parte da reunião a discutir o Projeto de Lei 
Complementar no 44, do Goverrnador do Estado, que dispõe sobre a 
organização básica da PMMG. Registra-se a presença dos Srs. Emerson 
Tardieu, Diretor de Criminologia da Secretaria da Justiça e de Direitos 
Humanos e seu representante; Ten.-Cel. Eduardo Mendes de Souza, 
representando o Comandante-Geral da PMMG; Ten.-Cel. José Honorato 
Amenõ, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais; Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da 
Associação de Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Maj. 
PM Domingos Sávio Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais, 
Policiais e Bombeiros Militares; José Farah Júnior, Delegado-Geral de Polícia 
e Chefe do DRCP-MG; Pedro Evangelista Neto e 3°-Sarg. José Luiz Barbosa, 
Diretor de Planejamento da ASPRA, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que 
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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, 28 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Durval Ângelo - Marcelo 

Gonçalves- Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 7• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria 
Olívia e Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Está 
presentes, também, o Deputado João Leite. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente passa à 
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Bené Guedes 
apresenta dois requerimentos em que solicita nos termos do art. 111, § IV, 
ele o art. 73, § 4° do Regimento Interno, a prorrogação do prazo de 
funcionamento da Comissão Especial do Esporte por 30 dias; e solicitando 
seja realizada visita desta Comissão à sede das Federações Mineiras de 
Esporte, com o objetivo de se coletarem subsídios para os trabalhos da 
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Comissão. Na fase de votação, o Presidente passa a direção dos 
trabalhos à Deputada Maria OI ívia. Submetidos à votação, são os 
requerimentos aprovados. A Presidência informa que a reunião se destina a 
proceder a estudos para a formação de uma política de desenvolvimento do 
esporte no Estado, em especial analisar a viabilidade de implantação de um 
programa de atividades desportivas para as escolas, no período de férias 
escolares. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados 
sobre a viabilidade de implantação de um programa de atividades desportivas 
para as escolas e registra a presença dos Srs. Maria EsteJa Nascimento, 
Sub-Secretária de Desenvolvimento da Secretaria da Educação; Nelson José 
Rodrigues Soares, da UFMG; Watson Lima, representando a Confederação 
Brasileira de Vôlei; Edna Ribeiro Hernandez Martin, Coordenadora do Curso 
de Educação Física da UFJF; lvana Montandon Soares Aleixo. da UFMG; 
Silvio Soares dos Santos, da Universidade Federal de Uberlândia; Geraldo 
Ediberto Fernandes, Presidente Executivo da Federação dos Clubes do 
Estado de Minas Gerais-FECEMG -, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência faz as suas considerações iniciais como autor 
do requerimento que motivou o convite. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. 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, 28 de novembro de 2001 . 
Bené Guedes, Presidente - Maria Olivia - lvair Nogueira - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 18" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada, 
membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes; Mauro 
Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo e Sebastião Navarro Vieira (substituindo 
este ao Deputado Rêmolo Aloise por indicação do PFL), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
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e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, 
em turno único, do Projeto de Lei n°1.779/2001 na forma do Substitutivo n° 1 
e pela rejeição da Emenda no 1. A Presidência esclarece que, com a 
aprovação do Substitutivo no 1, fica prejudicada a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Dilzon Melo). Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Mauro Lobo em 
que solícita seja convidado o Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, para, no dia 28 próximo, 
na Comissão, prestar esclarecimentos sobre a Proposta Orçamentária do 
Estado - Exercício 2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rogério Correia - Agostinho Silveira 

- Doutor Viana. 
ATA DA 72' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença da Deputada Maria José 
Haueisen. 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 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 977/2000, em 
turno único (Deputado José Henrique); e 1.854/2001 (Deputado João Pinto 
Ribeiro). 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, é aprovado o parecer pela aprovação, 
em turno único, do Projeto de Lei no 1.817/2001 (relator: Deputado Antônio 
Carlos Andrada). 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de 
Lei no 1.829/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada). Submetidos à 
votação, são aprovados os Requerimentos n.0 S 2.783 e 2.805/2001. Passa-
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se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados nove 
requerimentos: do Deputado Carlos Pimenta (5), solicitando ao Governo do 
Estado a construção de prédio para atender à Escola Estadual Erezinha 
Antunes, de Nova Porterinha; veiculo para o transporte escolar de Miravânia 
e recursos para a melhoria da Escola Municipal Domingos de Souza Guerra, 
de Juramento; solicitando ao Reitor da UNIMONTES a criação de curso 
superior em Manga e solicitando ao Secretário da Cultura a construção de 
centro cultural em Pedra de Maria da Cruz; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando voto de congratulações com o estudante Vanderley da Conceição 
Veloso Júnior pela conquista do 2° Prêmio Jovem Cientista do Futuro; do 
Deputado Antônio Carlos Andrada solicitando reunião da Comissão para se 
conhecer o Projeto Educação a Distância para Professores, desenvolvido 
pela Universidade Federal de Ouro Preto; e do Deputado Paulo Piau (2), 
solicitando reunião da Comissão para se debater o apostilamento e a 
aposentadoria de Diretores e Vice-Diretores de escolas e solicitando reunião 
da comissão para se debater o fechamento das escolas noturnas de ensinos 
fundamental e médio do Estado. O Presidente recebe a comissão 
representativa do Fórum Diretrizes e Perspectivas da Ciência e da 
Teconologia, que entregam, pela Sra. Patricia Faleiro Pimentel, Presidente 
da Associação Estadual dos Servidores da Ciência e da Tecnologia, o 
documento final do evento. 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, 27 de novembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Geraldo Rezende - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 15• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro de dois 

mil e um, comparecem no Parque de Exposições de Divinópolis os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria e 
Antônio Andrade, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Antônio Júlio e Marcelo Gonçalves. 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 presentes. O Presidente convida para 
compor a mesa dos trabalhos os Srs. Raimundo Machado, Secretário 
Municipal de Agricultura, representando o Sr. Galileu Teixeira Machado, 
Prefeito de Divinópolis; Vereador Carlos Cônsoli, Presidente da Câmara 
Municipal de Divinópolis; Irajá Ferreira Nogueira, Presidente do Sindicato dos 
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Produtores Rurais de Divinópolis; e Deputado Federal Jaime Martins 
Filho. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Afonso 
Damásio Soares, assessor da Diretoria, representando o Sr. Rodrigo Alvim, 
Presidente da Comissão Técnica de Leite da Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais; Irajá Ferreira Nogueira, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Divinópolis; Dalmi Delgado Mesquita, Presidente da 
Cooperativa Agropecuária de Divinópolis (Leite Karinho); Oramício José 
Pereira, representando o Sr. Valdemar Martins Amaral, Diretor-Presidente do 
Supermercado ABC; José Libério de Souza, Diretor-Presidente do 
Supermercado Josildo; e Paulo Roberto Soares, Gerente do Leite Saúde 
Lida.; e Gilmar Amaral, técnico agrícola da Cooperativa Central dos 
Produtores (Leite ltambé), sendo que este último não comparece. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Marcelo Gonçalves, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, para suas considerações 
iniciais. Em seguida, passa a palavra aos convidados presentes, que fazem 
suas exposições e são questionados pelos membros da Comissão. Aberta a 
fase de participação dos produtores rurais, fazem uso da palavra os Srs. 
Roberto Marques Gontijo, Ciro Ribeiro da Silva, Antônio Leite, Dênio Bahia 
Chaves, Newton Bernardino, Onofre de Oliveira Faria, Carlos Henrique 
Rezende Lacerda e Valdivino José Vaz, respectivamente Presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Despacho, ltapecerica, Formiga, 
Luz, Cláudio, Bambuí, Lagoa da Prata e Carmo do Cajuru, Jonas Morais 
Filho e Milton de Oliveira Azevedo, respectivamente Presidente e Diretor 
Comercial da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis; Oswaldo Henrique 
Guimarães, Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Divinópolis; e 
Eduardo Morais, Domingos Sávio e Otávio de Carvalho Álvares, produtores 
rurais da região. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Luiz Fernando Faria apresenta dois requerimentos 
nos quais solicita: 1 - sejam intimados a depor em reunião desta Comissão os 
Srs. Carlos Rabelo Paulinelli e Antônio Garcia de Campos, produtores de 
leite no Município de Luz; o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Luz, Sr. Dênio Bahia Chaves; e os responsáveis pelas empresas Nestlé e 
Embaré, na região de Luz, a respeito da aquisição de leite pelas referidas 
empresas; e 2 - seja intimado o Presidente da Cooperativa Central dos 
Produtores Rurais de Minas Gerais (ltambé) para apresentar os mecanismos 
de pagamento aos produtores de leite pela empresa que dirige, 
especialmente a antecipação da data de anúncio do preço pago aos 
produtores, bem como o Sr. Caetano, Diretor da Cooperativa Agropecuária 
de Paraopeba e membro do Conselho da ltambé, sobre ameaças a 
produtores rurais de Pompéu, conforme denúncias do representante do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu, Sr. Otávio de Carvalho Álvares, 
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na reunião desta Comissão em Divinópolis. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A Presidência informa que 
o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, 
dos produtores rurais 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, 27 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria- Paulo Piau - Márcio Kangussu 
ATA DA 32• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau e 
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado José Henrique, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Durval Ángelo. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião, 
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 o veto presidencial ao Projeto de Lei no 
3.178/97, do Deputado Federal Padre Roque, que institui o ensino de 
Filosofia no ensino médio das escolas públicas do Brasil e convida para 
tomarem assento à mesa dos trabalhos os Srs. Deputado Federal Padre 
Roque e Padre Márcio Antônio de Paiva, Coordenador do Curso de Filosofia 
da PUC-MG; e as Sras. Luzia Werneck, professora da PUC-MG, e Silvia 
Contaldo, professora do Instituto São Tomaz de Aquino. O Presidente 
concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que 
deu ensejo ao debate, e aos convidados para suas considerações iniciais. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas, fazendo uso da palavra os Srs. Sídio Lopes, Daniel Barros, 
Ubiraci José Barcelos, Wellington Machado, André Luiz Joaquim de Oliveira e 
Moisés José Soares e as Sras. lzabella Viglione Monteiro e Maria lida de 
Carvalho. O Presidente registra a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
e submete a votação, sendo aprovada, moção pela derrubada do veto 
presidencial ao Projeto de Lei no 3.178/97, solicitando que seja dada ciência 
de inteiro teor da proposição aos Presidentes do Senado e da Câmara dos 
Deputados, aos Deputados e aos Senadores de Minas Gerais e aos Líderes 
dos partidos representados no Congresso Nacional. Após as considerações 
finais e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Luiz Tadeu Leite. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM No 230/2001 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Membro do 

Conselho Estadual de Educação 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 230/2001, publicada em 18/10/2001, o 
Governador do Estado submeteu a esta Casa, para exame, em cumprimento 
ao que dispõe a alínea "b" do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual, 
a indicação do nome da Profa. Janete Gomes Barreto Paiva para compor, 
como Conselheira, o Conselho Estadual de Educação. 

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após argüição pública da 
indicada perante esta Comissão, nos termos do § 1 o do art.146 do Regimento 
Interno. 

A candidata apresentou seu currículo, pelo qual se pode comprovar sua 
qualificação para o desempenho das atividades inerentes à função que irá 
exercer. 

Às questões que lhe foram formuladas respondeu com clareza, segurança, 
objetividade e propriedade, demonstrando que dispõe das condições 
necessárias para dar a melhor contribuição àquele sodalício. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela indicação da Profa. 

Janete Gomes Barreto Paiva para integrar, como Conselheira, o Conselho 
Estadual de Educação. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001 . 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Márcio Kangussu - João Pinto 

Ribeiro. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 56/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela 
pretende seja dada a denominação de Rafik Raydan ao edifício onde 
funciona a 25• Delegacia Regional de Segurança Pública, situado na Av. 
José Remígio Prézia, no Município de Poços de Caldas. 

Publicado em 4/11/2001, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 
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Fundamentação 

Trata a proposição de dar o nome de Rafik Raidan ao edifício onde 
funciona a 25• Delegacia Regional de Segurança Pública , situado no 
Município de Poços de Caldas. 

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, 
que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do 
Governador, sobre bens de domínio público. 

Além disso, a proposição está em consonância com o disposto na Lei no 
13.408, de 21/12/99, que estabelece normas para a denominação de 
estabelecimento, instituição e próprio público. 

Encontrando-se o projeto de acordo com a legislação pertinente, não pode 
haver impedimento à sua tramitação. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 56/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo 

Hermeto - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 205/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
dar a denominação de José Amâncio dos Santos à Escola Estadual do Bairro 
Jardim Vila Rica, com sede no Município de Igarapé. 

Nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno, a proposição tramitará 
em turno único e será apreciada conclusivamente pela Comissão de mérito a 
que foi distribuída. 

Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão colegiado emitir 
parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 111, 
"a", do mesmo diploma. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada na proposição é regulamentada pela Lei no 

13.408, de 21/12/99. De acordo com o art. 1° desta, a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado será atribuída por 
lei. 

Ainda de conformidade com a mesma lei, a escolha da denominação 
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias 
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os quais devem 
estar relacionados com a destinação da coisa a ser denominada. Por sua 
vez, o art. 3° impõe que não poderá haver, em um mesmo município, mais de 
um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual 
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denominação. 

A respeito destes últimos requisitos, permitimo-nos crer, no caso, que eles 
foram plenamente atendidos, pois a Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, em resposta à diligência formulada por esta 
Comissão, manifestou-se favoravelmente ao projeto de lei em análise. 

Finalmente, cabe-nos esclarecer que, embora as exigências legais tenham 
sido cumpridas no caso em exame, faz-se necessário apresentar emenda ao 
art. 1 o da proposição para atender a melhor técnica legislativa. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 205/99 com a Emenda no 1 , apresentada a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual José Amâncio dos Santos a 

Escola Estadual do Bairro Jardim Vila Rica, com sede no Município de 
Igarapé"." 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo 

Hermeto- Agostinho Silveira- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 710/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe tem por 
finalidade dar a denominação de George Norman Kutova ao Centro de Feiras 
de Minas Gerais - EXPOMINAS. 

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo", em 2/12/99, e, a seguir, 
distribuída a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la, nos termos 
do art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende seja dada a denominação de George 

Norman Kutova ao Centro de Feiras de Minas Gerais- EXPOMINAS -, anexo 
ao Parque de Exposição da Gameleira, em Belo Horizonte. 

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, 
que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do 
Governador do Estado, sobre bens de domínio público, e está em 
consonância com a Lei no 13.408, de 21/12/99, que estabelece normas para 
a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público. 

Além disso, consultada oficialmente a Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração sobre o conteúdo do projeto de lei em análise, ela 
manifestou-se favoravelmente. 
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Conclusão 

Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 710/99 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 

Kangussu - Agostinho Silveira- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.102/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.102/2000, de autoria do Deputado lvair Nogueira, tem 
como objetivo dar a denominação de Vinicius de Morais à Escola Estadual do 
Bairro Tropical Petrolândia, situada no Município de Contagem. 

Dada a natureza da medida consubstanciada na proposição, esta tramitará 
em turno único e será apreciada conclusivamente pelas Comissões de mérito 
a que for distribuída, haja vista o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. Cabe, 
agora, a este colegiado examiná-la preliminarmente. 

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição está sujeita aos ditames emanados da 

Lei no 13.408, de 21/12/99, cujo art. 1° determina que a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado será atribuída em 
lei. 

Daí resulta imprescindível sua tramitação nesta Casa. 
Ainda de acordo com a referida lei, a escolha da denominação reca1ra 

sobre pessoa falecida devendo haver a correlação dos serviços prestados e 
suas notórias qualidades com a destinação da coisa a ser denominada. Em 
respeito ao seu art. 3°, especificamente, a denominação escolhida não 
deverá ser atribuída a mais de um estabelecimento, instituição ou próprio 
público no mesmo município. 

Verificados os dois primeiros requisitos e pressupondo que o último tenha 
sido observado, não podemos obstar o normal encaminhamento do projeto. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1 .1 02/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator- Eduardo 

Hermeto - Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.714/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Cristiano Canêdo e tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à 
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Após ser publicada em 30/8/2001, foi a matéria encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto, determina que as 

sociedades civis, as associações e fundações, constituídas ou em 
funcionamento no Estado dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade 
pública, desde que estejam em funcionamento há mais de dois anos, e seus 
diretores sejam pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas 
plenamente no presente caso, valendo dizer que não há óbice à aprovação 
do projeto de lei. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.714/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.716/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria da Deputada Elaine Matozinhos e tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Bonfinópolis de Minas - APAE de Bonfinópolis 
de Minas, com sede nesse município .. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhada a este órgão 
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto à juridicidade, à 
constitucionalidade e à legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto, determina em seu art. 1° 

que a sociedade civil estabelecida em nosso Estado dotada de personalidade 
jurídica e prestadora de serviços filantrópicos pode ser declarada de utilidade 
pública, desde que seja comprovado, por autoridade competente, estar ela 
em funcionamento há mais de dois anos e serem os seus Diretores pessoas 
idôneas e não remunerados pelo exercício de suas funções. Cumpre-nos 
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Apenas para adequá-lo à melhor técnica legislativa apresentamos emenda 
ao seu art. 1°. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.716/2001, com a Emenda no 1, 
redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Bonfinópolis de Minas , com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.805/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n.0 1.805/2001 tem 
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e 
Social Pró-Melhoramentos - ACOSPROM -, com sede no Município de 
Contagem. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 5/10/2001, 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 
Nos lindes do art. 1° da Lei no 12.972, de 27nl98, 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. 

Examinada a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
Associação em causa preenche os requisitos listados na lei, tornando-se, 
pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Entretanto faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o do projeto de lei 
em análise para corrigir a denominação da entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.805/2001 com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

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

Social Pró-Melhoramentos do Parque São João - ACOSPROM -, com sede 
no Município de Contagem.". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.814/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei no 1.814/2001 
visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Renascer do 
Estado de Minas Gerais - ASBREMG - , com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada em 11/10/2001, 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 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 pelos cargos que exercem. 

Por atender a proposição aos requisitos dispostos em nosso ordenamento 
jurídico, não há óbice legal nem constitucional à sua tramitação nesta Casa. 

Cumpre-nos esclarecer, por conseguinte, que a emenda apresentada tem 
por única finalidade acrescentar a sigla ao nome da entidade para torná-lo 
perieitamente correto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.814/2001 com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

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

Renascer do Estado de Minas Gerais - ABREMG -, com sede no Município 
de Belo Horizonte.". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.827/2001 
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Por intermédio da Mensagem no 227/2001, o Governador do Estado fez 
enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo dar a 
denominação de Francisco Viana de Matos à escola estadual do Povoado de 
Várzea Bonita, situada no Município de Januária. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: a) o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; b) a escolha do nome recairá 
em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
relevantes serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a correlação 
da área em que se destacou com a destinação do bem público a ser 
denominado; e, finalmente, c) não poderá haver, em um mesmo município, 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com 
igual denominação. 

À luz da justificação que se fez anexar à proposição, verifica-se que esta 
atende plenamente às mencionadas exigências legais - a primeira delas, 
dada a sua natureza, por si mesma evidenciada. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.827/2001, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.828/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem no 228/2001, o Sr. Governador do Estado fez 
enviar a esta Casa o Projeto de Lei no 1.828/2001, que tem por escopo dar a 
denominação de Padre América Magalhães à Escola Estadual de Correia de 
Almeida, situada no Município de Barbacena. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
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102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pelo Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: a) o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; b) a escolha do nome recairá 
em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
relevantes serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a correlação 
da área em que se destacou com a destinação a ser dada ao 
estabelecimento, e, finalmente, c) não poderá haver, em um mesmo 
município, mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do 
Estado com igual denominação. 

À luz da justificação que se fez anexar à proposição, verifica-se que esta 
atende plenamente às mencionadas exigências legais - a primeira delas, 
dada a sua natureza, por si mesma evidenciada. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei no 1.828/2001, nos termos originalmente formulados. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.835/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem no 231/2001, o Governador do Estado fez 
enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo dar a 
denominação de Professor José Castro de Araújo à Escola Estadual do 
Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, situada no Município de 
Poços de Caldas. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: a) o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; b) a escolha do nome recairá 
em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
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relevantes serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a 
correlação da área em que se destacou com a destinação do bem público a 
ser nomeado e, finalmente, c) não poderá haver, em um mesmo município, 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com 
igual denominação. 

Por outro lado, deve-se apontar para o fato de que, à luz da justificação que 
se fez anexar à proposição, verifica-se que esta atende plenamente às 
mencionadas exigências legais - a primeira delas, dada a sua natureza, por si 
mesma evidenciada. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.835/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.836/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição 
Estadual, o Governador do Estado fez remeter a este Legislativo, por via da 
Mensagem no 232/2001, o projeto de lei em tela, que tem por objetivo dar a 
denominação de Deputado Raul Décio de Belém Miguel ao trecho de rodovia 
estadual de 36km que faz a ligação da cidade de Tupaciguara ao 
entroncamento da MG-143. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser 
apreciada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto é regulamentada pela Lei no 13.408, 

de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2° a seguir transcrevemos, por estabelecerem 
condições para se 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". 

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°, verifica-se 
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pela leitura dos autos do processo que os demais requisitos enunciados 
no art. 2° também foram plenamente atendidos. Isto posto, inferimos inexistir 
impedimento à aprovação do projeto sob comento. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.836/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Agostinho 

Silveira- Eduardo Hermeto - Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.839/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem por 
escopo declarar de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Cultura 
Nativa, com sede no Município de Uberaba. 

Publicada a proposição em 25/10/2001, vem agora a esta Comissão, que 
deverá fazer o exame de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme o estabelecido pelo art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto de lei está disciplinada em nosso 

ordenamento jurídico pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 
requisitos para se declarar de utilidade pública entidade de direito privado. 

Exige ela que a postulante tenha personalidade jurídica, funcione há mais 
de dois anos e que os membros de sua diretoria sejam pessoas idôneas e 
não remuneradas. 

Por atender aos quesitos estabelecidos pela legislação em vigor, não 
vislumbramos óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria nesta 
Casa. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.839/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu 

Agostinho Silveira- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.840/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Paulo Piau e tem por 
escopo seja declarada de utilidade pública a Sociedade Uberabense de 
Proteção e Amparo aos Menores -SUPAM -, com sede no Município de 
Uberaba. 
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Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, o 

projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhado a esta 
Comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto, determina que as 

sociedades civis, as associações e as fundações, constituídas ou em 
funcionamento no Estado dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade 
pública, desde que estejam em funcionamento há mais de dois anos e que 
seus diretores sejam pessoas idõneas não remuneradas pelo exercício de 
suas funções. 

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

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.840/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.842/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Padre Olímpio, com sede no 
Município de ltabira. 

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise está subordinada às normas previstas na Lei no 

12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade 
pública, cujo art. 1 o estabelece poderem ser declaradas de utilidade públicas 
as entidades que comprovarem ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos e ter como Diretores pessoas idõneas e 
não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Ao examinar os documentos anexados ao processo, certificamos que o 
referido Grupo preenche os requisitos previstos na legislação, razão pela qual 
não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o do projeto, para 
acrescentar a sigla pela qual a entidade também é conhecida e o município 
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onde está situada. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.842/2001 com a Emenda no 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro Padre 

Olímpio - GEPO -, com sede no Município de ltabira.". 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.845/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Urucânia, com sede nesse município. 

Após ser a matéria publicada em 26/10/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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 idõneas não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
Associação preenche os requisitos constantes na referida lei, tornando-se, 
pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.845/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.846/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Dimas Rodrigues e tem 
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por escopo seja 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. 

Após sua publicação e nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser 
apreciada preliminarmente quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto determina em seu art. 1° 

que pode ser declarada de utilidade pública a sociedade civil estabelecida em 
nosso Estado dotada de personalidade jurídica e prestadora de serviços 
filantrópicos, desde que seja comprovado por autoridade competente estar 
ela em funcionamento há mais de dois anos, serem seus diretores pessoas 
idôneas e não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que tais requisitos foram atendidos plenamente no 
presente caso, valendo dizer que não há óbice à aprovação do projeto de lei. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.846/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.847/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei no 1.847/2001, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação Evangélica de Alto Caparaó 
- ASSEVAC -, com sede no Município de Alto Caparaó. 

Publicado em 27110/2001, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. I 02, 111," a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos termos da 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 é 
dirigida por pessoas idôneas que não são remuneradas pelo exercício de 
suas lu nções. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela está habilitada ao título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1.847/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Dilzon Melo -
Márcio Kangussu - Agostinho Silveira. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.848/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio da Mensagem no 234/2001, o Governador do Estado fez 

enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo dar a 
denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC Dona 
Afonsina ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, localizado 
no Município de Pará de Minas. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pelo Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; a escolha do nome recairá em 
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes 
serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a correlação da área em 
que se destacou com a destinação do bem público a ser nomeado; e, 
finalmente, não poderá haver, em um mesmo município, mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual 
denominação. · 

Por outro lado, deve-se apontar para o fato de que, à luz da justificação que 
se fez anexar à proposição, verifica-se que esta atende plenamente às 
mencionadas exigências legais, sendo que o atendimento à primeira delas se 
evidencia por sua própria natureza. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.848/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Eduardo 

Hermeto - Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.849/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 

~-----------~------------~ 



1271 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem no 235/2001, o Governador do Estado fez 
enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo dar a 
denominação de Professor Paulo Freire à Escola Estadual Neder lssa, 
situada no Município de Governador Valadares. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pelo Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: a) o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; b) a escolha do nome recairá 
em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
relevantes serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a correlação 
da área em que se destacou com a destinação do bem público a ser 
denominado; e, finalmente, c) não poderá haver, em um mesmo município, 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com 
igual denominação. 

À luz da justificação que se fez anexar à proposição, verifica-se que esta 
atende plenamente às mencionadas exigências legais - a primeira delas, 
dada a sua natureza, por si mesma evidenciada. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.849/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.850/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.850/2001, do Deputado Hely Tarqüínio, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Serra do Salitre, com sede nesse município. 

Publicada em 1°/11/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

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

se encontra em conformidade com o disposto na Lei no 12.972, de 27/7/98, 

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



que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, estabelecendo os 
requisitos necessários à sua efetivação. 
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Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da proposta de lei em 
análise. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.85012001 na forma original. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto- Dilzon Melo - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.851/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei no 1.851/2001 
visa declarar de utilidade pública a Fundação Assistencial de Saúde de 
Lavras, com sede nesse município. 

Publicado no dia 1°/1112001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, ele 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 2717198, 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 de natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação 
do projeto. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o da proposição, 
para corrigir o nome da entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.851/2001 com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

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

Saúde de Lavras, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 101/99 
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Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado José Henrique, por meio do projeto de lei sob comento, 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus, situada no Município de Pocrane. 

Nos termos do art.102, 111, "a", do Regimento Interno, cabe a este órgão 
colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O bem descrito no projeto de lei sob análise foi adquirido pelo Estado por 

meio de doação do Município de Pocrane e, posteriormente, cedido à Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus, que há 15 anos vem cuidando do imóvel. 
Deseja, agora, a entidade obter a sua propriedade, no intuito de continuar 
exercendo as atividades pertinentes ao seu mister e edificar novas 
instalações. 

A matéria está sujeita ao art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que 
subordina a alienação de bens da administração pública à prévia autorização 
legislativa, à existência de interesse público devidamente justificado, à 
avaliação do bem e à licitação na modalidade de concorrência. E, ainda, às 
normas dos arts. 16 e 17 da Lei no 9.444, de 25/11/87. 

No caso em comento, a norma estadual institui que "a administração, 
preferencialmente à venda ou doação de bem imóvel, concederá direito real 
de uso". Após análise dos documentos do processo, em especial do ofício 
enviado a esta Casa pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, constatamos que seu posicionamento é convergente com o 
da norma mineira. Assim, a mera autorização do Legislativo, sem a vontade 
do Executivo, em nada contribuirá para se efetivar a doação. Estaríamos, 
pois, editando lei que, embora vigendo, seria ineficaz. 

O eminente jurista Miguel Reale sustenta que a "lei, no sentido técnico 
desta palavra, só existe quando a norma escrita é constitutiva de direito ( ... ) 
quando ela introduz algo de novo com caráter obrigatório no sistema jurídico 
em vigor''. (In "Lições Preliminares de Direito", Saraiva, 1976, 3' ed., p. 163.) 

O não menos importante jurista José Afonso da Silva pondera que "o 
caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ) e o de modificação na 
ordem jurídica preexistente, que decorre de 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, podemos considerá-lo, portanto, antijurídico, não 
devendo prosperar nesta Casa. 

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

101/99. 
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu 

Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.611/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei no 1.611/2001 
dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos administrativos 
no Estado em que figure como parte interessada, direta ou indiretamente, 
pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. 

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora a 
matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Ainda que o projeto reflita legítima preocupação com a situação do idoso na 

sociedade mineira, verifica-se, tecnicamente, que o seu objetivo precípuo já 
se encontra contemplado pela legislação estadual. Com efeito, a Lei no 
12.666, de 1997, com a modificação introduzida pela Lei no 13.615, de 2000, 
estabelece que: 

"Art. 4°- São princípios da política estadual de amparo ao idoso: 

VIII - a garantia de prioridade para procedimento administrativo, em 
tramitação em qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como parte 
pessoa idosa.". 

A proposição tampouco inova a extensão do direito de prioridade ao 
cõnjuge supérstite, companheiro ou companheiro, com união estável, maior 
de 65 anos, uma vez que essa pessoa já se encontraria, justamente por ter 
mais de 65 anos, automaticamente contemplada pelo art. 1 o do projeto. 

Há que se observar ainda flagrante contradição da proposição com a citada 
Lei no 12.666, de 1997. Para esse diploma legal, que dispõe sobre a política 
estadual de amparo ao idoso e dá outras providências, idoso é a pessoa com 
mais de 60 anos de idade, enquanto o projeto em exame busca assegurar o 
direito de prioridade apenas para aqueles maiores de 65 anos. 

Verifica-se, portanto, que a matéria em análise pouco ou nada inovaria no 
ordenamento jurídico estadual, não ensejando a sua aprovação efeitos 
concretos na normatização das relações jurídicas e administrativas que 
envolvem a pessoa idosa no Estado de Minas Gerais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei no 1.611/2001. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes, relator- Luiz Menezes. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.746/2001 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei no 1.746/2001 
visa a obrigar as empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam 
disquetes a recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes destinação que não 
cause poluição ambiental. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma 
do Substitutivo no 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga as empresas produtoras, distribuidoras e 

comerciantes de disquetes para uso em computador a implantar serviço de 
coleta para descarte ou destruição do produto usado ou danificado. Esse 
controle será acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, mediante nota de recolhimento emitida pela 
distribuidora ou pelo fabricante. Estão previstas, também, multas no caso de 
descumprimento da lei. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo no 1 com o 
objetivo de aperfeiçoar a matéria à luz da legislação estadual, que já 
estabeleceu diretrizes para o descarte, no meio ambiente, de resíduos 
sólidos que necessitam de tratamento específico, tendo em vista as suas 
características físico-químicas de potencial tóxico ou poluidor. 

O substitutivo incluiu os disquetes descartáveis na relação dos materiais 
que deverão ter um tratamento diferenciado de que trata a Lei no 13.766, de 
30/12/2000, que dispõe sobre a coleta seletiva de lixo e prevê uma 
destinação ambientalmente adequada para pilhas, baterias e lâmpadas 
fluorescentes, repassando ao produtor a obrigação do descarte final desses 
materiais e rejeitas. Tendo como pressuposto a responsabilidade atribuída a 
quem gerou ou produziu os resíduos, competirá ao Conselho Estadual de 
Política Ambiental estabelecer as normas específicas para o recolhimento, a 
reutilização, a reciclagem, o tratamento ou o descarte dos referidos materiais. 

As medidas propostas estão em consonância com as diretrizes 
amplamente difundidas em vários países segundo as quais a destinação final 
de resíduos ou materiais descartáveis que possam trazer prejuízos à saúde 
humana e ao meio ambiente é uma responsabilidade de quem os produz. 
Essa competência não é imposta, portanto, ao poder público, que já 
responde pela obrigação de promover os serviços de coleta e disposição final 
do lixo urbano comum. Por falta de opções, muitas vezes esse lixo é 
recolhido juntamente com os rejeitas de natureza tóxica e, ao ser depositado 
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em aterros ou lixões a céu aberto, traz riscos consideráveis à saúde 
humana, especialmente para aqueles que o manipulam e, por mais triste que 
seja essa realidade, fazem dele seu meio de subsistência. Dessa forma, 
entendemos que a iniciativa parlamentar é louvável e a implantação efetiva 
das medidas previstas poderá amenizar esse quadro. 

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

1.746/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente - Pastor George, relator- Miguel Martini. 

PARECER PARA O 2° 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, de autoria do Deputado João Leite, dispõe 

sobre a sinalização de locais de interesse ecológico. 
Aprovado em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, vem o projeto à 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer para 
o 2° turno. 

Nos termos do § 1 o do art. 189 do Regimento Interno, em anexo 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise estabelece a obrigatoriedade de sinalização de todas 

as áreas de interesse ecológico que se constituam unidades de conservação 
estaduais. Durante o exame da matéria no 1° turno, esta Comissão propõs 
que tal obrigatoriedade fosse estendida a todos os locais de interesse 
ecológico ou de ecoturismo. 

Definiu-se, ainda, que normatização nacional ou internacional seja utilizada, 
quando possível, na elaboração dos projetos de sinalização. Esta deverá ser 
instalada, internamente, somente em áreas públicas de interesse ecológico 
ou de ecoturismo e, externamente, em vias de acesso e no entorno de áreas 
públicas e privadas, estando o poder público estadual autorizado a 
estabelecer convênios com a União, municípios, entidades públicas ou 
privadas e com particulares. 

A iniciativa do projeto é bastante louvável pois, além do objetivo imediato 
de dar a conhecer à população as áreas do Estado que têm algum interesse 
ecológico e de ecoturismo, possibilita melhor fiscalização dessas áreas pelas 
comunidades circunvizinhas e permite, também, um aumento do emprego e 
da renda nessas regiões, por meio do incremento ao turismo, que 
sabidamente é uma das atividades mais dinâmicas na atualidade. 

Conclusão 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.743/2001, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 1.743/2001 

1277 

Dispõe sobre a sinalização de locais de interesse ecológico e de 
ecoturismo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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" 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 nem 
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 natureza; 
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v - informação sobre proibições aplicáveis ao local, inclusive a de 

visitação publica. 
Parágrafo unico - 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, 27 de novembro de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Pastor George, relator - Miguel Martini - Luiz 

Tadeu Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.749/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.749/2001, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que 

declara de utilidade publica a entidade Associação SOS Rio Verde, com sede 
no Município de São Lourenço, foi aprovado em turno unico, 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 No 1.749/2001 
Declara de utilidade publica a Associação SOS Rio Verde, com sede no 

Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade publica a Associação SOS Rio Verde, 

com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Djalma Diniz, relator- José Henrique. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.753/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.753/2001, de autoria do Deputado Luiz Menezes, que 
declara de utilidade publica a Associação das Congadas de ltabira, com sede 
no Município de ltabira, foi aprovado em turno unico, 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. 
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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. 753/2001 

Declara de utilidade pública a Associação das Congadas de ltabira, com 
sede no Município de ltabira. 

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

ltabira, com sede no Município de ltabira. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.765/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.765/2001, de autoria do Deputado Agostinho Silveira, 
que declara de utilidade pública a Associação Espírita Universalista Dr. 
Ismael - ASSEUNI -, com sede no Município do Serro, 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 No 1.765/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Espírita Universalista Dr. Ismael 

- ASSEUNI -, com sede no Município do Serro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita 

Universalista Dr. Ismael- ASSEUNI -,com sede no Município do Serro. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Di mas Rodrigues, relator- Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 27/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Paulo 

Marques de Araújo, ocorrido em 22/11/2001, no Município de Careaçu. (-
Ciente. Oficie-se.) 

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



1280 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Milton Mendonça, ocorrido em 12/11/2001, em Visconde 
do Rio Branco. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Joaquim Augusto de Carvalho, ocorrido em 26/11/2001, 
em Caldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
José Teixeira da Silva, ocorrido em 25/11/2001, em Araçuaí. (-Ciente. Oficie-
se.) 
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ATA DA 311" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/11/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Wanderley Ávila e 

Geraldo Rezende 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição no 76/2001 - Projetos de 
Lei nos 1.887 a 1.889/2001 - Requerimentos n°s 2.891 a 2.897/2001 -
Requerimentos dos Deputados Pastor George, Sargento Rodrigues e outros, 
Miguel Martini (2), Sávio Souza Cruz, João Paulo (2), Dinis Pinheiro (3), 
Agostinho Silveira (5) e Eduardo Brandão - Comunicações: Comunicações 
das Comissões do Trabalho e de Meio Ambiente e dos Deputados Sávio 
Souza Cruz e Marcelo Gonçalves - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende, Antônio Carlos Andrada, Marcelo Gonçalves, 
Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo e Amilcar Martins; 
questão de ordem; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada - 2' Parte 
(Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Leitura de Comunicações-
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho 
Silveira (5), Eduardo Brandão, Dinis Pinheiro (3), Pastor George, Sávio 
Souza Cruz, João Paulo (2) e Miguel Martini (2); deferimento - Questão de 
ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues e outros; aprovação - 2' Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 2° 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 34/2001; renovação da votação do 
projeto; aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar 
no 1.512/2001; requerimento do Deputado Chico Rafael; aprovação; votação 
do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo no 1; votação das Emendas nos 1 a 4, 8, 9 e 13, salvo 
subemenda e das subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 5 a 7 
e 1 O a 12; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°S 5 a 7 e 1 O a 12; 
votação da Subemenda no 1 à Emenda n• 2; aprovação; declarações de voto 
-Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei no 981/2000; aprovação- Votação, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei n• 1.383/2001; aprovação com a Emenda n• 1 
- votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 838/2000; aprovação na forma do 
vencido em 1 • turno - Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.1 05/2000; 
aprovação com as Emendas n•s 1 e 2 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei n• 1.575/2001; discursos dos Deputados Marco Régis, João Batista de 
Oliveira; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda e 
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Sebastião Costa; aprovação; votação da Emenda no 1; re)e1çao 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.710/2001; encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo no 1; aprovação; prejudicialidade da 
Emenda no 1 - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; 
discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani 
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade 
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto 
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - 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- lrani Barbosa- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira-
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 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 Geraldo Rezende) - 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• Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1 °-Secretário, 
lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (5), informando, 

em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça relativos aos 
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Projetos de Lei nos 1.086 e 1.300/2000, 1.730 e 1.810/2001, que os 
assuntos foram encaminhados à Secretaria de Governo e Assuntos 
Municipais (os três primeiros) e à Fundação Helena Antipoff; e encaminhando 
nota técnica em atenção ao primeiro dos pedidos de diligência referidos. (-
Anexem-se aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando, em atenção ao Requerimento no 2.396/2001, 
da Comissão de Assuntos Municipais, ofício da COPASA-MG relativo a obras 
de infra-estrutura de esgoto no vale do Jequitinhonha. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos 
Municipais, encaminhando documentos em atenção a pedido de diligência da 
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei n° 1.762/2001. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 1.762/2001.) 

Da Sra. Gracinha Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão 
das Neves, encaminhando cópia do relatório final da CPI que apurou 
irregularidades na licitação e na execução de contrato de concessão 
celebrado com a Fundação Pró-Saúde de Ribeirão das Neves. (-À Comissão 
de Saúde.) 

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da 
HEMOMINAS, prestando informações relativas ao Requerimento no 
2.380/2001, da Comissão do Trabalho. 

Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6° DRF-DNER, agradecendo o 
convite para comparecer a reunião da Comissão de Transporte e prestando 
informações relativas ao assunto da reunião. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Hélio Machado, Secretário Adjunto de Agricultura, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 2.444/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária. 

Do Sr. Jander Maurício Brum, Juiz de Direito da Comarca de Visconde do 
Rio Branco, prestando informações relativas ao Requerimento no 2.757/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes, 
encaminhando cópias dos Convênios nos 23 e 24/2001, celebrados entre a 
Secretaria de Transportes e os Municípios de Elói Mendes e Ubaporanga, 
respectivamente. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do 
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Da Sra. Helenice Machado Mendes Ruth Kowski, Chefe de Gabinete do 
Secretário da Fazenda, em atenção ao Requerimento n° 2.115/2001, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando o envio de tal documento 
para melhor entendimento das informações requeridas. 

Do Major-Brigadeiro-do-Ar Venâncio Grossi, Diretor-Geral do Departamento 
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de Aviação Civil, em atenção ao Requerimento no 2.605/2001, do 
Deputado Luiz Fernando Faria, esclarecendo que a implantação de medidas 
tais como a proposta pelo referido requerimento dependem do respaldo de lei 
federal específica. 

Do Sr. José Karam, Superintendente de Organização Penitenciária, em 
atenção ao Requerimento no 2.677/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
informando que nada consta na Superintendência de Organização 
Penitenciária referentemente ao sentenciado Geraldo Alves Cabral. 

Do Sr. Raimundo Nonato dos Santos, Presidente da Associação de 
Moradores do Distrito de Mucuri, solicitando à Casa o desarquivamento do 
processo de emancipação do Distrito de Mucuri. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

2" 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: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 76/2001 

Acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescentado o seguinte § 6° ao art. 201 da Constituição do 

Estado: 
"Art. 201 - ................................................................ . 

§ 6° - O Estado garantirá o transporte até à escola aos alunos de sua rede, 
mediante cooperação com os municípios.". 

Art. 2° - Esta emenda à constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2001. 
Olinto Godinho - Marcelo Gonçalves - Ambrósio Pinto - Wanderley Ávila -

Sargento Rodrigues - Arlen Santiago - José Braga - Sávio Souza Cruz -
Mauro Lobo - Rogério Correia - Alberto Bejani - Jorge Eduardo de Oliveira -
João Paulo - Agostinho Patrús - Álvaro Antônio - Elbe Brandão - Elaine 
Matozinhos - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Aílton Vilela - João Leite -
Gil Pereira - Maria Olívia - Luiz Menezes - Pinduca Ferreira - Bilac Pinto -
Chico Rafael. 

Justificação: O art. 211 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda no 14, estabelece que os municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil" e que "os Estados e o Distrito 
Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio," devendo 
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Estados e mumc1p1os, na organização de seus sistemas de ensino, 
definir "formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório". 

Um dos principais instrumentos para garantir a presença dos estudantes na 
escola, portanto, para possibilitar o cumprimento dos citados preceitos 
constitucionais, é, inquestionavelmente, a manutenção de um eficiente 
sistema de transporte escolar. 

Considerando-se que o atendimento ao ensino fundamental é obrigação 
conjunta dos Estados e municípios, o regime de colaboração e parceria para 
transporte dos estudantes torna-se imprescindível, em especial quanto a 
criança e adolescente carentes e residentes no meio rural. 

Cumpre destacar ainda que, por meio da Emenda à Constituição no 14, foi 
criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério, regulamentado pela lei 9.424, de 1996, cujos 
recursos são distribuídos para os Estados e municípios proporcionalmente ao 
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino 
fundamental. Evidencia-se, portanto, que o município deverá responsabilizar-
se pelos alunos matriculados na sua rede, assim como ao Estado cabe 
custeio dos alunos matriculados na rede estadual. Verifica-se, entretanto que, 
em vários municípios, não há transporte custeado pelo Estado para os alunos 
de sua rede, ficando todo o transporte escolar sob a responsabilidade das 
Prefeituras Municipais. Assim, muitos municípios vêem-se na contingência de 
assumir encargo além de suas possibilidades. 

Para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, a Carta da Republica 
determina que devem os Estados e os municípios aplicar não menos que 
25% da receita resultante dos impostos, compreendendo as transferências 
constitucionais. 

O art. 70 da Lei Federal 9.394, de 1996, que, dispõe sobre as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, considera a "manutenção de programas de 
transporte escolar" com despesas de manutenção e desenvolvimento de 
ensino. Observando-se, não obstante, as disposições do inciso V do art. 11 
da LDB, constata-se que somente poderão ser computados no percentual de 
25% os dispêndios com transporte de alunos do ensino fundamental e da 
educação infantil. 

Pelo exposto, parece fora de dúvida que as disposições constitucionais e 
infraconstitucionais estabelecem competência reciproca entre os Estados e 
os municípios na prestação do ensino fundamental e alocam recursos para a 
sua concretização em cada esfera governamental. 

Assim, consideramos ser imprescindível inserir, na Constituição do Estado, 
dispositivo que assegure a manutenção de Programa de Transporte Escolar, 
que deverá efetivar-se mediante regime de colaboração entre os entes 
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estatais. 

Por todos esses motivos, visando à concretização de uma política 
educacional permanente que garanta a presença de 1 00% das crianças e 
dos adolescentes brasileiros na escola, peço o apoio dos nobres pares a esta 
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 No 1.887/2001 
Declara de utilidade pública a Associação das Amigas da Santa Casa -

AAMISC - do Município de Campo Belo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Amigas da 

Santa Casa- AAMISC- do Município de Campo Belo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação das Amigas da Santa Casa - AAMISC - do 

Município de Campo Belo tem como finalidade proporcionar o bem-estar 
físico e emocional dos pacientes da Santa Casa, por meio da promoção de: 

a) conhecimento dos problemas inerentes à Santa Casa e busca de 
solução para eles; 

b) promoção de palestras sobre higiene e saúde, visando à melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias; 

c) incentivo ao aleitamento materno e combate às doenças transmissíveis, 
objetivando a proteção à saúde da família, da maternidade, da infância e da 
velhice; 

d) integração com órgãos e entidades que trabalham com qualificação 
profissional, geração de empregos e vendas, para a promoção social; 

e) busca de alternativas para a garantia dos direitos humanos, podendo, 
inclusive, celebrar acordos, contratos ou convênios com órgãos ou 
instituições públicas ou privadas. 

- 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° 1.888/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Betinense de Amparo ao 

Cidadão em Situação de Risco - ABACIR -, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Betinense de 

Amparo ao Cidadão em Situação de Risco - ABACIR -, com sede no 
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Município de Betim. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2001. 
lvair Nogueira 
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Justificação: Trata-se a Associação em tela de entidade civil com 
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, 
que não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros, 
vantagens ou bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores, 
conforme atestado apresentado. 

Fundada em 7/8/97, encontra-se em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias, prestando 
relevantes serviços à população assistida, tendo como princípios 
fundamentais a promoção do bem-estar e o amparo ao idoso, à criança e ao 
adolescente carentes bem como à pessoa portadora de deficiência. 

Por atender, com base na documentação apresentada, os requisitos 
exigidos pela Lei no 12.972, de 27n/98, conto com o apoio dos nobres pares 
desta Casa para conceder à referida entidade o título declaratório de utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.889/2001 
Altera dispositivos da Lei no 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o 

pagamento pelo Estado de honorários a advogado que não seja Defensor 
Público nomeado para defender réu pobre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 O da Lei 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 10- ............................................................ .. 
§ 2° - A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título executivo, 

permitindo-se a sua compensação para pagamento, parcial ou integral, do 
imposto "causa mortis" e de custas processuais, anexando-se a certidão 
original ao mesmo processo. 

§ 3° - Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de honorários, de 
que trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo onde tramita o feito 
expedirá nova certidão onde conste o saldo de honorários remanescente do 
título.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2001. 
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Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Em 1995, o Deputado Arnaldo Pena apresentou o Projeto de 

Lei n" 571/95, cuja justificação foi a seguinte: "Por força da Lei Federal n" 
1.060, de 5/2/50, na ausência de serviço de assistência judiciária mantido 
pelo Estado, ao Juiz é facultado nomear advogado para atender à parte 
necessitada. É de destacar, a propósito, que dificilmente se encontrará um 
advogado sequer que não conte, na relação de suas causas, um bom 
número de patrocínios gratuitos a pessoas financeiramente carentes. Nesse 
aspecto, o idealismo dos profissionais da classe destaca-se de forma 
particular. Entretanto, qualquer pessoa pode entender as dificuldades de se 
manter um serviço permanente de assistência judiciária por meio do serviço 
gratuito de profissionais da área. Ademais, é francamente contrário aos 
princípios básicos da justiça e do direito que o Estado se desincumba de um 
dever seu mediante a utilização de serviço não remunerado de profissionais 
liberais. A nomeação reiterada vai-se tornando insustentável, e, hoje, em pelo 
menos 30 comarcas do interior de Minas, os advogados, em conjunto, 
decidiram não mais aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. 
Nesse contexto, as providências saneadoras das autoridades públicas se 
fazem inadiáveis. O único meio de garantir o acesso à justiça, em sua 
plenitude, reside na extensão dos serviços da Defensoria Pública a todo o 
Estado, pois só assim os pobres terão patrocínio tanto para o ingresso em 
juizo quanto para a defesa, quando colocados como réus; todavia, como 
medida paliativa, o art. 272 da Constituição mineira prevê a remuneração, 
pelo Estado, dos serviços do advogado que não for Defensor Público, quando 
nomeado para defender réu pobre". 

O projeto foi transformado em lei pela Assembléia, que, sancionada pelo 
Governador Itamar Franco, na data de 20/1/99, recebeu o número 13.166. 
Ocorre que seu contumaz descumprimento transformou a norma em letra 
morta. 

Desta maneira, o que se pretende com o presente projeto de lei é permitir 
que os recursos devidos pelo Estado ao advogado que não seja Defensor 
Público, detentor de certidão com eficácia de título executivo, possam ser 
compensados quando do pagamento do imposto de "causa mortis" e de 
custas processuais. 

Poder-se-á dizer que o projeto cria moeda. É essa, na verdade, a intenção. 
Criar uma "moeda forense", absolutamente de acordo com os princípios 
contidos no artigo 13 da Constituição do Estado, modificado pela Emenda 49, 
de 13/6/2001: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência 
e razoabilidade. 

Se o Estado deve e tem a receber, nada mais justo do que se permitir a 
compensação dos valores levantados e já aceitos pelas partes envolvidas. 
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Ressalte-se, ainda, que a proposta limita a área de abrangência da 
compensação. Ela se dará somente dentro de assuntos forenses. 

Por outro lado, a 25• Subseção da OAB em Minas Gerais, com sede em 
Poços de Caldas, pelo seu Presidente, o advogado Luís Fernando Quinteiro, 
tem reafirmado muitas vezes a importãncia de a Assembléia Legislativa 
encontrar uma forma de fazer com que o Poder Executivo cumpra norma por 
ele sancionada. 

Dado o alcance social da proposição, espero merecer o apoio de meus 
pares a sua aprovação. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
No 2.891/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Flávio de 
Lemos Carsalade, Presidente do IEPHA-MG, pelo lançamento do livro 
"Arquitetura: Interfaces". (-À Comissão de Educação.) 

No 2.892/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o jornalista Theodomiro 
Paulino por seus 36 anos de profissão e pela promoção de homenagem aos 
profissionais do Norte de Minas, premiando-os com o Troféu Vitória. (- À 
Comissão de Transporte.) 

No 2.893/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro de Educação com vistas à rápida homologação do 
processo de reconhecimento do curso de História da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Sete Lagoas. (-À Comissão de Educação.) 

No 2.894/2001, do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja enviado 
pedido de informações ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros sobre 
as falhas toleradas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na casa de 
espetáculos Canecão Mineiro, as quais resultaram no acidente ocorrido em 
23/11/2001, bem como sobre a situação de outros locais destinados a 
apresentações em todo o Estado. (- À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.895/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja encaminhado 
ao Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico de Minas Gerais -
FUNDESE - pedido das informações que menciona relativas ao orçamento e 
balanço anual do Estado. (- À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.896/2001, da Bancada do PT, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da Cãmara Federal com vistas a que se inclua na pauta deste ano 
o projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

N" 2.897/2001, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja enviada ao 

~-----------~------------~ 



1290 
Presidente da República mensagem de repúdio pelo seu 
pronunciamento agressivo e desrespeitoso dirigido aos professores. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Pastor 
George, Sargento Rodrigues e outros, Miguel Martini (2), Sávio Souza Cruz, 
João Paulo (2), Dinis Pinheiro (3), Agostinho Silveira (5) e Eduardo Brandão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho e de Meio Ambiente e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Marcelo 
Gonçalves. 

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

Deputadas, dois assuntos de fundamental interesse me trazem a esta 
tribuna. O primeiro é um manifesto da Comissão de Política Agropecuária em 
prol da cotonicultura mineira. (- Lê:) 

"A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, após a audiência pública realizada no 
dia 29/8/2001, vem manifestar-se publicamente a respeito da retomada da 
cultura do algodão no Estado de Minas Gerais. 

A Comissão não poderia se omitir diante do declínio da cotonicultura em 
Minas Gerais, ocorrida nos últimos dez anos, com sérios prejuízos financeiros 
e sociais para milhares de famílias mineiras, que foram obrigadas a 
abandonar o meio rural, principalmente nas áreas menos favorecidas do 
Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Triângulo mineiro, por falta de 
alternativa de vida digna. 

Não pode a Comissão se conformar com as dificuldades que a atividade 
algodoeira vem enfrentando no Triângulo, no Nordeste e no Alto Paranaíba, 
causadas pela baixa produtividade e pelos altos custos de produção 
inerentes à cultura do algodão, limitando a competitividade do produto 
mineiro nos mercados nacional e internacional. 

Faltam-nos maiores investimentos em pesquisa, linhas de crédito 
adequadas e uma política fiscal equânime com a praticada pelos Estados 
limítrofes; em suma, falta-nos o reconhecimento por parte do Executivo 
Estadual de que a atividade agrícola é o caminho mais curto para o 
desenvolvimento social e econõmico de nosso Estado. 

Assim, reconhecendo que todos os entraves e sugestões para a retomada 
da cultura do algodão, de forma racional, técnica e participada, foram 
perfeitamente contidos nos parâmetros elencados no PROALMINAS, por 
ocasião do Encontro Técnico do Algodão, realizado no auditório do BDMG, 
em 17/8/2000, esta Comissão vem somar-se aos esforços de todas as 
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instituições públicas e privadas ligadas ao setor, principalmente da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para apoiar a 
implementação urgente do PROALMINAS, na forma aprovada naquele 
seminário." 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Sr. Deputado, queria 
parabenizá-lo por sua preocupação em relação à produção de algodão em 
nosso Estado. Minas sempre ficou em um dos três primeiros lugares na 
produção de algodão do País. V. Exa. sabe da dificuldade dos produtores de 
algodão. Não estamos nem nos oito primeiros lugares em produção. 

As nossas indústrias têxteis consomem aproximadamente mais de 
125.000.000t por ano, e a produção no nosso Estado é de apenas 
25.000.000t por ano. Em outros Estados, como Goiás e Mato Grosso, onde 
há incentivo, a produção está chegando a 450.000.000t por ano, e o algodão 
está sendo classificado na Bolsa de Londres como classe A. Isso demonstra 
a falta de incentivo no nosso Estado e o descaso quanto a essa produção 
não só no Triângulo, como também no Norte de Minas. 

Enfim, quero parabenizá-lo pela bela abordagem desse assunto. Acho que 
está na hora de o nosso Estado mudar a sua política quanto à produção de 
algodão. 

O Deputado Geraldo Rezende - Muito oportuno o aparte do ilustre 
Deputado Marcelo Gonçalves. Sem sombra de dúvida, V. Exa. pode 
contribuir muito para que esse programa do PROALMINAS possa ser 
efetivado em Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, venho a esta tribuna com o intuito 
de manifestar, mais uma vez, minha indignação, que, tenho certeza, é, 
também, do povo do Triângulo Mineiro. Como representante legítimo dessa 
parcela considerável da população mineira, composta por, aproximadamente, 
2 milhões de pessoas, sinto-me na obrigação de denunciar uma grande 
injustiça que, ao longo de muitos anos, vem sendo cometida para com minha 
progressista região. 

O Triângulo Mineiro contribui com cerca de 12% da arrecadação total do 
Estado. São inúmeras empresas, formando, inclusive, um dos maiores 
entrepostos comerciais da América Latina. A manutenção do número de 
postos de trabalho vem sendo verificada ao longo dos últimos anos, fato esse 
que faz com que o Município de Uberlândia, entre outros da região, encontre-
se em vertiginosa escala ascendente de crescimento, em termos, 
principalmente, de economia. Sendo, portanto, a região do Triângulo Mineiro 
de fundamental importância para a arrecadação do Estado, nada mais justo 
que seja tratada, também, da mesma forma, com a mesma importância, 
sendo a ela destinada, no mínimo, a parcela correspondente ao que foi por 
ela produzido ao longo do ano. 
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Infelizmente, não é isso o que se verifica. Não é o merecido tratamento 

de respeito e consideração que vem sendo dispensado ao Triângulo Mineiro, 
e, para não falar no vazio, faço questão de demonstrar o que digo em 
números. Tomando como exemplo os exercícios de 2001 e 2002, é 
facilmente perceptível a injustiça cometida. Em 2001, o orçamento estadual 
totalizou R$1.321.797.813,00, dos quais foram destinados à região do 
Triângulo apenas 2,31% do total, ou seja, R$30.631.523,00. 

Podemos constatar, então, que o Triângulo contribuiu com 
aproximadamente R$158.615.737,00 na composição dos cofres estaduais, 
tendo recebido em troca o que mencionei, ou seja, menos de 1/5 do valor 
com o qual contribuiu, menos de 1/5 do que foi, arduamente, produzido ao 
longo de um ano. 

Só essa informação já seria o bastante se o exercício de 2002 não 
prometesse algo pior. A previsão de arrecadação para o próximo ano gira em 
torno de R$2.100.000.000,00, dos quais o Triângulo Mineiro deve contribuir 
com algo em torno de R$250.000.000,00, mas, infelizmente, cabe ao 
Triângulo, em investimentos a serem feitos pelo Estado, apenas 
R$46.590.941 ,00. Sr. Presidente, essa é a injustiça sobre a qual, ao começar 
esse pronunciamento, alertei os nobres pares desta Casa, ou seja, caiu de 
2,31% para 2,16% do total arrecadado pelo Estado. Novamente, o montante 
de investimentos do Estado fica abaixo de 1/5 do que produz a região do 
Triângulo Mineiro. 

Pergunto, então, aos nobres colegas: é justa essa divisão? É justa a 
posição adotada pelo Executivo Estadual para com a região do Triângulo 
Mineiro? Respondo que não, os números mostram isso. Os investimentos 
propostos em estradas, em educação e em saúde não são, nem de longe, 
condizentes com as necessidades do Triângulo Mineiro. A próspera região 
não vem sendo tratada de maneira adequada, e vejo crescer, em variados 
segmentos, a revolta e a insatisfação para com os governantes, que colocam 
uma das mais produtivas e prósperas regiões do Estado em quinto plano, 
sem a ela dar a devida e merecida atenção. Será que só somos mineiros 
quando Minas é indivisível? Será que só somos mineiros na hora de prestar o 
trabalho e a contribuição ao Estado? Será que só somos mineiros, como dizia 
o poeta, quando Minas são muitas? A poesia é bela, mas o Triângulo Mineiro 
também o é. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço a concessão de V. Exa. e 
parabenizo-o por esse grito de alerta com relação ao nosso Triângulo 
Mineiro. Lamento, Deputado Geraldo Rezende, que, com uma economia 
mais ou menos estabilizada, com o real mais ou menos estabilizado, a peça 
orçamentária do Governo não seja mais bem elaborada. Continua sendo, 
lamentavelmente, uma peça de ficção; esta Casa continua autorizando o 

~-----------~------------~ 



129} 
Executivo a gastar. Portanto, fica esse alerta de que devemos nos 
preparar para confeccionar o orçamento do Estado, o que é dever desta 
Casa. 

V. Exa. reclama que o Triângulo não está recebendo os recursos 
correspondentes em investimento. É verdade e aprovo esse grito que é dado 
hoje, nesta Casa. Mas estive também com o pessoal do Jequitinhonha, com 
os Deputados que representam aquela região e que reclamam a mesma 
coisa: onde é que o Estado está investindo? Qual é a prioridade do Governo? 
Qual é o rumo que está dando aos investimentos, para que o Estado venha a 
se desenvolver? No caso do Jequitinhonha, o investimento é diferente 
daquele necessário no Triângulo. Naquela região a necessidade é a de 
acudir aquele povo para a sua sobrevivência. No caso do Triângulo, é 
diferente, e V. Exa. tem razão, é um investimento produtivo, para que essa 
região possa sair dessa camisa-de-força em que foi envolta pelo Governo do 
Estado e possa deslanchar, gerando riqueza e empregos para nosso Estado. 

O Deputado Geraldo Rezende - O aparte de V. Exa. é muito oportuno, mas 
quero reforçar a tese da questão do Triângulo. O vale do Jequitinhonha 
merece todo o respeito e muitos investimentos, mas o certo não é retirar 
investimento de determinado setor produtivo para levar para o setor 
improdutivo; o correto é levar para lá políticas de desenvolvimento, para que 
se torne produtivo. Conhecemos o vale do Jequitinhonha tanto quanto o 
Triângulo Mineiro, já fui ao vale do Jequitinhonha várias vezes e, pelo que 
pude testemunhar, existe ali um subsolo riquíssimo, em que se pode realizar 
um projeto de desenvolvimento empresarial e industrial, principalmente de 
extração, que, temos certeza, produzirá seus recursos naquela região, desde 
que haja políticas definidas para aquele setor. Assim, não seria necessário 
tirar o dinheiro produzido no Triângulo Mineiro para investir no vale do 
Jequitinhonha, assim como V. Exa. disse que não está havendo. 

Mas está havendo onde? Está vindo para o Quadrilátero Ferrífero? Está 
vindo para a Região Metropolitana de Belo Horizonte? Não sei. O problema é 
olhar os percentuais investidos regionalmente pelo orçamento proposto. E se 
verá para onde estão indo os recursos produzidos no Triângulo Mineiro. 
Depois vem a questão: se somos mineiros apenas quando Minas é 
indivisível, vem a tese de como ficaria o Triângulo Mineiro. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado 
Geraldo Rezende. 

Quero cumprimentar V. Exa. por esse alerta. V. Exa. tem toda razão. Como 
mineiro da região central, quero falar agora e continuar falando, com orgulho, 
do nosso Triângulo Mineiro. Mas para poder falar isso é preciso que o Estado 
honre os seus compromissos com todas as regiões de Minas, não abandone 
o Triângulo Mineiro e cumpra os seus compromissos com os nossos 
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companheiros do Triângulo Mineiro. 

Respondo rapidamente a V. Exa. que os investimentos, conforme o 
orçamento, estão sendo feitos no aeroporto e no Centro de Convenções de 
Juiz de Fora. Infelizmente, o Governador só vê Juiz de Fora, porque a sua 
visão é muito curta para ver o resto do Estado, que é maior que a França. O 
nosso Estado é um pais. 

V. Exa. está de .Parabéns. Vou continuar falando, corn orgulho, o nosso 
Triângulo Mineiro, se Deus quiser. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - É só para dizer que 
fazemos coro com V. Exa. ern suas lamentações, que são rnuito justas. 

Quero lembrar que, no ano passado, o orçamento do Estado fez a menor 
dotação para os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Foi 1 ,33%. Depois fala-
se na necessidade de se diminuírem as desigualdades. Para este ano, o 
percentual é 1 ,68% - a menor percentagem para o Mucuri e Jequitinhonha. 

O Deputado Geraldo Rezende - Muito obrigado pelo oportuno aparte, 
Deputada. 

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, eram essas as palavras que queria 
dirigir ao povo mineiro nesta tarde. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados 

parlamentares, assistência e telespectador da TV Assembléia, não seria 
ainda o tema da minha fala, mas não poderia deixar de registrar e de saudar 
os microempresários mineiros que comparecem a esta Casa preocupados 
com a votação do projeto Micro Geraes. O projeto é o segundo na pauta para 
votação, na fase seguinte desta reunião, quando teremos tempo para discutir 
e debater essa questão. De antemão, queremos dizer que toda a Bancada do 
PSDB apóia integralmente o projeto apresentado pelo Deputado Chico 
Rafael. Vamos tecer nossas considerações e as razões de nosso 
apoiamento. 

Sr. Presidente, ocupamos a tribuna para falar sobre uma questão levantada 
pela imprensa, a qual repercutiu nesta Casa, que diz respeito a doações 
onerosas, feitas durante o Governo Eduardo Azeredo, de equipamentos para 
o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar adquiriu autonomia 
quando se desmembrou da Policia Militar. 

Gostaria de iniciar lendo nota oficial da nossa bancada, que está sendo 
encaminhada à imprensa com os respectivos documentos. (-Lê:) 

"A Bancada do PSDB na Assembléia Legislativa, a propósito de denúncias 
envolvendo o Corpo de Bombeiros Militar sobre a doação de viaturas, com 
ônus, contratada durante a administração Eduardo Azeredo, vem a público 
manifestar o seguinte: 
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- Apoiamos a instauração de comissão especial da Assembléia para 

apurar as denúncias, porquanto a verdade e a transparência não só devem 
prevalecer no trato da causa pública como devem também ser comprovadas. 
Sabemos de antemão, no caso específico desse contrato, que houve estrita 
observância à lei e visou-se ao atendimento do bem público. Aliás, sempre 
constituiu preocupação do Governo Eduardo Azeredo realizar nos limites da 
legalidade, ao contrário do atual Governo, em que a ausência de realizações 
convive com freqüentes denúncias de irregularidades na máquina estatal. 

2 - As viaturas para o Corpo de Bombeiros - o qual, à época, integrava a 
PM - foram doadas pela "Santiago Cancer Foundation", entidade norte-
americana sem fins lucrativos, tendo a empresa "Visser Internacional 
Representação Lida." atuado na viabilização operativa da doação e no 
recondicionamento dos veículos e equipamentos doados. 

3 - O contrato com a Visser independia de licitação, por ser a empresa 
representante exclusiva da doadora, nos termos da Lei Federal no 8.666, de 
21/6/93, e tendo em vista parecer jurídico datado de 29/10/98, e subscrito 
pela Procuradoria-Geral do Estado. 

4 - Pela captação e recondicionamento de veículos e equipamentos, o 
contrato previa o pagamento à Visser de US$3.468.000,00, cobrindo a 
doação onerosa de 66 viaturas, além de equipamentos de ambulância de 
resgate e de suporte avançado, para auto-salvamento leve, auto-bombas-
tanque e unidades de resgate e de auto-iluminação. O material é de 
tecnologia avançada, e havia a garantia de que se encontrava em perfeitas 
condições. Isso resultaria em despesa infinitamente menor para os cofres 
públicos, ao contrário do que ocorreria se fossem adquiridos veículos com 
quilometragem zero. 

5 - O primeiro lote das unidades doadas, composto de 28 viaturas, chegou 
a Minas Gerais já na administração Itamar Franco, a qual promoveu a 
entrega ao Corpo de Bombeiros em meio a fanfarras e como se fosse 
realização sua. Pelo primeiro lote, a Vísser foi ressarcida em US$870.000,00, 
após o que o atual Governo suspendeu a execução do restante do contrato. 
As 28 viaturas encontram-se hoje em operação, atendendo à população em 
ocorrências de emergência. 

6 - Em vista do exposto, apresentamos mensagem de desagravo ao ex-
Governador Eduardo Azeredo e à sua equipe, nesse episódio em que - se 
houve descumprimento da lei e negligência para com o bem público - isso 
partiu da atual administração estadual, ao suspender o contrato. Igualmente 
formalizamos nossa solidariedade com o Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais pelas injustificadas agressões que vem sofrendo. 
Manifestamos, finalmente, nossa certeza de que a verdade dos fatos será 
confirmada pela comissão especial desta Assembléia a ser instaurada para 
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tratar do assunto." 

Além dessa nota, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer algumas 
considerações. É claro que o Governador Eduardo Azeredo, ao final do seu 
Governo, implementando este contrato para que chegassem ao Estado esses 
equipamentos para o Corpo de Bombeiros, o fez, obviamente, com o objetivo 
de que o contrato fosse cumprido, chegasse a bom termo, que fossem 
cumpridas as parcelas para que todos os equipamentos pudessem chegar, e 
também, o que é claro para qualquer pessoa que teve alguma experiência 
administrativa, que, em decorrência de equipamentos novos que chegariam, 
o próprio Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ou o Governo do Estado 
deveria, como desdobramento natural, buscar assistência técnica para esses 
equipamentos. Não se justifica dizer, por serem doados pelo Canadá, que 
alguns veículos estão paralisados por falta de peças. Existem muitos carros 
que fazem parte do patrimônio do Estado, como ambulâncias nacionais que 
estão encostadas, virando sucata. Existe uma enxurrada de veículos que 
estão parados nos pátios, por falta de manutenção. Não existe iniciativa do 
Governo para cuidar dessa questão. É óbvio que o Governo do Estado, no 
momento em que rompe o contrato, pára de pagar as parcelas e não se 
preocupa com o equipamento que chegou, deixa os equipamentos, à medida 
que se danificam com o uso, encostados. Mas o Governo Eduardo Azeredo 
terminou há quase três anos, e o que faz o Governo Itamar Franco, que não 
governa este Estado? É preciso lembrar que o Governo de Minas tem um 
Governador, que é Itamar Franco. Mas tudo que acontece, o Governo olha 
para trás, dizendo haver herdado uma série de problemas. Como se o 
Governador Eduardo Azeredo, assim como os Governadores Hélio Garcia e 
Newton Cardoso não tivessem herdado dificuldades. Isso é uma constante no 
País. Será que o Governador Itamar Franco deixará para seu sucessor um 
Governo arrumadinho, sem problemas, com todos os veículos funcionando? 
Certamente que não, pois não terá condições para tanto, assim como os 
outros não as tiveram. É preciso dosar as críticas. É preciso que o Governo 
assuma as suas responsabilidades, o que não tem feito. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)*- Apenas para complementar, relato 
um fato acontecido na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão, há 
quase dois meses, pediu ao Estado que informasse, através da Secretaria de 
Administração, que imóveis disponíveis poderiam abrigar presos de menor 
índice de periculosidade. Vemos, todos os dias, o Governo doando imóveis e, 
até hoje, não recebemos resposta. Trata-se de desrespeito para com a 
Assembléia Legislativa, e esta Deputada solicitou ao Presidente Edson 
Rezende que tomasse as devidas providências. 

Um irmão de uma das vítimas do acidente ocorrido no Canecão Mineiro 
solicitou à Comissão de Direitos Humanos que se empenhasse na solução 
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dos problemas, já que nem a Prefeitura nem o Estado assumem posição. 
Mas, vendo todo o problema carcerário, disse-me que se entristece ao saber 
que Minas encontra-se nesse caos e o Governo do Estado só fala que não 
tem dinheiro. Disse estar chegando de Maceió, Alagoas, onde, a todo 
instante, nosso Governo aparece fazendo propaganda na televisão. Então, 
onde é que está o dinheiro de Minas Gerais? Faremos um requerimento 
solicitando ao Governo do Estado que nos mostre o valor que tem gasto com 
propaganda política e de governo fora do nosso Estado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte da ilustre 
Deputada. É preciso que o Governo assuma a realidade dos fatos, deixando 
de fazer críticas irresponsáveis, com o único objetivo de lançar dúvidas, 
colocando uma cortina de fumaça nas dificuldades, incompetência e falta de 
atuação de seu Governo, que não tem feito sua parte. É um Governo muito 
bom para fazer propaganda, para criticar o Governo Federal, mas péssimo 
quando se trata de Minas Gerais. A propaganda do Governo diz que aqui se 
constrói o Pais. Deus nos livre! Se é isso o que o Governador quer para o 
Brasil, já é razão importante para não o termos como candidato. O Brasil não 
suportaria essa situação. Não estamos querendo justificar possíveis erros ou 
acertos do Governo Federal, estamos discutindo a questão de Minas. É 
preciso que o Governador assuma suas responsabilidades. 

Com referência ao convênio, à doação feita, à época, pelo Governo 
Eduardo Azeredo, é preciso lembrar que os equipamentos não eram apenas 
ambulãncias. O convênio visava também equipar o Corpo de Bombeiros com 
9 unidades de resgate e 19 de auto-salvamento leve, num subtotal de 28 
viaturas. São 18 unidades de resgate e 5 de auto-iluminação, num subtotal 
de mais 23 viaturas. Com outras 15 autobombas tanques, tínhamos um total 
de 66 unidades, que hoje estão fazendo falta para o devido equipamento do 
Corpo de Bombeiros. 

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de rechaçar com muita veemência a 
afirmação do Deputado Durval Ângelo, de que essa doação feita pelo 
Governo Eduardo Azeredo teria sido alguma coisa para fazer caixa de 
campanha. Isso é um absurdo. O Deputado que levantou a questão que traga 
as provas. Não vamos admitir esse tipo de situação. Vamos reagir com 
dureza e com energia. Se quer levantar suspeita, tem todo o direito, mas que 
apresente as provas, para não ficar passando por um falastrão 
inconseqüente. É preciso provas, é preciso dizer como e onde, para que este 
Poder Legislativo não passe à opinião pública a imagem de um fórum de 
inconseqüentes, um fórum de pessoas irresponsáveis que usam da 
imunidade parlamentar para acobertar acusações que não têm fundamento. 
Isso é inadmissível. Não vamos concordar com isso. Fazemos um apelo ao 
Deputado para que somente faça esse tipo de afirmação quando tiver 
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documentos ou indícios sérios e inequívocos para sustentá-la. 

Não vamos admitir esse tipo de atitude. Se há denúncias de corrupção bem 
fundamentadas, muitas delas estão sendo apuradas por esta Casa neste 
atual Governo. É preciso lembrar o escândalo da FUNED, com a dispensa de 
licitação na compra de medicamentos, com preço 25% superior ao de 
mercado; as denúncias envolvendo a FHEMtG, com mais de 
R$13.000.000,00 de supertaturamento; o DER, que contratou 19 empreiteiras 
sem licitação para fazer politicagem no Governo; o interesse junto à CEMIG, 
da Procuradoria-Geral do Estado, que culminou com a saída da Procuradora 
do cargo; a questão do IPEM, a questão da ADEMG. Este Governo está 
recheado de denúncias e, coincidentemente, foi no período em que o PT do 
Deputado Durval Ângelo estava apoiando Itamar Franco. 

O Deputado Durval Ângelo está solicitando um aparte, mas não vou 
concedê-lo. O Deputado que use o seu tempo, como parlamentar, para falar; 
que se inscreva para falar. 

É bom lembrar que esse modelo feito pelo Governador Eduardo Azeredo, 
com referência a esses equipamentos para o Corpo de Bombeiros, foi 
inspirado na experiência de Paracatu, que era governada pelo PT e que fez 
algo muito parecido com o ônibus escolar dos Estados Unidos. Foi uma 
inspiração buscada na Prefeitura de Paracatu. É preciso colocar os pingos 
nos is e clarear essa questão. Não vamos admitir esse tipo de agressões 
gratuitas e inconseqüentes contra a pessoa do Governador Eduardo 
Azeredo, que tem incomodado muito o PT, porque vem liderando as 
pesquisas para o Governo de Minas Gerais. Talvez esse seja o grande temor 
do PT, que está vendo Lula cair nas pesquisas, que está sendo 
desmoralizado no Rio Grande do Sul e aqui em Minas. Apesar de toda essa 
algazarra, é um partido que não vislumbra possibilidades nas eleições do ano 
que vem. Muito obrigado. 

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

Deputadas, público das galerias, de antemão, quero reafirmar o compromisso 
do PDT de apoiar o Projeto de Lei no 1.512/2001, do Deputado Chico Rafael, 
que se refere aos microempresários. 

Nesta segunda-feira, dia 26, tive a satisfação de ir a Divinópolis, com a CPI 
do Preço do Leite, de cujo requerimento de instalação fui o autor. Lá ficou 
claramente comprovada a existência de um grande cartel em nosso Estado e 
em nosso País, no que se refere ao leite. O Presidente da CPt, Deputado 
João Batista de Oliveira, vem fazendo um excelente trabalho, e a Comissão 
já tem dado resultados. Certamente, não terminará em "pizza", como diz o 
ditado popular. 
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Quero também fazer um apelo ao Governador Itamar Franco a fim de 

que ele sancione o projeto que determina a diminuição do ICMS da indústria 
têxtil, de calçados e confecções de 18% para 12%, já que o projeto foi 
aprovado em 1 o e em 2° turno nesta Casa e encontra-se em suas mãos. Não 
adianta aprovarmos um projeto para depois ficar parado nas mãos do 
Governador. Esse segmento encontra-se praticamente no CTI, sendo que 
várias de nossas indústrias já saíram do Estado, situação com que não 
concordamos. Como exemplo disso, podemos citar as indústrias do Senador 
José Alencar, pois 70% delas encontram-se no Nordeste, e apenas 30%, na 
área da SUDENE. Nem todos os empresários mineiros têm a mesma 
oportunidade e, por isso, faço um apelo ao Governador Itamar Franco para 
que sancione essa lei, a fim de que nossos empresários possam sobreviver. 

Faço também um apelo aos Deputados desta Casa para que compareçam 
à votação do Projeto de Lei no 1.512/2001, hoje, para fazermos justiça à 
classe dos empresários. Vejo uma faixa da indústria do sorvete e lembro que 
minha cidade, Pedro Leopoldo, tem uma grande produção de sorvete. Toda 
Minas Gerais sairá ganhando com esse projeto do Deputado Chico Rafael. 

Quero ainda parabenizar o Deputado Alberto Bejani, por seu 
pronunciamento a respeito das multas. Hoje, em nosso País, a maior 
empresa é a das multas. Nas estradas federais, os radares ficam escondidos 
atrás das plantas, árvores e cupins, multando sem parar. O mesmo acontece 
em nossa cidade, onde a maior preocupação não é orientar o motorista, mas 
multá-lo. Portanto, parabenizo o Deputado Alberto Bejani por sua luta, que 
faz justiça não só ao Estado, mas também ao País. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)" - Deputado Marcelo Gonçalves, 
agradeço suas palavras elogiosas e lembro que a ação de cancelarmos 131 
mil multas, no valor de R$55.000.000,00 - quase três vezes o prêmio da 
Mega Sena acumulada -, que sairiam do Estado, é resultado da união de 
todos os Deputados e da força da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

É bom esclarecer para toda a população que todas as multas são 
inconstitucionais, pois ferem o inciso LV do art. 5° da Constituição Federal, 
que garante o direito de defesa a todo cidadão, já que as multas constituem-
se em uma boleta condenatória para recorrermos, ou seja, já estamos 
condenados. Isso realmente é uma vergonha. 

Além de tudo, os radares devem ser educativos, como toda a sinalização, e 
jamais poderiam estar escondidos. Portanto, parabenizo V. Exa. por falar 
sobre a educação para a população de Minas, a fim de que recorram dessas 
multas, porque são totalmente inconstitucionais. Obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado. Participamos da reunião da 
Comissão de Direitos Humanos e apresentamos um requerimento para a 
realização de uma audiência, a fim de tratarmos da tragédia ocorrida na 
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madrugada de sábado no recinto do Canecão. Até agora não apareceu o 
responsável pelo acidente. O Prefeito, o Ministério Público, a Polícia Militar, o 
Corpo de Bombeiros não são os responsáveis. Estão procurando o 
responsável, e ninguém está preocupado com as vítimas e com as sete 
mortes. Nós, que temos formação médica, conhecemos as seqüelas de uma 
queimadura. Muitos já tiveram alta, e outros estão arcando com as suas 
despesas, apesar de ganharem um salário mínimo e de não terem condições 
financeiras para a compra dos medicamentos. Não há um responsável, e o 
pior ainda virá, porque todos os hospitais aceitam prestar o atendimento de 
urgência, mas e com relação às seqüelas das queimaduras? Esse cidadão 
que está hospitalizado está sendo bem tratado, mas, quando sair, o hospital 
não o atenderá mais. Não se faz cirurgia plástica pelo SUS neste País. Quem 
será o responsável por mais de 300 pessoas feridas por queimadura? Quem 
dará continuação a esse tratamento? Essas pessoas feridas ficarão 
prejudicadas e ficarão sem tratamento. Nessa audiência que será realizada 
pela Comissão de Direitos Humanos, esperamos que apareça algum 
responsável. É muito bonito visitar o Canecão, como fez o Prefeito de Belo 
Horizonte. Mas ele não foi visitar as vítimas que estão obtendo alta nos 
hospitais. Ninguém está comprando remédios para esses cidadãos. Os 
feridos precisam de curativos todos os dias. As pessoas não estão recebendo 
nenhum auxílio. Impressionam-me as seqüelas das queimaduras. Com 
certeza, essas pessoas terão as portas dos hospitais que atendem pelo SUS 
fechadas. Quem tem dinheiro tem saúde, neste País. 

Convoco todos os Deputados para participarem dessa audiência, para que 
sejam tomadas as providências com relação a esses feridos, que não são 
poucos. 

Infelizmente, estamos sofrendo, porque todos os dias aparece algum 
Deputado na imprensa, citado de forma arbitrária, cruel e faltando-se com a 
verdade. Já fui citado pela imprensa. O meu retrato foi publicado no "Estado 
de Minas" com os dizeres: "O Deputado Marcelo Gonçalves atropelou e 
matou uma pessoa". Estou totalmente a favor do jornalismo que denuncia e 
que investiga as irregularidades, mas a imprensa não procura saber o mínimo 
relativamente ao cidadão. Eu nem era Deputado à época desse acidente. 
Fazia um curso de Medicina do Trabalho em Belo Horizonte, às segundas, 
terças, quartas e quintas-feiras, de 19 horas às 22h45min, na ocasião em que 
trabalhava como médico em Divinópolis. Voltando do curso, em ltaúna, num 
trecho em que a rodovia estava sendo restaurada - estava sem iluminação e 
com apenas uma pista -, um senhor totalmente embriagado atravessou a 
pista. Prestei socorro e o encaminhei ao hospital, onde faleceu. Procurei o 
médico do hospital para fazer um exame de sangue na vítima, para provar 
que tinha bebido cachaça. Mandamos o sangue para exame. Isso ocorreu em 

~-----------~------------~ 



1301 
5/5/94, quando ainda não era Deputado. 

Em outubro de 1994, candidatei-me a Deputado e ganhei a eleição. Mesmo 
assim, continuei com o processo em ltaúna e omiti que era Deputado. O 
processo transcorreu normalmente, sem que soubessem que eu era 
Deputado. Caí na justiça de pequenas causas, e o Juiz propôs-me que, uma 
vez por mês, me apresentasse ao Juiz da minha cidade e não freqüentasse 
lugares com muitas pessoas, como Mineirão, boate, barzinho. Eu disse que, 
assim, estar-me-ia condenando e que queria ser julgado, então, pela justiça, 
para não ficar sujeito a isso, porque gosto de ir ao Mineirão, a barzinho, jogo 
bola. 

Em 1996, infelizmente, continuou o processo, e descobriram que eu era 
Deputado e tinha imunidade. Pedi, então, ao Corregedor desta Casa, na 
época o Deputado Ermano Batista, que me liberasse, porque estava e estou 
com a consciência tranqüila, mas isso não foi permitido. 

Há duas semanas fiz um requerimento a esta Casa, pedindo ao Corregedor 
Hely Tarqüínio que me liberasse para ser julgado. Espero que ele faça isso e 
que seja o mais breve possível, porque o processo está no final, e há 
testemunha quanto a quem bebeu e onde bebeu. 

É um acidente que acontece com qualquer um, mas o "Estado de Minas", 
de forma cruel e desumana, faz questão de falar que o Deputado Marcelo 
Gonçalves atropelou e matou. O "Estado de Minas" não vê que tenho uma 
família, que lenho filhos que estudam em uma escola; só vê o Deputado 
Marcelo Gonçalves. Esse jornal é o maior veículo da imprensa de Minas 
Gerais, mas tem-se conduzido de modo imoral, porque não respeita a família 
de um Deputado, não respeita o cidadão Deputado Marcelo Gonçalves, o 
médico Marcelo Gonçalves. Temos de dar um basta a isso. Infelizmente, 
papel aceita tudo, e eles têm o poder de escrever o que querem. Não se 
preocuparam em saber se o Deputado e médico Marcelo Gonçalves tem 
filhos ou não, se tem família ou não; preocuparam-se apenas em colocar o 
seu retrato na manchete e dizer que o Deputado Marcelo Gonçalves 
atropelou e matou. Não foram a ltaúna verificar o processo, saber como 
ocorreu o acidente - como se eu quisesse matar alguém. 

Infelizmente, aconteceu o acidente; eu não era Deputado, reafirmo, e está 
lá nos autos para o "Estado de Minas" ver. Por que não foi verificar? Porque 
sensacionalismo vende, erro médico vende, atropelamento vende. Ser 
Deputado, hoje, é matéria e vende. É isso o que lamento nesse jornal. Podia, 
pelo menos, entrevistar-me sobre esse processo, procurar saber como foi o 
acidente, e não, fazer da maneira cruel como fez, não apenas comigo, mas 
também com outros Deputados. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Marcelo 
Gonçalves, quero apenas me solidarizar com V. Exa. Todos acompanhamos 
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a sua vida pública, o seu trabalho na Assembléia, e sabemos da sua 
honradez, da sua seriedade, do seu compromisso com a causa pública. 
Temos certeza - e queremos reafirmar, de público - de que V. Exa. merece 
um tratamento mais respeitoso por parte de qualquer pessoa, de qualquer 
órgão de imprensa. V. Exa. tem de ser respeitado não apenas porque tem um 
mandato parlamentar, mas como cidadão exemplar, como médico respeitado, 
enfim, como a pessoa que todos conhecemos. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do nobre Deputado 
Amilcar Martins. Não mereço tanto, mas sei que é pela amizade que temos. 
Faço mais um apelo, Sr. Presidente, para que o Corregedor desta Casa me 
libere e eu perca a minha imunidade parlamentar, de modo que possa 
concluir esse processo em ltaúna. Poderia ter aceitado, na época, a proposta 
do Juiz, que até disse que ninguém iria olhar, que poderia ir aonde quisesse. 
E a minha consciência? Por isso não aceitei. Se tivesse aceitado, não estaria 
nessa situação no Estado de Minas. Minha vida, graças a Deus, como 
médico, Deputado e cidadão, é tranqüila. Quero sempre ter minha 
consciência tranqüila. Quero, Sr. Presidente, que o meu ofício prevaleça junto 
ao Corregedor desta Casa. Que ele possa me liberar para ser julgado pela 
justiça, para perder minha imunidade parlamentar de vez, porque acho que 
Deputado não deve ter imunidade parlamentar. Somos cidadãos comuns, e, 
como cidadãos comuns, quem deve à justiça deve pagar. 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, povo de Minas Gerais, tenho dois assuntos a tratar nesta tarde, 
mas, antes, gostaria, como membro do PDT, colega do Deputado Marcelo 
Gonçalves, como médico, colega do Deputado Marcelo Gonçalves, em meu 
nome e em nome do meu partido, hipotecar-lhe nossa solidariedade. V. Exa. 
é um médico respeitado, é um homem que, mesmo com a responsabilidade 
do mandato, não deixou, em nenhum momento, de exercer a medicina, 
sendo hoje um dos médicos mais respeitados e requisitados das regiões de 
Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte. É claro que fatalidades ocorrem em 
qualquer circunstãncia. Infelizmente, aconteceu com V. Exa. Espero que esse 
processo termine e que possa provar sua inocência, sua isenção no caso, 
porque foi uma fatalidade. Sei que V. Exa. está sofrendo neste momento. 
Receba a nossa solidariedade e a certeza absoluta de que seus 
companheiros não deixaram de acreditar em V. Exa. No momento em que 
presidia a CPI do Narcotráfico em Belo Horizonte, eu, como seu integrante, 
juntamente com Paulo Piau e outros, fui testemunha, inclusive, das ameaças 
de morte que sofreu, das ameaças de morte que sofreu sua família. Nem por 
isso V. Exa. desistiu da importante missão de presidir a Comissão do 
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Narcotráfico, prestando grande trabalho ao povo mineiro. 

Alguns meses atrás, a comissão especial para proceder a estudos sobre o 
Projeto de Lei no 1.512, do Micro Geraes, esteve na cidade de Montes 
Claros. E, em Montes Claros, num debate extremamente importante com os 
comerciantes, comerciários e empresários, comprometemo-nos a emprestar 
nossa solidariedade a essa causa, porque estamos absolutamente 
convencidos de que é necessário fazer alguma coisa em função desse 
grande setor da economia mineira e brasileira. Sabemos que o comerciante, 
aquele que paga seus impostos em dia, aquele que sofre com a carga 
tributária, aquele que sofre com a concorrência de outros Estados que 
cobram menos impostos, quando existe menos fiscalização, precisa ser 
olhado. Apesar disso, o comerciante de Minas Gerais se mantém firme, 
sendo hoje um dos principais responsáveis pela totalidade do ICMS. 
Sabemos que a concorrência tem sido desleal, mas esse projeto que a 
Assembléia vai analisar dentro de poucos minutos requer de cada Deputado 
o melhor, pede a presença dos Deputados, é suprapartidário, não tem 
ideologias. Ele levanta a bandeira de prestar um serviço a essa classe 
laboriosa, a classe comercial e industrial de nosso Estado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Neste momento, cumprimento o Deputado 
Chico Rafael. parlamentar de primeiro mandato, mas um homem preparado, 
que chegou a esta Casa e impôs respeito. Esse projeto caiu em suas mãos, 
e, por meio da sua inteligência, da sua assessoria e dessa grande 
manifestação que observamos hoje, temos a certeza de que V. Exa. prepara 
um projeto de lei que, se não é o melhor para o comércio e para a indústria 
de Minas Gerais, corrige distorções. Esse projeto marcará época nesta Casa, 
porque traduz o reconhecimento que o Legislativo mineiro demonstra àquele 
segmento. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, 
agradeço as suas palavras elogiosas. Reafirmo que esse projeto não é de 
minha autoria, mas da Assembléia Legislativa, porque teve origem em uma 
comissão especial criada nesta Casa - que contou com a participação de V. 
Exa. -, a fim de que tivéssemos, hoje, preparada para votação, uma 
legislação que contempla a pequena empresa e as microempresas, 
concretizando o que está estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, 
ou seja, a prerrogativa que as pequenas empresas e as microempresas têm 
de receber tratamentos diferenciados no que se refere a questões 
trabalhistas e tributárias. 

Faço um apelo ao Presidente desta Casa e aos companheiros Deputados, 
para que compareçam a este Plenário dentro de alguns minutos, a fim de 
votarmos esse projeto, prestigiando esse grande número de pequenos 
comerciantes e pequenos industriais que se deslocaram de suas cidades, 
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deixando seus negócios, a fim de comparecer aqui para acompanhar a 
votação desse projeto, demonstrando que acreditam nos seus representantes 
e na Assembléia Legislativa de Minas. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - O mesmo compromisso que assumimos com 
a CDL de Montes Claros e com a Associação Comercial e Industrial de 
Montes Claros renovamos neste momento. O nosso voto certamente será um 
dos muitos que irão reconhecer a importância do pequeno empresário e do 
microempresário, que têm dado o sangue para manter a economia estável no 
Estado e no País. 

Srs. Deputados, desde o ano passado, temos denunciado desta tribuna o 
descaso absoluto do Governo Federal para com as nossas rodovias. Há 
cerca de um mês, pensava que as rodovias estragadas estavam localizadas 
apenas no Norte de Minas ou perto da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Quando estive em Alienas, com a Comissão de Turismo, 
recebemos rnuitas reclamações. As prioritárias diziam respeito às BRs do Sul 
de Minas. Com isso, tive a certeza de que Minas Gerais não está sendo bem 
servida pelo Governo Federal no tocante à manutenção das rodovias. 

Como dizia, desde o ano passado, juntamente com outros companheiros, 
como os Deputados Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite, Dimas Rodrigues, 
falávamos sobre a BR-135, alertando o Governo Federal para o fato de que, 
no início do período chuvoso de 2001, aquela rodovia, nos primeiros dias de 
chuva, torna-se-ia absolutamente intransitável. Outra coisa não aconteceu. 

Hoje, quem sai de Belo Horizonte e vai para Montes Claros passa pela 
rodovia do inferno. Qualquer pessoa, obedecendo à legislação, faz esse 
percurso em 5 horas. Hoje gastam-se quase 9 horas para ir de Belo 
Horizonte a Montes Claros. O trecho de Montes Claros a Bocaiúva está 
interrompido, nele não se passa mais, e quem sai daqui para Montes Claros 
tem que fazer um desvio de mais de 1 OOkm, passando pela cidade de 
Pirapora. 

Os acidentes se sucedern. Talvez o maior comércio às margens da BR-135 
seja o de borracharias, venda de pneus, câmaras de ar e rodas de veículos, 
tal o número de pequenos acidentes que têm levado o povo à loucura. O 
prejuízo tem sido enorme para a bolsa popular. 

Como se não bastasse- corno diz o ditado, "miséria pouca é bobagem"-, a 
empresa que faz o transporte aéreo de Belo Horizonte a Montes Claros, Varig 
Nordeste, subiu as passagens de R$200,00 para R$31 0,00, mais que o 
dobro do que se paga pela viagem de Belo Horizonte a São Paulo. 

Estamos observando o caos se instalando, as pessoas reclamando. Assim, 
não tivemos alternativa senão fazer uma denúncia ao Ministério Público, 
datada de 6/11/2001, cobrando providências, cujo teor é o seguinte. (-Lê:) 

"Sr. Dr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do 
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Deputado que este 
subscreve vem à presença de V. Exa. denunciar a precariedade em que se 
encontra a BR-135, que liga Belo Horizonte ao Município de Montes Claros. 

Não obstante os inúmeros apelos formulados e todas as vozes que se 
levantam para denunciar a problemática e cobrar providências, nada foi feito 
até a presente data para mudar a realidade que se coloca diante de nossos 
olhos diariamente". 

Aqui cito os acidentes e as reclamações, e terminamos a correspondência 
enviada ao Dr. Nedens Ulisses da seguinte forma. (- Lê:) 

"Ante o exposto, requeremos que V. Exa. se digne analisar o que foi aqui 
analisado e, em se verificando a omissão e o descaso, determine as medidas 
judiciais cabíveis. Termos em que aguardamos um posicionamento, 
antecipando, na oportunidade, votos de estima e consideração. Deputado 
Carlos Pimenta". 

Hoje recebemos a resposta do Ministério Público de Minas Gerais. (-Lê:) 
"Em atenção às denúncias formuladas por V. Exa. na correspondência 

enviada em 6 do corrente, atinentes às precárias condições em que se 
encontra a BR-135, que liga Belo Horizonte ao Município de Montes Claros, 
venho comunicar a V. Exa., de ordem, que foram encaminhados ofícios ao 
DER-MG e à Promotoria de Defesa do Cidadão, solicitando providências 
pertinentes". 

Com isso, neste momento, oficializamos e responsabilizamos o DNER por 
todos os acidentes que vierem a acontecer na BR-135, entre Montes Claros e 
Belo Horizonte. No ano passado, muitas vidas foram ceifadas nessa BR. 

Estaremos, ainda nesta semana, apresentando à justiça mineira uma ação 
cível pública responsabilizando o órgão do Governo Federal. É o extremo que 
estamos adotando, infelizmente, mas tinha que ser tomada uma providência, 
porque as nossas vozes não foram ouvidas, os Deputados Federais mineiros 
também não foram ouvidos, bem como os Senadores. 

É necessário que o Governo Federal tenha com Minas Gerais o apreço que 
este Estado tem para com ele. O povo mineiro o respeita. Por isso é preciso 
que o Governo Federal termine, de vez por todas, com essa má-vontade para 
com Minas Gerais, acabe de uma só vez com as retaliações ao nosso 
Estado, porque o povo mineiro não é culpado das divergências políticas entre 
ele e o nosso Estado. 

Estamos - repito, para terminar - responsabilizando antecipadamente o 
Governo Federal por cada pessoa vitimada na BR-135, no trecho de Belo 
Horizonte a Montes Claros. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, 
quero cumprimentá-lo pela sua fala, como grande defensor do Norte de 
Minas, e quero também dizer do desmando e do descaso do Governo 
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Federal com nosso Estado. Realmente, nossas estradas estão 
intransitáveis. Percorremos a BR-040 e a BR-135 quase toda semana e 
notamos que as pessoas que transitam nessas estradas estão colocando 
suas vidas em risco. Então, queremos também fazer um apelo ao Dr. José 
Élcio, ao DNER, para que percorram nossas estradas e vejam de perto os 
desmandos do Governo Federal para com Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta - Não é necessário, Deputado Dimas 
Rodrigues, porque estão sabendo, têm conhecimento do que está 
acontecendo, tiveram um ano para recuperar a BR-135 e não o fizeram. 

Termino minha fala neste momento, antecipando responsabilidade. 
Qualquer pessoa que se julgar prejudicada pela incompetência e 
irresponsabilidade do Governo Federal poderá nos procurar, pois 
ingressaremos com uma ação civil pública contra este Governo 
irresponsável, que não tem os olhos voltados e não tem carinho para com o 
Estado de Minas Gerais. 

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

uma vez gostaria de cumprimentar todos os microempresários que aqui se 
encontram, no exercício da verdadeira cidadania e democracia. No Projeto de 
Lei no 1.512, tivemos participação, como Vice-Presidente da Comissão 
Especial liderada pelo Deputado Chico Rafael, tendo como relator o 
Deputado Bilac Pinto. Pudemos percorrer, sim, todo o Estado de Minas 
Gerais, para acompanhar o sofrimento dos senhores microempresários. (-
Palmas.) E aqui estamos, sem dúvida alguma, para participar e encaminhar 
favoravelmente a este grande momento de restabelecimento do que os 
senhores tanto estão almejando. Somente com a reforma tributária e com a 
participação efetiva do próprio Governo é que poderemos ter 
desenvolvimento, progresso e empregos. Fico feliz em ver os senhores aqui, 
participando ativamente desta votação, na qual, mais uma vez, na qualidade 
de Vice-Presidente da Comissão Especial do Micro Geraes, peço que todos 
os Srs. Deputados nos acompanhem, votando favoravelmente neste grande 
momento para a redenção do desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos 
perfeitamente das dificuldades que os senhores estão enfrentando no setor 
bancário, no setor social e no setor efetivamente tributário, que tem sido, 
acima de tudo, um grande desgaste para todos os segmentos e para o 
desenvolvimento do Estado. 

Parabenizo a todos e quero dizer que participamos ativamente e sempre 
estivemos ao lado dos senhores em todos os momentos. Vamos votar, em 1 o 
e em 2° turnos, e acompanhar a sanção do nosso Governador Itamar Franco. 
Somente assim não deixaremos, em nenhum momento, que os segmentos 
das microempresas, que geram mais de 750 mil empregos, fiquem 
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desamparados. Os senhores merecem o respeito e a dignidade, porque 
são os construtores da história de Minas. Para felicidade de todos, vamos 
votar favoravelmente ao projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo' - Sr. Presidente, durante o pronunciamento do 

Deputado Toninho Andrada, nós e o nosso partido fomos citados. Gostaria de 
registrar a minha admiração pelo Deputado, porque ele faz um debate aberto 
no Plenário. Isso enriquece o Poder Legislativo e a causa democrática. Mas 
gostaria de fazer algumas ponderações a respeito do que o Deputado falou a 
respeito do contrato com a Visser. Inicialmente, não faria a demagogia de 
abrir mão de imunidade, porque V. Exa., como professor de Direito 
Constitucional, sabe que há decisão do Supremo contrária a isso, mesmo 
que haja vontade expressa do legislador. 

Acompanhei muito o voto do Deputado Federal Bonifácio Andrada, de 
Barbacena, na questão do fim da imunidade parlamentar em crimes comuns. 
Achei até consistente o argumento de se impedir a perseguição política e de 
se defender como um princípio, um direito da democracia. V. Exa., como 
professor de Direito Constitucional, não vai querer que princípios que 
garantem que possamos fazer o livre debate das idéias sejam reduzidos ou 
subtraídos de um parlamentar. Acredito que é mais o fervor e o entusiasmo 
dos argumentos. Mas V. Exa. estava desinformado sobre o projeto assinado 
pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela Visser - o chamado Projeto Visser 
. V. Exa. não era parlamentar quando esse projeto foi assinado. 

Trouxe esse assunto à baila porque saiu uma reportagem, com 
informações de que pessoas do Governo anterior teriam plantado contra uma 
instituição muito séria, que é o Corpo de Bombeiros. Acusaram o Corpo de 
Bombeiros, que na época era um órgão vinculado à Polícia Militar, sem 
autonomia nem para assinar contrato. Era como uma diretoria. Tivemos 
informação de que o vazamento partiu de pessoas do Governo anterior. 

Na realidade, o projeto pretendia a compra de 15 autobombas novas. O 
valor total de R$3.468.000,00, aparentemente, era o justo, porque cada 
autobomba, no mercado exterior, vale US$250.000,00. Não vou entrar no 
mérito quanto a se alguma compra enorme poderia implicar numa redução. É 
bom que se diga que as 41 viaturas usadas seriam doadas. Tenho 
documentação atestando que o que estava sendo pago eram as 15 
autobombas. Mas V. Exa. pode ver que seriam pagas em cinco parcelas. Na 
primeira parcela, pagariam US$860.000,00; na segunda, US$563.000,00 e 
na terceira, US$675.000,00. 

Isso dá um total de US$2.118.000,00 até a terceira parcela - 60% do 
projeto. Sabem quando as autobombas novas começariam a ser entregues? 
A partir da quarta parcela. Até a terceira, ainda não havia nenhum bem para 
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o Estado. V. Exa. falou em pagamento, mas é bom que se diga que, para 
o que é doado, em tese, não existe pagamento. O absurdo é que no dia 
19/11/98, através do Ato de Inexigibilidade de Licitação 006/98, o 
Comandante-Geral Márcio Lopes Porto assinou o ato, e posteriormente esse 
ato foi confirmado, no dia 21/12/98, por Ben Hur Silva de Albergaria, 
Secretário de Recursos Humanos e Administração, que faz referência ao 
parecer da Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica e do Procurador-Geral 
do Estado, Arésio Dãmaso. Deixo bem claro que o novo Governo, quando 
assumiu, suspendeu. À época, denunciei essa questão do Visser aqui. Estou 
falando de uma coisa que acompanhei. Tenho documentos em minhas mãos. 
Era uma forma de burlar o processo licitatório. O grande questionamento que 
fiz foi que, nos pagamentos de dezembro, nos 300 milhões pagos às pressas 
pelo Governo Azeredo, foi incluída também uma parcela desse pagamento. 
Nossa denúncia foi essa. Não vou entrar na defesa do Governo atual. Tendo 
sido o único parlamentar que, em 1998, denunciou essa questão, sinto-me à 
vontade para trazer a discussão. O Deputado Amilcar Martins - não é o caso 
de V. Exa. - foi infeliz pelas expressões e pela forma corno fez o debate. 
Sabia disso porque era Secretário do Governador, não havia dúvida nem 
desconhecimento. 

Queremos também deixar claro que hoje nos ausentaríamos para ir ao 
lançamento de um livro no Sul de Minas, mas ficamos aqui, a pedido da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Contagem, do companheiro Frank, da 
Câmara de Araxá, e de sindicatos do interior, para dar o voto "sim" pela 
redenção da microempresa. Muito obrigado. 

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

vez o Deputado Durval Ângelo volta com suas estripulias. Entende de 
corrupção, sim, mas de uma corrupção que se chama Clube da Cidadania. 
Essa é a corrupção que o Deputado Durval Ângelo entende. 

Queria dizer, Sr. Presidente, que também tenho esses documentos. O 
Deputado Durval Ângelo está enganado, porque naquela época eu não era 
Secretário de Estado. Estava na UFMG. Eu havia saído do Governo em abril 
para ser candidato a Deputado. É mais uma inverdade dita por ele. 

O Deputado Amilcar Martins - Não é verdade, estava na UFMG, que era 
meu local de trabalho. E digo mais: também tenho esses documentos e sei, 
mesmo não fazendo parte do Governo, que, à época, foi feito esforço a fim 
de equipar o Corpo de Bombeiros com veiculas de várias modalidades, 
inclusive de resgate, com escadas Magyrus, com veículos novos, etc. Isso foi 
feito com base numa experiência anterior, bem-sucedida, da Prefeitura de 
Paracatu, quando era Prefeito Almir Paraca, do PT, que também recebeu 
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ônibus usados, para transporte escolar, dos Estados Unidos. Foi 
baseado nessa experiência que o Governo do Estado recebeu essas 
doações. O fato de alguns desses veículos não funcionarem não se deu por 
serem importados, mas porque a frota do Estado encontra-se sucateada, 
devido à falta de assistência. O Deputado Durval Ângelo, na vontade de 
voltar a agradar o Governo Itamar Franco, vem com um discurso que não tem 
rumo certo. É preciso ter muito cuidado para falar dessas coisas. Volto a 
repetir: o rei está nu. Todo o Brasil assiste estarrecido ao que está 
acontecendo na administração petista do Rio Grande do Sul. Lembro-me 
daquela história do sujeito que foi flagrado roubando um porco e, com um 
leitãozinho às costas, encontra-se com a polícia, que diz: Você está roubando 
o porco? Ao que responde: De jeito nenhum. Que porco estou roubando? E a 
polícia diz: Este que está em suas costas. Ao que responde: Uai, tem um 
porco aqui? Tire-o. O PT está devolvendo o imóvel comprado pelo Clube da 
Cidadania e acha que está resolvendo o problema. Mas não adianta 
devolver, porque o porco está lá e o Brasil inteiro pode vê-lo. O PT não tem 
condições de falar em moralidade pública, e todo o Brasil sabe disso. É o que 
gostaria de dizer, reafirmando que tenho os documentos que comprovam que 
foi correto e honrado o que foi feito a respeito da questão. Foi uma tentativa 
de reequipar o Corpo de Bombeiros, e quem não honrou o que foi feito pela 
administração anterior foi o Governo Itamar Franco, que recebeu a primeira 
remessa de veículos, fazendo festa e soltando foguetes. Mas, depois, não 
honrou o que havia sido feito. A verdade tem que ser restabelecida para a 
opinião pública. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, faço minhas suas 
palavras em respeito ao público que se encontra nas galerias, que aguarda a 
votação da proposta de emenda à Constituição do Deputado Chico Rafael. 
Solicito aos nobres colegas que votemos o projeto, tão importante para os 
empresários quanto para Minas Gerais. 

O Sr. Presidente(Deputado Ivo José) - Com a palavra, pelo art. 164, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estamos, desde o 
início, trabalhando duro, contra a força do Governo, para que o projeto em 
pauta seja aprovado nesta Casa. Quando o projeto foi derrubado, nesta 
Casa, aqui estávamos lutando em favor dele. Tenho a certeza de que a 
maioria da Casa está favorável ao projeto, que será aprovado sob aplausos 
desta galeria. 

Gostaria de falar sobre dois pontos relativos à questão. O primeiro refere-
se ao contrato, que é muito claro. O objeto do contrato diz que a prestação de 
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serviços é para a captação e o remanufaturamento de viaturas de 
bombeiros. E, nesse pagamento que foi feito, que foi uma doação, a parcela 
que foi paga e as outras que seriam pagas eram para a intermediação e 
agenciamento junto à doadora, era para assessoria de preparação do projeto 
para captação da doação, era para acompanhamento do processo até o 
recebimento aqui, era para a checagem e revisão dos bens, era para o 
preparo e aprovação da documentação de exportação, era para contratação 
do frete doméstico nos Estados Unidos, para supervisão do processo; enfim, 
uma lista de providências que deveriam ser tomadas, e essa empresa foi 
contratada para fazer isso. Os equipamentos foram doados, mas vamos 
discutir essa questão em outro momento. 

Com relação à nossa fala mais dura, em que ponderamos e reclamamos, é 
que, se há alguma dúvida em relação ao contrato, ninguém é dono da 
verdade. Vamos discutir. A lei permite interpretações duvidosas. Acho válido 
o debate, e estamos convictos de que temos informações suficientes para 
vencê-lo. O que ponderamos foi em relação às denúncias, que reputamos 
inconseqüentes, de que essa operação, que proporcionou equipamentos e 
que proprocionaria mais equipamentos ao Corpo de Bombeiros, foi para 
caixa de campanha do Governador Eduardo Azeredo. Isso é inadmissível. 
Esse tipo de crítica, quando falamos em imunidade, é porque o parlamentar, 
já sabendo que tem a imunidade, pode, muitas vezes, avançar na denúncia 
sem ter o ônus da prova. Estamos lamentando isso. Votou pela imunidade e 
não tem nenhum pedido de processo contra ele em nenhuma instância, no 
Brasil. Então, ele votou muito à vontade, muito tranqüilo, porque tem 44 anos 
de vida pública, como homem honesto, reeleito diretamente pelo povo. É 
professor de Direito Constitucional, de Ciências Políticas, é homem que votou 
por convicção. Sustentou a sua posição democraticamente. E democracia é 
isso, é poder ter opinião diferente da que o PT tem. E, graças a Deus, a 
nossa opinião é diferente. Essa é a nossa posição. Reclamei das acusações 
que reputamos inconseqüentes. O senhor mostrou documentos do contrato, 
mas o debate ainda não acabou, e o senhor não mostrou nenhum indício de 
corrupção eleitoral com relação a isso, o que é lamentável num parlamento 
sério e responsável. Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente(Deputado Ivo José) - Esgotada a hora estinada a esta 

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

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, 
na 78" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.804/2001, do Deputado 
Ambrósio Pinto; 2.823/2000 a 2.825/2001, da Comissão de Política 
Agropecuária; e 2.838/2001, da Comissão de Transportes; e do Trabalho -
aprovação, na ao• Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.789/2001, do 
Deputado Geraldo Rezende, e 1. 798/2001, do Deputado I v ai r Nogueira 
(Ciente. Publique-se.). 

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

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Agostinho Silveira (5), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de 
Lei n•s 1.230/2000 e 1.336, 1.375, 1.376 e 1.526/2001; Eduardo Brandão, 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 646/99; Dinis 
Pinheiro (3), em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei 
n•s 1.540, 1.665 e 1.666/2001; Pastor George, solicitando a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.170/2001; Sávio Souza Cruz, em que 
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.612/2001; João 
Paulo (2), solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 29/99 e do Projeto de Lei n• 1.093/2000; e Miguel Martini (2), 
em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n•s 356/99 e 
1.226/2000. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apresentei um requerimento 

e, depois, gostaria de ver com V. Exa. como será sua votação. Já mencionei 
o assunto na reunião de hoje, pela manhã, e, nele, solicito que a Assembléia 
Legislativa envie mensagem de repúdio ao Presidente da República, por seu 
pronunciamento agressivo e desrespeitoso aos professores. Disse, 
literalmente: "Se a pessoa não consegue produzir, coitada, vai ser professor. 
Então, fica a angústia: se vai ter o nome na praça, ou se vai dar aula a vida 
inteira e repetir o que os outros fazem". 

O Presidente da República tem a coragem de atacar, dessa forma, os 
professores e o sistema de educação brasileiro, e essa fala merece o nosso 
repúdio, assim como o seu desrespeito com relação aos professores, que, 
inclusive, agora, ficam incomodados de lecionar, seja na universidade, seja 
em escola de periferia, seja em qualquer lugar do País, uma vez que o 
próprio Presidente da República não respeita a profissão, que, na verdade, é 
tão respeitada pelo povo brasileiro. 

Portanto, fica aqui o meu repúdio, que deve ser também o da Assembléia 
Legislativa, para ser o do povo mineiro contra esse Presidente. Esperamos 

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



que tenha uma grande derrota nas eleições do ano que vem, para ver se 
trata melhor os professores e educadores brasileiros. 

1312 

Gostaria de contar com o apoio de todos os Deputados e Deputadas, 
inclusive do PSDB, que certamente repudiam essa atitude irresponsável do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Antõnio Júlio) - Requerimento do Deputado 

Sargento Rodrigues e outros, em que solicitam a constituição de comissão 
especial para, no prazo de 60 dias, apurar os fatos denunciados pela 
imprensa mineira no que se refere ao possível favorecimento na aprovação 
de projetos de prevenção de incêndio em construções urbanas, pelo Centro 
de Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e 
também a apuração junto à PMMG. 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 os Projetos de Lei n°S 1.213 e 1.478/2001, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como os Projetos de Lei nos 
1.613 e 1.761/2001 que receberam emendas, na referida reunião, e foram 
devolvidos às comissões. 

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

Complementar no 34/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a 
redação da Lei Complementar no 50, de 13/1/98, exclui das disposições 
contidas no art. 2° as pessoas que estiverem inscritas em concurso público 
ou participando de qualquer uma de suas fases, ou de curso preparatório 
para ingresso na Polícia Militar. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto. A Presidência renovará a votação da matéria pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 255, do 
Regimento Interno. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os 
seus lugares. Em votação. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Álvaro Antõnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antõnio Carlos 
Andrada - Antõnio Genaro - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Durval Ângelo - Edson 
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Rezende - Elbe Brandão - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira -
lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves-
Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto contrário. 
Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 
34/2001. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.512/2001, do Deputado Chico 
Rafael, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes - e estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial, a elas aplicável, e dá outras providências. As Comissões de 
Justiça e de Turismo perderam prazo para emitir parecer. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com as Emendas nos 1 a 
1 O, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição do Substitutivo no 1 e da 
Emenda n° 11, pela aprovação das Emendas nos 2, 5, 6, 7, 1 O e 12, na forma 
das subemendas que receberam o n° 1 , e pela aprovação da Emenda no 13, 
que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, que 
solicita a inversão da ordem de votação, de modo que o projeto seja 
apreciado antes do Substitutivo no 1. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não queremos retardar essa 
votação, por isso seremos rápidos. Na condição de Líder do PSB, queremos 
reafirmar que toda a nossa bancada votará pela aprovação do Projeto de Lei 
no 1.512/2001. 

Queremos também fazer uma denúncia, e é bom que os comerciantes 
pequenos e microempresários estejam aqui. Já protocolamos um 
requerimento denunciando que este Governo está retirando dinheiro do 
FUNDESE e dando-lhe outra destinação que não a de emprestar para gerar 
emprego e capacitar as microempresas e as empresas de pequeno porte. 

Em 1988, quando o FUNDESE começou a vigorar, o Micro Geraes, o 
primeiro, aquele que foi estragado por este Governo, R$30.893.537,00 foram 
recolhidos das microempresas e das pequenas empresas, enquanto no 
FUNDES E constava R$30.893.537, 12. Em 1999, ano do primeiro mandato 
desse senhor que está no Governo, foram arrecadados R$48.627.379,87, e 
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deram entrada no FUNDESE apenas R$22.996.000,00, com uma 
diferença de R$25.631.379,87, o que corresponde a 52%. Em 2000, foram 
arrecadados R$56.555.237,68, e deram entrada no FUNDESE apenas 
R$33.147.900,00, com uma diferença de 41 ,39%. Em 2001, o que é mais 
grave, tivemos R$92.000.000,00 arrecadados e, de entrada, uma diferença 
de R$19.000.000,00. Digo aos senhores comerciantes, microempresários e 
pequenos empresários que existe dinheiro no FUNDESE e está sendo 
desviado pelo Governo. Os senhores têm o direito de reivindicar, de 
reclamar, porque esse dinheiro do FUNDESE não é do Estado. Queremos 
que o Governo venha a esta Casa prestar esclarecimentos e dizer onde está 
esse dinheiro, que poderia e deveria estar gerando empregos e crescimento 
na economia de Minas Gerais. Para não atrasar mais a votação, quero 
apenas reafirmar que o PSB vota "sim" ao Projeto de Lei no 1.512/2001. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o Substitutivo no 1. 
Em votação, as Emendas 1 a 4, 8, 9 e. 13, salvo subemenda, e as 
subemendas que receberam no 1 às Emendas 5 a 7, 1 O e 12. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. 
Com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as Emendas 5 a 7, 
10 e 12. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda no 2. Os Deputados que 
a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Esta, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 1.512/2001 com as 
Emendas nos 1 e 2, esta com a Subemenda no 1, com as Emendas nos 3, 4, 
8, 9, 13 e com as Subemendas de no 1 às Emendas nos 5 a 7 e 1 O a 12. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Declarações de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero rapidamente parabenizar 

esta Casa, que busca a reparação de uma falha ocorrida em 1999, quando o 
projeto Micro Geraes, que está vigendo, foi aprovado, numa sessão 
totalmente tumultuada, sobre a qual vou comentar ao longo da semana que 
vem. Parece-me que estamos vendo aquela história do bode, ou seja, 
colocou-se o bode na sala, e agora tira-se o bode. Mas é melhor ficar sem o 
bode na sala que ficar com sua catinga. Quero dizer isso também para 
parabenizar a mobilização dos microempresários do nosso Estado, que vêm 
aqui hoje fazer essa bonita manifestação. A Bancada do PFL, àquela época, 
junto com as Bancadas do PSDB e do PSN, lutaram contra a aprovação 
desse projeto. Portanto, novamente estamos aqui dando o nosso respaldo 
para que as microempresas do Estado não sejam penalizadas como estão 
sendo até agora. 
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Este é o País da livre iniciativa para as multi nacionais. Estamos vendo 

as multinacionais da indústria e do varejo dominarem todo o mercado 
brasileiro. O mercado interno, que é nosso tesouro, tem de ser ocupado pelos 
empresários nacionais, sobretudo pelos microempresários que dão emprego 
a nossa gente. A batalha continua. O segundo turno vai virar. Esperamos que 
esta Casa tenha a mesma consciência de votar no 2° turno. Este Governo, 
que tinha o Micro Geraes, sabia que precisava de correções. Devo ressaltar 
que o Deputado Chico Rafael, àquela época, teve a melhor das intenções, ou 
seja, a de ampliar a margem de enquadramento dos microempresários e 
pequenos empresários. Mas este Governo colocou 32 emendas ao projeto, 
descaracterizou-o, trazendo aqui uma complicação e sofrimento aos 
microempresários. Quantos quebraram, deixaram a atividade formal, 
prejudicando nosso Estado! Depois, vem outra etapa. O Governador tem de 
sancionar o projeto. Assim, quem sabe, a partir de janeiro, veremos o Micro 
Geraes funcionando, e as microempresas funcionando com o mínimo de 
condições, pois as de hoje não são as ideais. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas Deputados, essa 
votação marcará história nesta Casa. Os Deputados de Minas demonstraram 
que estão sensíveis aos problemas enfrentados pelos pequenos 
comerciantes do Estado ao darem seus votos favoráveis a esse projeto, que, 
modestamente, é de nossa autoria. Como já disse, teve origem em uma 
Comissão Especial do Micro Geraes, formada por mim e pelos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto e Carlos Pimenta. Portanto, não é mérito do 
Deputado Chico Rafael, mas da Assembléia Legislativa. 

Solicito que vocês dêem conhecimento aos seus familiares e aos seus 
fregueses de que a Assembléia do Estado de Minas Gerais está preocupada 
com os problemas que afligem o nosso povo, com os problemas que afligem 
os nossos pequenos comerciantes. Aproveitando o sinal da TV Assembléia, 
quero dizer ao povo de Pouso Alegre que o Deputado Chico Rafael jamais se 
omitiu e jamais se omitirá diante dos problemas que afligem a nossa 
comunidade. 

Agradeço a todos os Deputados por essa votação favorável. Faço um apelo 
aos senhores que estão presentes nas galerias, para que estejam aqui na 
votação desse projeto em 2° turno, porque ainda nos resta mais uma batalha. 
Precisaremos da presença de vocês. Tenho a certeza de que conseguiremos 
aprová-lo. Acredito nessa aprovação, porque o Governador Itamar Franco 
tem demonstrado espírito público, espírito de estadista para com Minas. Por 
isso, não vai opor-se, aceitará o nosso projeto, irá sancioná-lo, promulgá-lo, 
dando condições de sobrevivência aos microempresários do nosso Estado. 
Muito obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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microempresários presentes nesta tarde, hoje votamos em 1' turno um 
dos projetos mais importantes que passaram por esta Casa, neste ano. Digo 
isso com toda tranqüilidade, porque quem não entender a importância da 
microempresa e da empresa de pequeno porte para a geração de emprego e 
de renda vive em outro mundo. 

Esse projeto, conforme foi dito, originou-se de uma Comissão Especial e foi 
apresentado pelo Deputado Chico Rafael. Fomos o seu relator na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e propusemos dez emendas, que 
foram anexadas ao projeto e aprovadas nesta tarde, inclusive a que foi 
solicitada pelos microempresários e pelos pequenos empresános da indústria 
de sorvete. Vocês também foram beneficiados. Estivemos reunidos em nosso 
gabinete com o sindicato e o Deputado Fábio A velar, que nos havia solicitado 
a inclusão dessa emenda. 

Essa foi uma grande batalha vencida. Mas ainda temos muito pela frente. 
Haverá rejeições. Como relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, rejeitei o Substitutivo n' 1, porque iria descaracterizar esse 
trabalho, que envolveu tanta gente, tantas instituições representativas dos 
microempresários e dos pequenos empresários. Por isso, nesta tarde, a 
Assembléia Legislativa demonstrou que tem sensibilidade para perceber o 
que é bom e importante para Minas Gerais. E esse projeto é fundamental 
para o nosso desenvolvimento. 

Temos que parar de menosprezar o pequeno, que tem quantidade e 
qualidade e é capaz de gerar emprego e renda em nosso Estado. 

Queremos também mencionar a sensibilidade do Presidente desta Casa, 
Deputado Antônio Júlio, que, desde o primeiro momento, demonstrou que 
está ao lado do microempresário e do pequeno empresário. Inclusive, definiu, 
sugeriu essa inversão de pauta para que o projeto fosse aprovado, 
prejudicando aquele substitutivo que já havíamos recusado na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Portanto, essa foi uma grande vitória 
politica, da politica do bom-senso, do equilibrio, enfim, do desenvolvimento 
do nosso Estado. 

Quero cumprimentar não só os colegas, mas também vocês, que há muito 
esperam um projeto que os estimule, que os faça trabalhar para o 
engrandecimento do nosso Estado e do nosso País. Parabéns a vocês, que 
são os grandes vencedores. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
dizer da alegria de ver esse projeto de autoria do Deputado Chico Rafael ser 
aprovado nesta tarde. E quero lhe dizer, Sr. Presidente, que V. Exa. está de 
parabéns por conduzir a Casa da forma como tem feito, inserindo matérias 
importantes na pauta, as quais têm a dizer tudo para a sociedade mineira. 

O projeto do Deputado Chico Rafael vem corrigir falhas enormes cometidas 
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no passado. Temos certeza de que, como o propno Deputado Chico 
Rafael disse, o Governador Itamar Franco, com seu discernimento e sabendo 
muito bem dosar os problemas do Estado, vai sancionar esse projeto. É 
evidente que ainda teremos o 2° turno de votação, mas sabemos que 
também será tranqüilo. 

Quero, então, parabenizar os microempresários e os pequenos 
empresários por essa grande conquista. A Comissão, da qual participamos 
juntamente com o Deputado Chico Rafael e outros colegas, andou por 
diversas regiões do Estado debatendo essa importante questão. Isso 
começou no ano de 2000. Agora, quase ao final do ano de 2001, chegaremos 
à sua aprovação vitoriosa. 

Tivemos muito prazer e gosto em trabalhar com o Deputado Chico Rafael, 
principalmente naquelas audiências públicas que fizemos com os 
microempresários de todo o Estado, percorrendo 1 O regiões de Minas. 
Parabéns, sucesso e muito obrigado. (-Palmas.) 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 
participantes, microempresários e pequenos empresários, quero saudar de 
forma especial os lutadores de Barbacena, que estão aqui conosco, do 
sindicato, da Associação Comercial - CDL, do Sindicato das Indústrias, e 
dizer que, quando esse projeto foi colocado em pauta, a Associação 
Comercial, ou seja, os comerciários de Barbacena iniciaram estudo sobre 
esse projeto, juntamente com os industriários. E, nesse debate, nesse 
aprofundamento de reflexões, chegaram à conclusão de que esse projeto do 
Micro Geraes era extremamente pernicioso para os microempresários e os 
pequenos empresários. A partir desse debate e dessas conclusões, já estava 
chegando o fim do ano para a votação desse projeto e eu trouxe essa 
preocupação para o Chico Rafael, que, naquela época, era meu companheiro 
do PSB e também já havia tido outras informações de que seu projeto original 
havia sido modificado e que tinha alíquota na importação de produtos de 
outros Estados. A partir desse momento, o PSB colocou-se contrário, 
votando pela não-aprovação do Projeto Micro Geraes, porque sabia do seu 
impacto negativo nas microempresas e nas pequenas empresas. Apesar 
disso, o projeto foi aprovado. 

E, novamente, num encontro em Barbacena, com os pequenos e os 
microempresários da região, fizemos nova discussão sobre possibilidade de 
outro projeto. Quero dizer da importância que teve essa discussão em 
Barbacena, em que os microempresários e os pequenos empresários 
puderam trazer contribuições, que, inclusive, estão nesse projeto. Essa 
contribuição, esse ciclo de debates, esse seminário, essa Comissão, 
encabeçada pelo Chico Rafael e pelos outros Deputados, buscou, na 
sociedade, sua força e sua energia para a proposição de outro projeto 
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inovador, que favorecesse aos pequenos empresários e aos 
microempresários. É esse o objetivo da lei, da Constituição Federal: o de 
fomentar o desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno 
porte, em Minas Gerais, através de legislação que adote o tratamento jurídico 
diferenciado, visando incentivá-las, pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias e pela eliminação ou 
redução destas por meio da lei. 

Então, a vitória de hoje é do povo mineiro, que acredita nas pequenas 
empresas e nas microempresas, que sabe que são as grandes geradoras de 
emprego. Hoje, perfazem cerca de 70 a 80% dos empregos em Minas Gerais 
e, também, pelo quantitativo do que se produz na geração de emprego e 
renda. 

Então, a vitória de hoje é desta Casa, mas é, principalmente, da de todos 
que estão presentes, em razão de sua mobilização. Parabéns, Chico Rafael! 
Parabéns à Comissão que trabalhou por isso. Parabéns a esta Assembléia, 
que deu o testemunho. Parabéns a todos vocês, que nos engrandecem com 
suas presenças. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, nesta declaração de 
voto gostaríamos de saudar as galerias, os representantes dos 
microempresários aqui presentes, colocando, ainda nesta fase, algumas 
questões importantes. Vencemos uma batalha, mas ainda não vencemos a 
guerra. É preciso que isso fique muito claro no pensamento de cada um que 
está envolvido nesta tarefa. É um trabalho, sem dúvida, que foi construído 
pela base: a comissão, em conjunto com as entidades representativas dos 
microempresários e das lideranças partidárias desta Casa, todos fizeram um 
trabalho conjunto, para chegar ao formato de um projeto. Mas é preciso 
ressaltar, em todo esse processo, o extraordinário trabalho de 
operacionalização desempenhado pelo Deputado Chico Rafael, grande 
lutador nesta causa, um guerreiro permanente que não desanimou em 
momento algum, mesmo quando o projeto foi praticamente derrubado pelo 
Governo, na votação que impôs a atual legislação, que tanto prejudica o 
Micro Geraes. É verdade, e é preciso que o empresariado tenha consciência 
de que setores ultrapassados e retrógrados da Secretaria da Fazenda não 
estão satisfeitos com essa votação e prepararam, às escondidas, um 
substitutivo, que derrubamos no Plenário. Mas tentaram, ainda na última 
hora, modificar. Tenho certeza de que, neste momento, estão tentando 
pressionar o Palácio da Liberdade para que vete este projeto. É preciso estar 
atento e bastante vigilante como os senhores estiveram. Lembro-me muito 
bem, aqui numa reunião da Comissão neste Plenário com a presença de 
centenas de representantes de lojistas, comerciantes e microempresários de 
todo o Estado, quando foi dado o alerta para a necessidade de uma 
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mobilização, não para intimidar nenhum Deputado, mas para sensibilizar 
e esclarecer o valor da causa que os senhores trazem. Vocês carregam a 
Nação nas costas. É o setor que mais gera emprego no País. Vocês é que 
trabalham frente a frente com o consumidor, frente a frente com o cidadão, 
enfrentando todas aquelas adversidades e encarando a fiscalização que é 
dura e implacável contra os senhores. 

Esta mobilização tem que continuar porque, no 2° turno, é fundamental a 
presença dos senhores aqui na Casa para manter a mobilização de pé e 
esse sentido de sensibilizar os parlamentares. É fundamental ainda que os 
representantes das entidades, também mobilizadas pelos senhores, se 
dirijam ao Palácio da Liberdade de forma elegante, bem simples como 
convém aos mineiros, mas de forma dura para cobrar do Governo aquilo que 
não é um favor, mas um direito dos senhores. Uma lei justa e adequada à 
realidade dura que os senhores vivem. É preciso sensibilizar também o 
Palácio, porque, tenho certeza de que a maioria dos técnicos é contra a 
iniciativa da Assembléia de mudar a lei. 

Graças a Deus, a Bancada do Governo, em sua grande maioria, está 
sensível e aqui se encontra e será, sem dúvida alguma, um elo importante no 
convencimento do Governo. Mas é preciso manter viva essa mobilização 
porque a força das ruas move montanhas sobretudo quando vivemos em um 
país democrático como o nosso. Parabéns a V. Exas., parabéns ao Deputado 
Chico Rafael, parabéns ao Presidente da Casa, que com isenção soube 
conduzir esse processo. Queremos ainda saudar o discernimento seguro e a 
maneira clara com que o Deputado Mauro Lobo soube fazer o seu relatório 
mantendo a proposta original e rejeitando qualquer tentativa de mudança. 
Parabéns a todos e ao Legislativo de Minas, que demonstra estar em sintonia 
com os maiores anseios do povo mineiro. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores aqui presentes, em primeiro lugar, gostaria de 
parabenizar o Deputado Chico Rafael que, já há muito tempo, em algumas 
circunstâncias, mesmo adversas, vem lutando para tornar mais suave a 
situação de pagamento de impostos principalmente no setor de 
microempresas e pequenas empresas no Estado de Minas Gerais. Acho que 
o trabalho que V. Exa. fez contribuiu, de maneira muito significativa, para o 
desenvolvimento de Minas Gerais. Reduzir impostos, hoje no Brasil, é uma 
grande necessidade. Infelizmente, estamos vivendo com uma das mais altas 
tributações do mundo, e quem é mais penalizado no Estado é o pequeno 
empresário. Esta conquista, esta votação hoje é muito significativa. 

Quero parabenizar os empresários e microempresários pelo trabalho e pela 
presença permanente na luta, no enfrentamento de uma estrutura de Estado 
altamente resistente a reduzir a sua capacidade de arrecadação. Neste 
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momento quero lembrar um contraponto, o Deputado Antônio Andrada 
coloca o vigor, a voracidade com que determinados setores produtivos no 
Estado são fiscalizado, principalmente os pequenos setores. Mas quero 
lembrar de outro contraponto para também nos debruçarmos sobre o grande 
desafio no Estado e no País. Esse é o lado positivo que o Governo está 
fazendo - reduzir impostos. 

Acredito que temos de trabalhar para não só eliminar os impostos, mas até 
produzir benefícios para determinados setores de produção. Por exemplo, no 
setor de produção alimentar, na área de produção do leite, estamos com a 
CPI do leite. É um absurdo cobrar impostos de 18%, de 12% ou de 5%, 
porque hoje os produtores rurais deveriam ser incentivados e ter recursos, à 
semelhança de outras regiões do mundo para poderem estruturar-se melhor, 
produzir mais e tirar o nosso Brasil dessa situação de sofrimento e de 
miséria. Temos que enfrentar esse problema. 

Mas existe o outro lado. O Governo de Minas Gerais e, muito mais, a 
Assembléia Legislativa, que avançou mais, trabalham na linha de anistia, não 
dos inadimplentes, não dos pequenos, mas das grandes empresas, dos 
grandes empresários. Anistiam sucessivamente. Hoje está mais para 
condenar os corretos. A honestidade fica condenada. Aqueles que pagam 
corretamente seus impostos acabam sendo condenados, ao contrário 
daqueles que são sucessivamente anistiados. Temos que acabar com isso. 
Temos que fazer justiça tributária. Esse é um dos grandes problemas de 
transformação do Brasil. É uma necessidade para que o Brasil seja realmente 
um Estado de justiça e de direito, seja um espaço de produção e 
desenvolvimento, um espaço onde todos tenham condições de desenvolver 
seus talentos, suas potencialidades, de superar suas dificuldades. Hoje, com 
seu trabalho, com a presença dos empresários, com a participação da 
Assembléia Legislativa, estamos marcando um novo momento de 
transformação do Brasil na linha que queremos, na linha que o PT 
inteiramente defende, na linha da justiça social e do desenvolvimento. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
microempresários que nos honram com a presença, meus senhores e minhas 
senhoras, telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos de cumprimentar 
o ilustre Deputado Chico Rafael pela grandeza do seu projeto aprovado aqui 
hoje por todos nós. Cumprimento a comissão pelo trabalho que executou em 
todo o Estado de Minas Gerais, procurando ouvir todas as pessoas 
envolvidas, todos os microempresários. Faço-o em nome da bancada do meu 
partido, o PTB, que sempre esteve ao seu lado na luta por esse projeto. 

Ao cumprimentá-lo, não poderiamos deixar de colocar aqui nosso 
reconhecimento de público ao ilustre relator desse importantíssimo projeto, 
nosso colega Deputado Mauro Lobo, sobretudo pela sua sensibilidade, pela 
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maneira de acatar as sugestões a ele encaminhadas e apresentadas. 
Digo isso porque tive a oportunidade de, em conjunto com a associação e o 
sindicato das indústrias de sorvete, estar em seu gabinete apresentando uma 
proposta dessa associação, que foi prontamente acolhida pelo Deputado e 
aprovada aqui hoje por todos os Deputados. 

Portanto, neste momento, Deputado Chico Rafael, ao cumprimentá-lo pelo 
projeto de sua autoria, gostaria também de cumprimentar todos os 
microempresários aqui presentes pela maravilhosa mobilização e relembrar a 
necessidade de que seja mantida essa mobilização para que possamos 
aprovar esse importantíssimo projeto também em 2° turno. Parabéns a 
vocês, microempresários, e um abraço especial ao meu amigo Vandinho e a 
toda diretoria da associação e do sindicato da indústria de sorvetes. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
microempresários aqui presentes, venho a esta tribuna para explicitar a 
posição do PFL, integrado por sete Deputados desta Casa: Sebastião Costa, 
Sebastião Navarro Vieira, Bilac Pinto, Rêmolo Aloise, Paulo Piau, Alberto 
Bejani e Eduardo Hermeto. Cada um, a seu modo, acompanhou a tramitação 
desse projeto com a atenção que o assunto requer. O Deputado Bilac Pinto 
foi o relator da Comissão Especial que inspirou a apresentação desse projeto 
de lei. O PFL tem compromisso com o setor produtivo, com aquele que 
trabalha, produz, paga impostos, gera empregos e distribui renda. Por essa 
razão, nosso partido foi inteiramente favorável à matéria e, há dois anos, 
lutou para não permitir que o Governo, à época, deformasse o projeto que 
havia sido apresentado em consonãncia com os interesses da sociedade. 
Naquela oportunidade, éramos minoria e perdemos. Tivemos, por sinal, o 
empenho do Deputado Chico Rafael. Felizmente, agora, a Assembléia 
Legislativa corrige a injustiça praticada no passado. Parabéns à Assembléia, 
aos microempresários e a Minas Gerais por seus homens públicos. 

O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, justificamos nosso voto porque 
temos por hábito falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para 
não ser incômodo: votamos de acordo com nossa consciência. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
parabenizo o companheiro Chico Rafael, por quem tenho grande apreço, e o 
microempresário e o pequeno empresário porque, com a aprovação dessa 
matéria, terão um instrumento legal para propiciar o desenvolvimento de suas 
microempresas e pequenas empresas, gerando mais trabalho. Parabenizo 
todos os Deputados que tiveram a sensatez de aprovar o Projeto de Lei no 
1.512. 

Também faço minha declaração de voto relativa ao Projeto de Lei 
Complementar no 34, que resgatou a justiça para os concursados de 1997. 
Trata-se de projeto de minha autoria. Em 1997, o cidadão, obedecendo ao 
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edital publicado, que ex1g1a o 1 o grau completo e uma série de outros 
exames, prestou o concurso. Após ter sido aprovado no concurso, um novo 
edital vem mudar a regra do jogo, passando a exigir o 2° grau completo. O 
Projeto de Lei Complementar no 34, de minha autoria, devolve aos 
concursados de 1997 o direito de permanecer na Polícia Militar, já que temos 
cerca de 200 policiais que prestaram esse concurso e foram aprovados, que 
estavam perdendo sua condição de policial por uma injustiça praticada pelo 
próprio Estado. Portanto, Sr. Presidente, esse projeto devolve aos 
companheiros da Polícia Militar a tranqüilidade de permanecer na 
Corporação e também dá à sociedade a tranqüilidade de saber que aqueles 
200 policiais continuarão a prestar um bom serviço à comunidade, já que foi o 
dinheiro do contribuinte que foi investido na sua formação, no pagamento do 
seu salário, que até hoje está recebendo. É mais do que justa a aprovação 
desse projeto. 

Sr. Presidente, gostaria, de público, de agradecer a participação de cada 
um de V. Exas. que votaram "sim" pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar no 34. Sinto-me reencontrando os companheiros da 
Assembléia Legislativa, porque vi que esta Casa fez justiça. Estou 
duplamente satisfeito com a aprovação do Micro Geraes, de autoria do 
Deputado Chico Rafael, bem como com a aprovação do projeto de nossa 
autoria, que é o Projeto de Lei Complementar no 34. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
cumprimentar o Deputado Chico Rafael pelo brilhante projeto. O Deputado 
percorreu diversas regiões de Minas Gerais ouvindo os pequenos e médios 
empresários. Parabéns Deputado Chico Rafael, parabéns aos empresários 
que estão aqui presentes. Quem ganha com isso é Minas Gerais, com a 
facilitação da vida dos nossos comerciantes. Muito obrigado. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
consignar que o PL em peso assumiu o compromisso com o pequeno 
empresário de Minas Gerais, por intermédio do projeto do Deputado Chico 
Rafael. Ele esteve presente neste momento, como esteve na outra 
oportunidade em que o projeto foi literalmente alterado e mascarado de forma 
infeliz pelo Governo. Desta feita, o batalhador Deputado Chico Rafael labuta 
para trazer novamente o tema a esta Casa. Gostaria de falar da postura do 
Presidente Antõnio Júlio: participava de um debate na TV Assembléia, na 
quinta-feira, juntamente com o Deputado Antõnio Andrade e o Deputado 
Rêmolo Aloise, quando surgiu a questão do Micro Geraes. Disseram, então, 
que precisava de urgência para votar o projeto. Eu mesmo cobrei essa 
posição, e o Líder do Governo, com muita sensatez, nos disse que não havia 
dificuldade e que a responsabilidade caberia a esta Casa. Assim que ele saiu 
de lá, conversou com o Deputado Antônio Júlio, e ele não dificultou em 
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momento algum. Tanto é que hoje houve essa manifestação democrática 
com o apoio integral dos companheiros de parlamento. O Deputado Antônio 
Júlio tem tido um comportamento que merece aplausos não só dos seus 
companheiros como dos empresários. que, com muito orgulho, represento 
neste parlamento. Fica o nosso compromisso, e parabenizo novamente o 
Deputado Deputado Chico Rafael pelo seu esforço e compromisso com 
aqueles que produzem empregos e riquezas em Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, cumprimentamos o nosso 
companheiro do PMDB Deputado Chico Rafael, que agiu como os bons 
parlamentares que trazem para esta Casa projetos importantes como esse. 
Te mos recebido manifestações de apoio das lideranças mais expressivas do 
comércio, da região do Norte de Minas, do Jequitinhonha, regiões que 
representamos junto com outros companheiros, pela aprovação do projeto do 
Micro Geraes. De fato, andando pelas cidades do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, vimos grande número de lojas e pontos comerciais fechados, 
pois não há incentivo, e ninguém agüenta manter uma loja aberta com essa 
fiscalização estadual. Assim, as placas de "aluga-se" proliferam em várias 
cidades de Minas Gerais. 

Portanto, é hora de o Governo do Estado oferecer incentivos, pois é um 
equívoco considerar que quanto maior o imposto mais pessoas irão pagá-lo. 
O imposto menor possibilita o funcionamento de maior número de empresas 
comerciais. Por essa razão, estamos alegres com a aprovação desse projeto 
e esperamos que, no 2° turno, haja entendimentos para aprová-lo, a fim de 
favorecer o pequeno comerciante e o lojista, que estão sofrendo com tantas 
lojas fechadas e tanto prejuízo para a comunidade. Esta Casa e o Deputado 
Chico Rafael estão de parabéns por mais esse momento de felicidade, com a 
aprovação desse projeto de interesse da coletividade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ilustres colegas, em 
nome de nosso Líder, Deputado Luiz Fernando Faria, e da Bancada do PPB, 
quero parabenizar o Deputado Chico Rafael e todos os membros da 
comissão, que participaram ativamente na aprovação desse Projeto no 
1.512/2001. 

Hoje a Assembléia Legislativa realmente dá demonstrações, acima de tudo, 
de sua maturidade. Há muito tempo, estamos percorrendo todas as regiões 
de Minas Gerais e buscando, efetivamente, o sentimento do microempresário 
e de todos os que se dedicam a alguma atividade, gerando empregos e 
promovendo a construção do Estado. Neste momento, tenho certeza de que 
a situação irá melhorar, não somente devido à participação de V. Exa., que 
disponibilizou sua assessoria e outros instrumentos para o projeto, mas 
também graças à participação de todos. 
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Quero, em nome de nosso partido e no meu, particularmente, como 

Vice-Presidente da comissão especial que participou desse projeto, 
parabenizar a todos os que aguardavam ansiosamente por essa aprovação. 
Minas Gerais está buscando o caminho certo, no sentido do desenvolvimento 
e da redenção econômica do Estado. 

Louvo ainda a participação firme de V. Exa. quando aprovamos, no 2° 
turno, o Projeto de Lei no 825, que vem reduzir a carga de ICMS incidente 
sobre os setores têxtil, de vestuário, confecções e calçados. Ressalto 
também a participação do Deputado Marcelo Gonçalves. Agora aguardamos 
a sanção do Governador, até o dia 3. 

Em gestões como essas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sentimo-nos 
felizes na construção de Minas Gerais. Em nome de minha região, o Sul de 
Minas, do nosso Presidente regional, Deputado Alberto Pinto Coelho, e das 
associações, dos sindicatos e microempresários, manifestamos nosso 
contentamento. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em nome do PDT gostaria de 
dizer que cumprimos o dever de estar atentos e, cada vez mais, integrados 
aos grandes problemas do Estado. Esse projeto, votado em 1 o turno, veio 
coroar um trabalho genuinamente de base. 

Aproveito o momento para render minhas homenagens às lideranças da 
CDL de Montes Claros e da Associação Comercial de Montes Claros, nas 
pessoas de Edgard Santos Filho e Alexandre Pires Ramos, que, com muita 
responsabilidade e zelo, trouxeram para a discussão, além dos comerciantes 
e industriais, todos os Deputados votados em Montes Claros. Discutimos, e 
foi importante essa votação. Estão de parabéns o pequeno e o 
microempresário do Norte de Minas, especialmente de Montes Claros. 
Congratulamo-nos com o Presidente da CDL, que, com a sua liderança, 
soube trazer o assunto à discussão, conduziu-a e sensibilizou toda a 
bancada dos Deputados votados no Norte de Minas, especialmente em 
Montes Claros. Parabéns, Deputado Cristiano Canêdo, que, em seu primeiro 
mandato, tem demonstrado um grande apreço pela causa pública. Trata-se 
de um homem sério, e, através do seu trabalho, a Assembléia Legislativa e o 
povo mineiro puderam proporcionar esse momento tão importante ao 
pequeno e ao microempresário do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 981/2000, do 
Governador do Estado, que 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 da Justiça e de Direitos Humanos. O Centro de Reeducação 
passará a receber, além de jovens adultos entre 18 a 25 anos, também o 
idoso e o quase idoso com idade superior a 50 anos bem como o deficiente 
físico, oriundos da justiça criminal. A Comissão de Justiça perdeu prazo para 
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emitir parecer. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação 
do projeto. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À Comissão de Direitos Humanos. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.383/2001, do Deputado Fábio 
Avelar, que autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de 
Santa Luzia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda no 1 , que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, da 
Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n' 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1' turno, o 
Projeto de Lei n' 1.383/2001 com a Emenda n' 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2' turno, do Projeto de Lei n' 838/2000, do Deputado João 
Paulo, que dispõe sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos 
bancários e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1' turno. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 838/2000 na forrna do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n' 1.105/2000, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre a habilitação de estabelecimentos 
destinados à produção ou manipulação de alimentos destinados à venda no 
comércio, elaborados no Estado de Minas Gerais por produtores artesanais 
ou de agricultura familiar, filiados a uma associação ou cooperativa. A 
Comissão de Política Agropecuária 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. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei no 1.105/2000 na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas nos 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.575/2001, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que inclui o café na merenda escolar e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Saúde opina por sua aprovação com a Emenda n' 1, 
que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação 
do projeto e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão de Saúde. Em 
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discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

convidados que nos prestigiam com a sua presença hoje nesta Assembléia 
Legislativa, é de muita responsabilidade para nós todos a discussão do 
projeto de lei de autoria do nobre, lídimo e profícuo Deputado João Batista de 
Oliveira, que recebeu o no 1.575/2001 e que trata da inclusão do café na 
merenda escolar. 

Não poderia me omitir neste momento, porquanto na condição de 
Presidente da Comissão de Saúde discutimos bastante o projeto entre os 
colegas, quase todos profissionais da saúde, exceto a Deputada Elaine 
Matozinhos, que é da área jurídica, especificamente Delegada de Polícia. 
Temos controvérsias a respeito do projeto e não podemos, diante de 
problemas controversos de saúde, querer jogar no consumo das escolas a 
solução do problema do café, que é um problema internacional e nacional, 
principalmente de queda de consumo, que deve ser uma missão da política 
de café deste País. 

Há anos e anos está havendo omissão, distorção, uma falha no Congresso 
Nacional. Deputados e até Senadores ligados ao ramo do café têm se 
omitido nessa discussão. Como Deputado filho de ferroviário, que não vem 
do campo, mas reconhece a importância do campo e do café na economia 
nacional - ele, que sempre foi um sustentáculo da nossa economia, até que 
Juscelino viesse com a sua política de industrialização do Brasil -, não estou 
aqui para fazer papel de advogado do diabo, para ser contrário ao café. Isso 
é o que parece quando faço esta intervenção, mas não posso dizer que é 
claro, transparente e insofismável o uso do café na merenda escolar e que 
não possa representar danos para a saúde de crianças, a quem estamos 
querendo fazer essa imposição. É esse o questionamento que faço neste 
momento, mesmo sendo representante de uma região cafeeira, o Sudoeste 
de Minas, de um lugar que tem um dos melhores cafés deste Estado, que é 
Muzambinho. 

Mas, senhoras e senhores, o que estamos questionando é que a cafeína é 
uma substância presente no café, na Coca-Cola, em altas doses no guaraná, 
podendo causar dependência química nas crianças. Alguns alegarão: "Pois, 
então, vamos viciá-las com café, antes de viciá-las com Coca-Cola, produto 
de multinacional", mas não se trata disso. Nós, da Comissão de Saúde, 
temos responsabilidade como profissionais, como parlamentares, de analisar 
o projeto do ponto de vista da saúde. Assim sendo, discutimos e achamos 
que o projeto não deveria ser tão incisivo no seu art. 1°, que diz: "Fica 
incluído o café na merenda escolar, nas unidades de ensino da rede 
estadual". Aqui está também a emenda do Deputado Hely Tarqüínio, que 

~,_,___ ______ o ______ __J 



torna o uso do café opcional. " Art. 1 o - Fica incluído opcionalmente o 
café na merenda escolar, nas unidades da rede estadual de ensino". 

1327 

Estou aqui discutindo o projeto. Vou votar para manter a posição da 
Comissão de Saúde. Não vou pedir verificação de quórum, Sr. Deputado 
João Batista de Oliveira, para não emperrarmos o projeto hoje. Não estou 
contra o uso do café, não estou contra os pequenos, os médios e os grandes 
cafeicultores. Estamos fazendo questionamentos. Não é porque a Prefeitura 
de Varginha implantou a obrigatoriedade do uso do café que temos de 
extrapolar isso para as 853 Prefeituras do Estado de Minas Gerais ou pelos 5 
mil municípios brasileiros. Temos aqui as considerações do projeto do Prol. 
Darci Roberto Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É modismo 
achar que o cidadão que mora nos Estados Unidos saiba mais, seja mais 
iluminado, mais inteligente, mais progressista. Só porque o cidadão é 
cientista brasileiro e mora nos Estados Unidos seu parecer tem de ser mais 
importante do que os outros contrários aqui citados? Temos citações em 
contrário de Camargo e Toledo, no artigo "Teor da Cafeina em Cafés 
Brasileiros", publicado na revista "Ciência e Tecnologia de Alimentos", volume 
XVIII, no 4, de outubro e dezembro de 1998. Esse artigo é relativamente 
recente. Por isso, tenho de fazer essa intervenção. Vamos levar o projeto 
novamente à Comissão de Saúde. Vamos votá-lo. Não vou entravar a 
tramitação do projeto, mas essa posição é dos colegas Adelmo Carneiro 
Leão, Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos, Hely Tarqüínio, relator da emenda. 
Tranformamos o café para uso opcional. Pois bem, poderemos raciocionar. 
Ficam as escolas obrigadas a incluir o café em seu cardápio. Incluir o café no 
cardápio não quer dizer que seja obrigado a jogá-lo goela abaixo das 
crianças. Ninguém vai obrigar as crianças a tomar café, mas podemos chegar 
a um momento em que uma Diretora mais autoritária, mais arbitrária, possa 
entender que o café seja de uso obrigatório. Sabemos que o café provoca 
distúrbios gástricos. Quantas crianças têm azia, pirose, que é queimação no 
estômago, pelo uso da cafeína! 

Faço essas considerações para dizer que não é pacífico o uso do café na 
merenda escolar. Faço essas considerações para vermos que há objeções. 

O mais grave é elegermos parlamentares por meio de cooperativas, 
omitindo-se eles, depois, no Congresso Nacional, sobre a questão do café. 

Os Estados Unidos da América, que já foram um dos maiores 
consumidores do nosso café, hoje consomem grande quantidade do café do 
Vietnã, cuja qualidade é inferior ao do Brasil, a fim de fazer média com 
aquele país que destroçaram com uma guerra. Embora perdedores, 
destroçaram o Vietnã, jogando produtos químicos e bombas de napalm, 
queimando-o de norte a sul, de leste a oeste. 

Temos uma posição a considerar. Tenho todo o respeito pelo projeto, mas 
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não poderíamos deixar de fazer tais considerações. O projeto está em 1 o 

turno. A Comissão de Saúde apresentou a emenda do uso opcional. Vou 
votar favoravelmente à emenda, a fim de ser coerente. Não pedirei 
verificação de quórum, porque, se o fizer, o projeto não será apreciado hoje. 
Não estou aqui para atrapalhar a sua tramitação. No 2° turno, vamos discuti-
lo com maior profundidade e talvez, se for preciso, votaremos de outra forma. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente; caros colegas 

Deputados; lideranças; Sra. Dulce, Prefeita de Boa Esperança; Vice-Prefeito 
de Varginha; Mauro Brito; Juadilson, Secretário Municipal do Café de 
Varginha; visitantes de Espera Feliz; antes de apresentar a nossa justificativa 
para esse projeto, quero dizer que o Prol. Darci enche a todos os brasileiros 
de orgulho, por seu trabalho, sua competência e pelo respeito que conquistou 
em todo o mundo como professor, estudioso, cientista e formador de opinião 
em qualquer universidade por onde passa. 

Com muito respeito, ouvimos o pronunciamento do Deputado Marco Régis. 
Mas este não é o momento para uma discussão científica, até porque ela já 
foi feita durante longos anos no fórum adequado, ou seja, nas universidades, 
nas instituições científicas e nas Prefeituras - como as de Boa Esperança, 
Varginha, Espera Feliz e Machado - que já implantaram a idéia. 

O café é o esteio da economia nacional. É gerador de emprego e de renda, 
além de ser um fator de paz social no País. Onde há café, há paz social: há 
emprego, movimento no comércio, na indústria, o povo vai se distribuindo ao 
longo do território nacional, produzindo riqueza para o Brasil. Isso me faz 
lembrar de um poema de Manuel Bandeira, que diz: "Marcha soldado, pé de 
café. Se não marchar direito, o Brasil não fica em pé". (- Palmas.) Isso 
continua até hoje. 

O café brasileiro enche-nos de orgulho. Os Estados Unidos estão 
consumindo o café do Vietnã não apenas pelos motivos alegados, mas pelo 
fato de o Brasil não ter uma estratégia para vender o seu café. Vimos o Guga 
jogar tênis, tendo ao fundo uma propaganda do café da Colômbia. O Vietnã 
vende muito café, porque o consome bastante. Temos de ter uma estratégia 
para o aumento do consumo do nosso produto. Não é sem motivo que as 
escolas do Oriente Médio servem tâmara na merenda escolar, que 
Pernambuco está servindo rapadura, que a farinha é aproveitada no 
Nordeste, que o Paraguai serve o tereré, que é o mate gelado, que a China 
serve o chá. As pessoas se orgulham dos seus produtos, porque são 
geradores de emprego, de alimentação. 

Lembro que Minas Gerais, como o maior produtor de café do Brasil, 
exporta 90% da sua produção, consumindo apenas 10% do que produz. 
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Então, queremos encaminhar pela aprovação do projeto em sua forma 

original e pela rejeição da emenda. Opcional já é. Acho que quem é a favor 
do produtor de café, quem é a favor do fortalecimento da nossa economia, 
tem que mostrar de que lado está e deve votar "sim" ou "não". Votar opcional 
é não votar, porque opcional já é. 

Algumas Prefeituras já incluíram o café na merenda escolar, e as crianças 
estão adorando. Em Varginha, por exemplo, foi servido café com leite. Que 
criança não gosta? Agora vão fazer pudim e sorvete de café para o verão. 
Acho que precisamos desafiar a culinária mineira e até a brasileira para que 
façam biscoitos de café, bolos de café, picanha ao molho de café. É disso 
que temos de nos orgulhar. 

Quanto à questão da cafeína, hoje posso dizer que está sendo consumido 
leite importado falsificado com soro nas escolas e nas creches brasileiras. 
Mas estamos questionando cafeína de café que a criança já bebe em casa. A 
cafeína está na coca-cola, e a coca-cola tem estratégia de venda. Estamos 
comprando e consumindo coca-cola. 

Portanto, respeito muito a posição do Deputado Marco Régis, tenho-o 
como amigo e Deputado solidário com as causas sociais, mas gostaria de 
encaminhar pela aprovação do projeto porque, neste momento, Minas Gerais 
precisa mostrar que é a locomotiva do café, não só na produção, mas 
também em sua promoção e em seu consumo, para que o Brasil volte a tê-lo 
como o seu principal produto, volte a ganhar dinheiro com ele. 

Queria lembrar que esta semana a imprensa internacional publicou que o 
Japão está comprando café brasileiro e oferecendo-o às crianças, por sua 
qualidade, que tanto nos orgulha. 

Portanto, caros colegas, peço preferência pelo parecer do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, relator do projeto na Comissão de Saúde, e do 
Deputado Geraldo Rezende, relator da Comissão de Justiça. Não estamos 
aqui num embate entre as Comissões de Saúde, de Justiça e de 
Agropecuária. Mas gostaria de lembrar que o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, que emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma original e 
pela rejeição da emenda, é ex-Presidente da Comissão de Saúde. Quer 
dizer, é apenas uma questão de ocasião: se o Deputado Jorge Eduardo fosse 
hoje o Presidente da Comissão de Saúde, como o foi no passado, com 
certeza o parecer da Comissão de Saúde teria sido favorável. 

Enfim, gostaria de solicitar a aprovação do projeto na forma original e a 
rejeição da Emenda no 1. Muito obrigado. 

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

das galerias, não vou ficar aqui 60 minutos, mas apenas 3, para dizer algo 
interessante: verifiquei que a palavra "opcional", que estão tentando inserir, é 
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redundante, desnecessária, porque ninguém é obrigado a se alimentar 
com aquilo que seu organismo não aceita. Presumo, portanto, que devemos 
aprovar a matéria com o texto original, excluindo a palavra "opcional", porque 
isso já está implícito. Ninguém é obrigado a comer ou beber um alimento que 
lhe faça mal. Portanto, queremos ressaltar que devemos votar a matéria com 
o texto proposto pelo autor e de acordo com o parecer da última comissão 
técnica, que se manifestou pela rejeição da emenda. 

Fica, assim, a posição do PFL a favor do projeto em seu texto original, 
como foi apresentado pelo autor da matéria. 

O Sr. Presidente - 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.) Rejeitada. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.710/2001, da Comissão 
Especial das Taxas, que altera dispositivos da Lei no 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária estadual, e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo no 1, fica prejudicada a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovado, 
em 1° turno, o Projeto de Lei no 1.710/2001 na forma do Substitutivo no 1. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, usando 
esse horário da Liderança da Maioria desta Casa, queremos, inicialmente, 
parabenizar a Câmara Municipal de Bocaiúva, que prestou homenagem 
singular e muito importante ao ex-Vereador Lino Pereira Sobrinho, Vereador 
de seis mandatos e que hoje é Secretário da Câmara Municipal da minha 
terra natal, Bocaiúva. O ex-Vereador Lino Pereira Sobrinho acaba de receber 
o Diploma de Honra ao Mérito daquela Casa, o que demonstra a satisfação 
do povo bocaiuvense pelo trabalho de um dos seus filhos mais ilustres, pelo 
grande trabalho cívico voltado para a comunidade. Receba o Vereador Lino, 
conhecido por Linão, nosso aplauso e apoio por essa medida e essa 
providência. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há como quem é votado no Norte de 
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Minas vir a esta tribuna sem novamente voltar à questão da péssima 
conservação da BR-135, especialmente no trecho entre Curvelo e Montes 
Claros. Os ônibus da Transnorte, empresa que faz aquela linha entre Montes 
Claros e Belo Horizonte, que, por sinal, presta bons serviços naquele trecho, 
já tiveram que desviar, passando por Pirapora, acrescentando quase 1 OOkm 
à viagem, pois, nesse trecho, a estrada está em melhor condição de 
conservação. Não é possível entender como o Governo Federal deixa urna 
obra como essa, uma estrada como essa, uma rodovia como a BR-135, uma 
das mais importantes do Brasil, sem a adequada conservação. Só mesmo 
por birra, picardia e perseguição contra Minas Gerais, por parte do Governo 
Federal, por razões menores, apequenando o debate político, se produzem 
situações como essa. 

Aproveito ainda este momento para fazer um apelo ao PMDB nacional. 
Este é o momento de uma definição muito importante, em que o PMDB 
encontra-se em uma encruzilhada. De um lado, o PMDB governista, movido 
pelas verbas federais, deseja, a qualquer custo, continuar atrelado ao 
Governo Federal. De outro lado, uma ala do PMDB, majoritária nas bases do 
partido, deseja o rompimento imediato com o Governo Federal e o 
lançamento da candidatura do Governador Itamar Franco à Presidência da 
República. Esse é o anseio do PMDB e, em última análise, é o anseio do 
povo brasileiro. E o momento de fazermos a convocação nacional de uma 
convenção extraordinária, a ser realizada em Belo Horizonte, para aqui 
decidirmos, com o maior número possível de militantes do PMDB, os destinos 
do partido. 

Os Vereadores, que são a base do nosso partido, sempre cantados em 
verso e prosa pelos nossos I íderes, como peças importantes da engrenagem 
política, precisam ter a oportunidade de votar no seu candidato. Refiro-me, é 
claro, aos Vereadores do PMDB, já que se trata de uma disputa interna do 
partido. Mas, neste momento, é preciso permitir aos peemedebistas de 
coração que decidam o destino do PMDB no cenário nacional. Estamos 
prontos para oferecer ao Brasil não uma candidatura de faz-de-conta, não 
uma candidatura que seja subalterna aos interesses de Fernando Henrique 
Cardoso, mas uma candidatura à altura da dignidade, honestidade e 
seriedade que quer o povo brasileiro, que é a candidatura de Itamar Franco à 
Presidência da República. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também, neste momento, fazer 
referência a um projeto da Secretaria da Justiça que iniciamos ainda quando 
Secretário, que foi a construção do Centro de Recuperação do Adolescente 
Infrator, na cidade de Montes Claros, um centro de caráter regional para o 
Norte de Minas. Quando Secretário da Justiça, projetamos cinco centros de 
recuperação. Um deles, na região do Norte de Minas, em Montes Claros. 
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Separamos verba concedida através da COMIG e da Loteria Mineira 
para iniciarmos a obra. No entanto, o Governo do Estado não pode comprar 
nem adquirir terreno e não tinha terreno disponível. Por isso, solicitamos à 
Prefeitura de Montes Claros, ao então e atual Prefeito, que fizesse a doação 
de um terreno. 

O Prefeito atual, já na época Prefeito, indicou um terreno que a Secretaria 
da Justiça, na sua área técnica, condenou porque era impróprio para se 
construir um centro de recuperação, por se situar em bairro densamente 
habitado. A partir daí, ficamos aguardando novo terreno, que não surgiu. Só 
agora, com a assunção da Secretária Ângela Pace, vimos a Prefeitura fazer a 
indicação de outro terreno. Então, o nosso projeto original teve continuidade. 

Na sua seqüência, tivemos a oportunidade de ver a definição do Governo 
Federal para a liberação de R$1.800.00,00. O Governo do Estado vai entrar 
com R$1.200.000,00, num total de R$3.000.000,00, valor necessário para a 
construção do mesmo centro de recuperação de adolescentes infratores que 
projetamos quando à frente da Secretaria da Justiça. Ao que parece, agora, 
com a Prefeitura definindo terreno adequado, o Estado entrando com 
R$1.200.000,00, e a União, através do Ministério da Justiça, com 
R$1.800.000,00, o centro de recuperação deverá ser viabilizado. 

O que chama atenção e é de pasmar é que o Prefeito, único responsável 
pelo atraso do início das obras de construção do centro de recuperação, 
porque invibializou a sua construção na época em que o terreno não era 
adequado, hoje faz propaganda na televisão como se o centro fosse obra da 
Prefeitura de Montes Claros e como se a Prefeitura fosse construir essa obra. 

Ora, conversando com a Secretária Ângela Pace, ficou esclarecido que a 
Prefeitura apenas entrou com o terreno e com a propaganda na televisão. 
Fora isso, a própria construção vai se dar através do DEOP, do Governo do 
Estado. E teremos, no Norte de Minas, o primeiro centro de recuperação de 
adolescentes infratores, grande necessidade na região, porque temos o 
grave problema das gangues, que estão infelicitando e maculando a 
segurança do povo de Montes Claros, cidade que tenho a honra de 
representar como Deputado majoritário nesta Casa. 

Há cidades do Norte de Minas em que há casos de delinqüência juvenil, e a 
construção desse centro seria uma grande oportunidade para a internação 
desses menores, para que recebam orientação psicológica e pedagógica 
adequada para, no futuro, se transformar em grandes cidadãos da nossa 
comunidade. 

Quero dar os parabéns ao Governador Itamar Franco e à Secretária Ângela 
Pace, porque viabilizou essa verba e esse convênio e vai implantar em 
Montes Claros essa obra que foi idealizada por nós, quando estávamos à 
frente da Secretaria da Justiça. 
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para 

comentar sobre a indicação da nova Superintendente Regional de Ensino na 
cidade de Januária, a Prata. Edilene de Fátima Rodrigues Melo, que foi 
Delegada do Ensino nessa cidade durante um ano e prestou grande serviço à 
administração da educação na região das cidades atendidas pela SRE de 
Januária. Trabalhou com seriedade. Da mesma forma, retornando ao cargo, 
a Superintendente Edilene retomará o trabalho sério e estará à disposição da 
classe política, dos Srs. Deputados. Antes de tudo, o partido da educação é o 
mais importante, e temos que ter a condição de defendê-lo como único e 
majoritário nesta Casa. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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 logo mais, 
às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 20 horas, e para a reunião 
extraordinária também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS 
Às quinze horas do dia três de outubro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e Pastor George, membros 
das Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais; Maria Olivia, membro da Comissão de Turismo, Indústria 
e Comércio, e Maria José Haueisen, membro da Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara 
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião conjunta das Comissões, a qual se destina a debater a 
preservação da lagoa da Pampulha e a obter propostas para recuperação do 
seu potencial turístico. A Presidência convida a tomar assento à mesa os Srs. 
Paulo Maciel Júnior, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 
Urbano de Belo Horizonte; José Francisco Sales Lopes, Presidente da 
BELOTUR; João Henrique Reis Ferreira de Melo, representando o Vereador 
Leonardo Matos; Weber Coutinho, Gerente do Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM. A seguir, a 
Presidente passa a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do 
requerimento que deu origem à reunião. Prosseguindo, a Presidência 
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concede a palavra ao Sr. Paulo Maciel Júnior, que faz uso de 
retroprojetor em sua exposição. Logo após, os demais convidados fazem uso 
da palavra, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates 
todos os convidados e parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da 
reumao, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Fábio A velar - Márcio Cunha. 

ATA DA 71" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, José 
Braga, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Elaine Matozinhos, 
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 Adelmo Carneiro Leão, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 2" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e 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 1.771 e 1.777/2001 
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetido à votação, é aprovado o 
Requerimento n" 2.731/2001, da Deputada Elbe Brandão. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de irregularidades no Programa de 
Residência Médica do Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a situação dos residentes da Santa Casa. Registra-se a 
presença dos médicos Leonardo Veloso, membro da Comissão Estadual de 
Residência Médica; Miguel Farage, Presidente da Comissão de Residência 
Médica do Hospital da Santa Casa; Ricardo Miguel, Vice-Presidente da 
Associação Mineira dos Médicos Residentes; Marcelo Mascarenhas, Diretor 
do Sindicato dos Médicos; Ricardo Barsaglini Leite, representante da 
Comissão de Residência Médica da COREME-Santa Casa; Milton Cerqueira 
Júnior; Marconi Gomes da Silva; Fernando Colares e Rodrigo Vidal Simões, 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Marco Régis, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, passa às considerações 
iniciais. A Presidência concede a palavra aos convidados na ordem 
anteriormente mencionada. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos 
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do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita sejam convidados a 
comparecer a reunião desta Comissão, a fim de, em audiência pública, 
prestarem esclarecimentos sobre o Programa de Residência Médica do 
Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte o Provedor da Santa Casa, 
representantes do Ministério Público, do Ministério da Saúde, da Secretaria 
de Estado da Saúde, do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos 
Médicos, da Associação Médica de Minas Gerais, das entidades de 
residência médica, do Conselho Estadual de Saúde (gestor do FMS) e o 
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em virtude das graves 
denúncias apresentadas a esta Comissão em 8/11/2001; da Comissão de 
Saúde, em que solicita seja encaminhado ofício desta Comissão ao Provedor 
da Santa Casa de Belo Horizonte, pedindo a imediata regularização do 
pagamento das bolsas aos médicos residentes da Santa Casa; do Deputado 
Marcelo Gonçalves, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta 
Comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a 
fim de se debater o Projeto de Lei no 1.171/2000, de sua autoria. 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, 22 de novembro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Elaine Matozinhos - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

MÁQUINAS "OFF-LINE" 
Às dez horas do dia oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira Júnior, Márcio 
Kangussu, Luiz Fernando Faria e Gil Pereira, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dilzon Melo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
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 da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a norma 
de permissão do uso das máquinas "off-line" no Estado e sua posterior 
revogação. Em seguida, registra a presença dos Srs. André Ubaldino, 
representando o Sr. Nedens Ulisses Freire, Procurador-Geral da Justiça; 
Cap. Adriano César Ribeiro Araújo, representando o Sr. Ayrton Maia, Auditor-
Geral do Estado; Márcio Tadeu Pereira, ex- Presidente da Loteria do Estado 
de Minas Gerais; Celso Schil, Presidente da Associação das Empresas de 
Diversões Eletrônicas " Off-Line"; e Francisco Guillen, representante da 
empresa JOGOBRAS. Dando prosseguimento, o Presidente passa a palavra 
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aos convidados, para que façam suas expos1çoes. Em seguida, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Luiz Fernando Faria. para que faça 
as perguntas que julgar necessárias. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Ato contínuo, a 
Presidência suspende a reunião e agradece a presença dos convidados. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência destina esta parte da reunião à 
apreciação de matérias de interesse da Comissão. Submetidos a votação, 
são aprovados, cada um por vez, os seguintes requerimentos: do Deputado 
Márcio Kangussu, solicitando sejam feitas visitas a outros Estados, com a 
finalidade de obter subsídios para os trabalhos da Comissão; do Deputado 
Luiz Fernando Faria, em que requer a prorrogação do prazo de 
funcionamento da Comissão por 30 dias. 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 novembro de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Luiz Fernando Faria. 

ATA DA 10" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de novembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Cristiano Canêdo e 
Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, 
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Bené Guedes. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Ernesto Enio Budke Krug, 
Diretor de Planejamento e de Política Leiteira da Indústria de Laticínios Elegê 
e representante do Sr. Shan Ban Chun, Presidente da empresa; Gabriel 
Barros Meireles, Supervisor de Política Leiteira da Indústria de Laticínios 
ltalac e representante do Sr. Juarez Teixeira, Presidente da empresa; Arthur 
Gilberto Voorsluys, Diretor da Cadeia de Produção de Laticínios da Indústria 
de Laticínios Batávia e representante do Sr. Dick Carlos de Geus, Presidente 
do Conselho de Administração da empresa; e Oscar Otávio Bonilha Neto, 
Diretor-Geral da Indústria de Laticínios Paulista e representante do Sr. Waldir 
Ferreira Bastos, Presidente da empresa. Os depoentes, após se qualificarem, 
fazem suas colocações iniciais e em seguida respondem a perguntas 
formuladas pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Paulo Piau e João Batista 
de Oliveira. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
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Deputado Luiz Fernando Faria apresenta requerimento em que solicita 
seja realizado, em reunião extraordinária da Comissão, em 3/12/2001, o 
segundo fórum das CPis do Preço do Leite instaladas ou em instalação nos 
Estados da Federação. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
colaboração dos depoentes e 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, 19 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Bilac Pinto - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 93• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Dimas Rodrigues. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência acusa o recebimento 
do Projeto de Lei no 1.613/2001, no 2° turno, designa como seu relator o 
Deputado Durval Ângelo, e avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 
1.826/2001, no 1 o turno. 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, é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 1.613/2001 (relator: Deputado Durval Ângelo). Passa-se à 
3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita 
seja enviado ofício ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-
Geral da PMMG pedindo uma viatura policial nova para a Comarca de Grão-
Mogol; e Edson Rezende, em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Governador do Estado pedindo que atenda ao pleito do Capitão PM 
reformado Marcos Flávio de Castro Vale. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a guarda única de filhos 
de pais separados, atendendo a solicitação da Associação Pais Para 
Sempre. Registra-se a presença dos Srs. Geraldo Claret de Arantes, Juiz da 
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Vara da Infância e Juventude da Capital; Alberto Aluízio Pacheco de 
Andrade, Juiz da 5" Vara de Família; Maria Lúcia dos Santos Miranda, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança; Sofia Rabelo, 
representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família; Mônica Viana, 
representante do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e Rodrigo 
Dias, Presidente da Associação Pais para Sempre, os quais são convidados 
a tomar assento à mesa. O Deputado Edson Rezende, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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, 20 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Elbe Brandão - Marco 

Régis. 
ATA DA 83" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 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: "e-mail" da Câmara Municipal de 
Governador Valadares, solicitando apoio ao movimento para 
complementação da pavimentação da BR-451; e ofício da mesma Câmara 
Municipal, solicitando agilização da assinatura de convênio com o DER-MG 
para a liberação de recursos para pavimentação de ruas em vários bairros do 
Município de Governador Valadares. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno 
único, o Projeto de Lei n• 1.516/2001 (relator: Deputado Doutor Viana), que 
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos n•s 1.516, 2.732, 2.733, 2.737, 2.782, 
2. 784 e 2. 796/2001. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen 
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Santiago(2), em que solicita visita desta Comissão à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Federal, ao Presidente 
do TCU e à Corregedoria, para apresentação de documentos que apontam 
indícios de irregularidades na construção da BR-040 subtrecho Sete Lagoas-
Belo Horizonte, e sejam enviados ofícios aos Deputados Federais e 
Senadores mineiros para que aprovem emenda do Deputado Márcio 
Reinaldo que retira do Projeto de Lei no 45/200, em tramitação no Congresso 
Nacional, proposta de cancelamento de recursos para restauração de 
rodovias em Minas Gerais; do Deputado Doutor Viana (3), em que solicita 
seja enviado pedido de informações à CBTU sobre a falta de sinalização do 
metrõ da Capital; seja enviado pedido ao DNER para que envie a esta 
Comissão documentos referentes ao processo de duplicação da BR-040, 
trecho Sete Lagoas-Belo Horizonte, e convidando o Sr. José Élcio Santos 
Monteze, Chefe do DNER-MG, para comparecer a reunião desta Comissão a 
fim de oferecer informações sobre o trecho mencionado; e do Deputado 
Carlos Pimenta (17), em que solicita à COPASA-MG, à Secretaria de 
Esportes e à Secretaria de Transporte e Obras Públicas as providências que 
menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Doutor Viana - Agostinho Silveira. 

ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do dia quatorze de novembro 
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira e Cristiano 
Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Ailton Natalino Rocha, Presidente da Câmara 
Municipal de Curvelo, publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/11/2001, e da 
informação prestada pela consultoria da Casa, concernente ao reajuste 
diferenciado dado a servidores da Polícia Militar. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projetos de Lei nos 1.774 e 1.843/2001, no 1° turno 
(Deputado Sebastião Navarro Vieira); Projetos de Lei nos 1.628/2001, no 2° 
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turno, e 1.759/2001, no 1° turno (Deputado Cristiano Canêdo); Parecer 
para o 1 o Turno da Subemenda no 1 à Emenda no 1 e do Substitutivo no 2 ao 
Projeto de Lei no 1.501/2001 e Parecer para o 2° Turno do Substitutivo no 1 
ao Projeto de Lei no 1.095/2000 (Deputado Sebastião Navarro Vieira); 
Projetos de Lei nos 805/2000, no 2° turno (Deputado Cristiano Canêdo); 
1. 764/2001, no 1 o turno (Deputado Sargento Rodrigues); Projeto de 
Resolução no 1.794/2001, no 1° turno (Deputado Hely Tarqüínio). O 
Presidente comunica, ainda, que o Deputado Eduardo Brandão avocou a si a 
relataria do Parecer para o 1 o Turno do Substitutivo no 3 e das Emendas nos 
8 a 22 ao Projeto de Lei no 1.422/2001. 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 pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei no 1.775/2001 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Sebastião 
Na varro Vieira); e pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei 
n°1.843/2001 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça (relator: 
Deputado Sebastião Navarro Vieira). Na fase de discussão do parecer do 
relator, Deputado Eduardo Brandão, que conclui pela rejeição do Substitutivo 
n° 3 e das Emendas nos 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21 e 22, apresentadas em 
Plenário, e pela aprovação do Substitutivo no 2, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, com as Emendas nos 23 a 25, da Comissão de 
Administração Pública, ao Projeto de Lei no 1.422/2001, no 1 o turno, o 
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Hely Tarqüínio. Os Projetos 
de Lei nos 819/2000 e 1.550/2001, ambos no 2° turno, são retirados da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
aprovado pela Comissão. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento 
Rodrigues, em que solicita ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar que envie cópia da Sindicância Regular Reservada, determinada pela 
Portaria n° 7008/CBMMG, e comunicado sobre a solução encontrada para o 
assunto, além da relação de projetos aprovados de prevenção e combate a 
incêndios e edificações destinadas a uso coletivo, durante a vigência da 
Instrução no 36/97 CBMMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 

Vieira - Hely Tarqüínio- Cristiano Canêdo. 
ATA DA 17• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR 

Às quinze horas do dia quatorze de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen e 
Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. A Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 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, em audiência pública, com diversos convidados, o reajuste nos 
preços do plano de saúde dos servidores da Assembléia e comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Cláudio Roberto Alves, Diretor Comercial da 
UNtMED-BH, comunicando a impossibilidade de comparecer à reunião. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Alberto Queiroz Barbosa, Presidente 
da APLEMG; Neusa Maria Pampolini, Diretora de Administração e Recursos 
Humanos da ALEMG; Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça da Área 
de Defesa do Consumidor; Maria Teima Costa Oliveira Hahn, Vice-
Representante dos Servidores da ALEMG; Adair Ribeiro Vidal, 
Representante dos Servidores de Recrutamento Amplo da ALEMG; e 
Guaraci Marques Bragança, Coordenador-Geral do SINDALEMG, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, autora do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, 
logo após, passa 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 convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - João Paulo - Agostinho 

Patrús. 
ATA DA 11• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de novembro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Cristiano Canêdo, Kemil 
Kumaira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Bilac Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Doutor Viana e Eduardo Hermeto. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios da Sra. Lytha Spíndola e do Sr. Luiz Carlos de 
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Oliveira, justificando sua ausência nesta reumao; e do Deputado Luís 
Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Câmara dos Deputados, prestando informações sobre os trabalhos que estão 
sendo desenvolvidos por aquela Comissão no que diz respeito ao setor 
leiteiro nac1onal. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os 
Srs. Marcelo Junqueira Ferraz, Superintendente da CONAB em Minas 
Gerais; Uno Marques de Oliveira, Presidente da Empresa Nutril; Peter 
Jordan, Presidente da Empresa Nutrir; Salomão Teixeira de Souza, 
representante da Empresa Alterosa Armazéns Gerais; Luís Carlos de 
Oliveira, Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura; e 
Lytha Spíndola, Secretária de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os depoentes, após se 
qualificarem, fazem suas colocações iniciais e, em seguida, respondem a 
perguntas feitas pelos membros presentes. São feitas perguntas também aos 
Srs. Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão Técnica de Leite da Federação 
da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG - , e Amaury Artimos da 
Malta, representante do Ministério Público, órgãos que têm assento 
permanente nesta Comissão. Na fase de discussão e votação de proposições 
da Comissão, o Deputado Luiz Fernando Faria apresenta quatro 
requerimentos em que solicita se peça ao Sr. Salomão Teixeira de Souza, 
representante da Empresa Alterosa Armazéns Gerais, que informe a esta 
Comissão a relação das empresas que realizaram importação de leite em pó 
por intermédio de sua empresa, bem como as quantidades negociadas, de 
1999 a 2001; em que solicita às empresas importadoras de leite em pó, 
presentes à reunião do dia 20/11/2001, cópias das notas fiscais de 
importação referentes aos anos de 1999 a 2001; em que solicita às indústrias 
de produtos lácteos Nestlé, ltambé, Embaré e Leite Glória-Parmalat que 
informem o volume produzido e a capacidade instalada de produção de leite 
em pó nos últimos três anos; em que solicita ao Laboratório de Análise de 
Referência Animal do Ministério da Agricultura - LARA - , cópias dos laudos 
de exames laboratoriais de leite e produtos lácteos realizados no período de 
1997 a 2001. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento em que solicita 
seja ouvido por esta Comissão o Sr. Joselito Gonçalves Batista, proprietário 
do Laticínio Taigors, de Uberaba. O Deputado Bilac Pinto apresenta quatro 
requerimentos em que solicita às empresas ltambé, Nestlé, Vigor, Danone e 
Parmalat as planilhas de custos de todos os seus produtos derivados do leite 
nos meses de fevereiro (safra) e outubro (entressafra) deste ano; em que 
solicita ao Carrefour Comércio e Indústria Ltda. cópia legível do documento 
"Acordo Nacional para Fornecimento", conforme solicitação feita em reunião 
da Comissão em que participaram representantes da empresa; em que 
solicita sejam convidados a participar da reunião do dia 2 de novembro, a 
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Presidente da Associação Mineira de Municípios, Adriene Barbosa, os 
Presidentes das Associações Microrregionais de Municípios e o Sr. Maurílio 
Guimarães, Prefeito de Curvelo; e em que solicita sejam ouvidos, na reunião 
destinada a ouvir os Presidentes das CPis do Leite dos Estados de Goiás, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os Presidentes das Comissões de 
Agropecuária dos Legislativos Estaduais constantes em lista que menciona. 
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. Marcelo Junqueira Ferraz, Uno Marques de 
Oliveira, Peter Jordan e Salomão Teixeira de Souza, agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 26/11/2001, às 15 horas, em 
Divinópolis, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando Faria -

Antônio Andrade. 
ATA DA 68" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon 
Melo, lvair Nogueira, Anderson Adauto e Sebastião Navarro Vieira, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. 
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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual 
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 1.756/2001, no 1 o turno 
(Deputado Dilzon Melo). 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 
os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos 1.596/2001 
na forma apresentada (redistribuído ao Deputado Dilzon Melo), e 1.706/2001 
na forma do vencido no 1 o turno com a Emenda no 1 (relator: Deputado 
Mauro Lobo); pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 
1.291/2000 na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda no 1, apresentada em Plenário (redistribuída ao 
Deputado lvair Nogueira); 236/99 na forma do Substitutivo no 1 da Comissão 
de Constituição e Justiça (redistribuído ao Deputado Dilzon Melo); 462/99 
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com o Substitutivo no 1 (relator: Deputado lvair Nogueira); 591/99 na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(redistribuída ao Deputado Sebastião Navarrro Vieira); 790/2000 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Dilzon Melo); 1.612/2001 com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (redistribuído ao Deputado Dilzon Melo); e 
1.707/2001 na forma original (relator: Deputado Dilzon Melo) e pela rejeição 
do Substitutivo n°1 e da Emenda no 11, apresentados em Plenário, e pela 
aprovação da Emenda no 12 apresentada em Plenário, na forma da 
Subemenda n°1, ao Projeto de Lei no 1.512/2001, e das subemendas que 
receberam o no 1 às Emendas nos 2, 5, 6, 7 e 1 O e da Emenda no 13 (relator: 
Deputado Mauro Lobo) e do Projeto de Lei n° 1.581/2001 (relator: Deputado 
lvair Nogueira). O Projeto de Lei no 1.400/2001 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
aprovado pela Comissão. Passa-se à 3' Fase do 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 Mauro Lobo solicitando que se oficie ao Presidente do BDMG 
para que responda a várias questões relativas ao Programa de Investimentos 
Sociais na Área de Influência da Cia. Vale do Rio Doce, e da Comissão de 
Constituição e Justiça em que solicita um estudo sobre os decretos 
expedidos pelo Governador, relativos à ratificação dos convênios celebrados 
pelo Estado com o CONFAZ, a partir da vigência do Decreto no 38.104 
(RICMS). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia- Dilzon Melo- Doutor Viana. 

ATA DA 72' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco 
Régis, Adelmo Carneiro Leão e Elaine Matozinhos, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. 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. A 
Presidência informa que a reunião se destina a subsidiar o Projeto de Lei no 
943/2000, que dispõe sobre as diretrizes para a política de saneamento 
básico em regiões metropolitanas. O Presidente comunica o recebimento de 
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convite para o Fórum Mineiro de Saúde Mental, que se realizará no dia 
24 de novembro do corrente, no Sind-Saúde-MG. O Presidente distribui o 
Projeto de Lei no 1. 767/2001 ao Deputado José Braga. A Presidência 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos 
de Lei n°S 1.700/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves; 1.721/2001, do 
Deputado Fábio A velar; e 1.724/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, os quais 
são aprovados. Passa-se à 3" Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
são aprovados requerimentos do Deputado João Paulo em que solicita 
audiência pública da Comissão para se debater as pesquisas biológica e 
bioquímica realizadas no própolis e no pólen e as aplicações terapêuticas 
desses produtos (apiterapia); do Deputado Márcio Cunha em que solicita seja 
feita uma visita "in loco" da Comissão ao Hospital Escola São José, da 
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -, em Belo Horizonte, para 
verificar as atuais condições de funcionamento desse hospital, tendo em vista 
a redução, desde 1998, do repasse mensal da verba destinada ao suporte às 
atividades do SUS, R$250.000,00 para R$1 00.000,00. O Presidente passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado José Braga para apresentar requerimento 
de autoria da Comissão de Saúde, com emenda do Deputado Rêmolo Aloise, 
no qual se solicita a realização de reunião da Comissão destinada à 
interpretação, à aplicação, à adaptação e à discussão de normas relativas à 
construção, à ampliação ou à reforma da rede física e da aquisição e da 
manutenção do equipamento médico-hospitalar das mais diversas 
instituições de saúde das redes pública e privada do Estado, convidando para 
isso o Secretário de Estado da Saúde-SES-MG/MG -, a Superintendência de 
Vigilância Sanitária da SES-MG, o Diretor de Infra-Estrutura Física da 
SES/MG e técnicos dos respectivos setores da SES-MG, Prefeitos, 
Secretários Municipais e profissionais de saúde envolvidos no assunto; 
solicita-se também sejam prestados esclarecimentos sobre convênios de 
quimioterapia e radioterapia. Submetido a votação, é esse requerimento 
aprovado. Ao retomar a direção dos trabalhos, o Deputado Marco Régis 
informa que a reunião se destina a ouvir os convidados, que discorrem sobre 
o Projeto de Lei no 943/2000, que dispõe sobre diretrizes para a política de 
saneamento básico em regiões metropolitanas. Registra-se a presença dos 
Srs. Rõmulo Thomaz Perilli, Diretor Metropolitano da COPASA-MG, 
representando o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
Paulo Maciel, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Urbano, 
e Sra. Sõnia Knauer, engenheira da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Saneamento Urbano, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra a Deputada Elaine Matozinhos, autora do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 
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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 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, 29 de novembro de 2001. 
José Braga, Presidente - Elaine Matozinhos - Carlos Pimenta - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério Correia, João 
Pinto Ribeiro e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rogério Correia, 
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 da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a designar o 
relator e tratar de assuntos de interesse da Comissão. A Presidencia acusa o 
recebimento de comunicação do Líder do PL, Deputado Pastor George, 
informando a substituição do Deputado João Paulo pelo Deputado Paulo 
Pettersen como membro efetivo da Comissão, e comunica que designou 
como relatora da Comissão a Deputada Elbe Brandão. Passa-se à 3• Fase 
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos do Deputado Rogério Correia (2), em que solicita a realização 
de audiência pública, com diversos convidados, para se debater a situação 
da prostituição infantil no Estado, em especial no Norte de Minas, e em que 
solicita a realização de audiência pública, em Taiobeiras, com a finalidade de 
se debater a situação da prostituição infantil nessa cidade com a emenda, de 
autoria do Deputado Márcio Kangussu solicitando convidar representantes 
das seguintes entidades para a reunião: AMANS, de Montes Claros; AMBAJ 
de Almenara; AMAJE, de Araçuaí; AMBEJE, de Diamantina; e Pastoral da 
Criança. 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, 29 de novembro de 2001. 
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Kangussu - Paulo 

Pettersen. 
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Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de novembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia e Marco 
Régis, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Antõnio Carlos Andrada, Cristiano Canêdo. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, 
no uso de suas atribuições, considera aprovada a ata da reunião anterior. A 
seguir, informa que a reunião se destina a ouvir os convidados a respeito de 
um movimento público que vem sendo empreendido para exigir dos 
Governos Estadual e Federal medidas urgentes que possam produzir o mais 
amplo desenvolvimento da região de Ubá. A Presidência destina essa parte 
da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto em pauta. 
Registra-se a presença dos Srs. Antônio Carlos Jacob, Prefeito de Ubá; 
Geraldo Bicalho Calçado, Presidente da Câmara Municipal de Ubá; Willian 
Rosigneli, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ubá; Rogério 
Gonçalves Gazolla, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Fabricantes 
de Móveis de Ubá; Carlos Alberto Marques da Silva e Augustshimidt Riani, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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, 28 de novembro de 2001 . 
Maria Olívia, Presid_ente- Pastor Geor!le- Fábio A velar._ _ 

ATA DA 45' REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAÇAO 
Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Djalma Diniz e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Paulo 
Penersen, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon 
Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Djalma Diniz 
os Projetos de Lei nos 1.779, 1.704, 1.753/2001 e ao Deputado Dimas 
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Rodrigues os Projetos de Lei n°S 1.765, 1.771 e 1.777/2001. Encerrada a 
1 a Parte dos trabalhos, 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, é aprovado o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.779/2001 (relator: Deputado 
Djalma Diniz). Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva 
das comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.704 e 1.753/2001 
(relator: Deputado Djalma Diniz), 1.765, 1.771 e 1. 777/2001 (relator: 
Deputado Dimas Rodrigues). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para as próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas nos dias 4, 6, 
11 e 13/12 às 1 O e 15 horas, e nos dias 5 e 12/12 às 1 O horas, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana- Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 69" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon 
Melo, Rogério Correia e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado lvair 
Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Agostinho Silveira. 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Os Projetos de Lei nos 718/99, 1.400 e 1.418/2001 são retirados da 
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Rogério Correia, aprovado 
pela Comissão. O Deputado Dilzon Melo solicita a distribuição de avulsos do 
seu parecer sobre o Projeto de Lei no 1.756/2001, que conclui pela aprovação 
da matéria na forma do Substitutivo no 1 e pela rejeição da Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, distribuição essa determinada pela 
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, dia 28/11/2001, às 16h45min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Bilac Pinto - Luiz Fernando Faria - Rogério 

Correia- lvair Nogueira. 
ATA DA 72• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de 

novembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Mauro Lobo, Dilzon Melo, Luiz 
Fernando Faria, Rogério Correia e Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado 
Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado 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. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nos 718/99, 1.400, 
1.418 e 1.756/2001, são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado lvair Nogeuira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, em 29/11/2001, às 1 O horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Cristiano Canêdo - Rêmolo Aloise - lvair 

Nogueira - Luiz Fernando Faria. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N" 871/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo seja dada a denominação de Dona Beti à Escola Estadual Bom 
Jardim, situada no Município de Taiobeiras. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada na proposta está regulamentada pela Lei no 

13.408, de 21/12/99, de cujos três primeiros artigos se extraem os seguintes 
requisitos para a denominação oficial de estabelecimento, instituição ou 
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próprio público do Estado: o ato se efetivará mediante lei; a escolha da 
denominação recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado 
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, 
observada a correlação entre a destinação do bem público que se pretende 
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado, se pessoa 
de projeção em âmbito local; e não poderá haver, em um mesmo município, 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com 
igual denominação. 

No que concerne a esta Comissão examinar, salientamos que tais 
exigências legais foram, no caso, inteiramente atendidas, pelo que não 
encontramos óbice à aprovação do projeto de lei sob comento. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 871/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto - Dilzon Melo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.441/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem por 
objetivo dar a denominação de Vereador Joaquim Borges da Costa à Escola 
Estadual de Careaçu, situada no município de mesmo nome. 

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
encaminhada ao presente órgão colegiado a fim de receber parecer quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme prevêem os arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pelo Lei no 

13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem observados 
para que o poder público estadual possa oficializar a denominação de 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, a saber: a) o 
instrumento normativo para tal fim será a lei; b) a escolha do nome recairá 
em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
relevantes serviços prestados à coletividade, observada, ainda, a correlação 
da área em que se destacou com a destinação do bem público a nomeado; e, 
finalmente, c) não poderá haver, em um mesmo município, mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual 
denominação. 

Por outro lado, deve-se apontar para o fato de que, à luz da justificação que 
se fez anexar à proposição, verifica-se que esta atende plenamente às 
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por si mesma evidenciada. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 1.441/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.674/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame, de autoria do Deputado Alberto Bejani, tem por 
escopo seja declarado de utilidade pública o Centro de Apoio e 
Solidaried' Aids- Grupo Casa, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir, encaminhada a este órgão 
colegiado, a fim de ser apreciada quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
A Lei no 12.972, de 27/7/98, que rege o assunto, determina, em seu art. 1°, 

que a sociedade civil estabelecida em nosso Estado dotada de personalidade 
jurídica e prestadora de serviços filantrópicos pode ser declarada de utilidade 
pública desde que seja comprovado, por autoridade competente, estar ela em 
funcionamento há mais de dois anos e serem os seus diretores pessoas 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

A propósito do último requisito, vale apontar que o art. 9° do estatuto da 
entidade ern análise prevê claramente que "não haverá remuneração ou 
concessão de vantagem, de qualquer forma ou título, a Diretores, 
conselheiros, sócios, instituidores ou assemelhados" e o art. 18 prevê que, 
caso seja ela extinta, seus bens serão destinados a outra instituição 
congênere. 

Já que os demais requisitos foram tarnbém atendidos, não há óbice à 
aprovação do projeto de lei. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.674/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.824/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 

L__ ______ (\ ______ _J 
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Relatório 

O projeto de lei em tela é do Deputado lvair Nogueira e tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Canto do Rio -
AMCAR -, com sede no Município de Santana do Jacaré. 

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 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 do seu art. 1°, que condicione a outorga 
de título declaratório de utilidade pública à comprovação, pela entidade, dos 
seguintes requisitos: personalidade jurídica; funcionamento há mais de dois 
anos; não-remuneração dos cargos de sua direção; idoneidade de seus 
Diretores. 

Cumpre-nos esclarecer que, embora tais exigências tenham sido 
inteiramente atendidas no caso em análise, conforme se pode constatar do 
exame dos autos do processo, necessário se faz apresentar emenda, com o 
objetivo de fazer constar no art. 1 o do projeto a denominação da entidade tal 
qual se encontra no seu estatuto. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.824/2001 com a Emenda no 1, nos termos 
seguintes. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores 

do Canto do Rio - AMCAR -, com sede no Município de Santana do Jacaré.". 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.841/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação Feminina de Gurinhatã, 
com sede nesse município. 

Após ser a matéria publicada em 25/10/2001, foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, a quem compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames 
do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 
matéria em exame, 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, além de servir desinteressadamente à coletividade. 

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a referida 
Associação preenche os requisitos legais, tornando-se, pois, habilitada ao 
título declaratório proposto. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o da proposição 
apenas para acrescentar a sigla pela qual a entidade também é conhecida. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.841/2001, com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

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

Gurinhatã- AFG -, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.852/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei no 1.852/2001, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de 
Segurança de Coromandel, com sede nesse município. 

Publicado em 1°/11/2001, 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 
O Conselho Comunitário de Segurança de Coromandel, constituído e em 

funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua 
diretoria é formada por pessoas idôneas que nada recebem pelo exercício 
dos cargos que ocupam. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em 
exame, uma vez que a instituição de que trata atende aos requisitos 
constantes na Lei no 12.972, de 26/7/98, que disciplina o processo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.852/2001 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Eduardo Hermeto -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.855/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, o Projeto de Lei no 1.855/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar Ozanam, com sede no 
Município de Muriaé. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 6/11/2001, 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 diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida entidade preenche os requisitos legais, tornando-se, pois, habilitada 
ao título declaratório proposto. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.85512001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.856/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 1.856/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Jequitaí, com sede nesse município . 

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

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 
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requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais 
foram plenamente atendidos, conforme comprova a documentação constante 
no processo. 

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

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.856/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu 

Agostinho Silveira- Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.857/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia , o projeto de lei em tela visa declarar 
de utilidade pública o Grupo Shallon Terceira Idade, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei'no 12.972, de 27/7/98, os requisitos para 

que as sociedades civis em funcionamento no Estado sejam declaradas de 
utilidade pública são: ter personalidade jurídica; estar em funcionamento há 
mais de dois anos; ter como Diretores pessoas idôneas e não remuneradas 
pelos cargos que ocupam. 

Examinando-se a documentação que instrui o processo, observa-se inteira 
adequação às exigências mencionadas, razão pela qual não vislumbramos 
impedimento à aprovação do projeto. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.857/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 199/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei sob apreciação tem 
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais 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, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel à Polícia Militar, imóvel esse desapropriado de particulares pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, por convenção amigável, 
com renúncia de indenização e ônus correspondentes. 

O terreno a ser doado tem área de 18.634,60m2 , está situado no km 0,5 da 
Rodovia MGT-259 - Bairro Santa Rita, em Curvelo, e foi destinado à PMMG, 
por meio de contrato de cessão de uso. 

Devemos ponderar que as alienações dos bens imóveis públicos operam-
se mediante institutos de direito privado, mas como adverte Maria Sylvia di 
Pietro, a sujeição a esses institutos nunca é integral, submetendo-se, em 
vários aspectos, ao direito público. 

E uma de suas regras, disciplinadora do contrato entre os entes aqui 
nominados, é o art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que condiciona a 
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos, mesmo 
entre entes estatais, à existência de interesse público devidamente justificado 
a motivar o negócio e à avaliação prévia. 

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, cumpre 
ressaltar o seu vínculo com a segurança pública, mostrando-se, por isso 
mesmo, inquestionável. 

Isso posto, é necessário atentar para o fato de que o projeto de lei sob 
comento traz em seu bojo uma impropriedade, ou seja, não podemos 
autorizar a efetivação do negócio jurídico com a Polícia Militar, tendo em vista 
que esse órgão não possui personalidade jurídica e não pode contratar no 
mundo civil. 

Outra fato que devemos ressaltar é que o bem pertence ao Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado, autarquia estadual, com personalidade 
e patrimônios próprios e com autonomia para executar o contrato aqui 
proposto. 

Em vista dessas considerações, devemos apresentar emenda à proposição 
para corrigi-la. Isso feito, ponderamos que o projeto em análise atende aos 
preceitos legais que disciplinam a matéria, razão pela qual não encontramos 
óbice à sua aprovação. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 199/99 com a Emenda no 1, a seguir 
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apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-

MG - autorizado a doar ao Estado parte do imóvel constituído por uma faixa 
de terreno com área de 18.634,60m2 (dezoito mil seiscentos e trinta e quatro 
vírgula sessenta metros quadrados), situado no km 0,5 da Rodovia MGT/259, 
no Município de Curvelo, matriculado sob o no 11.437 do livro 2, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 214/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de ltambacuri. 

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que deve examiná-lo preliminarmente sob os aspectos jurídico, constitucional 
e legal, conforme determina o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objeto da proposição em tela é um imóvel rural constituído de terreno 

com área de 3ha, que pertencia originalmente à extinta Fundação Estadual 
do Bem-Estar do Menor, estando destinado ao benefício da criança e do 
adolescente. 

Extinta a Fundação, o Governador do Estado expediu decreto regulamentar 
criando Comissão, nos termos da Lei n° 11.819, de 31/3/95, com a finalidade 
de examinar a sua situação, visando absorver suas atividades pela Secretaria 
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente. 

Em conseqüência dessa absorção, o imóvel a que se refere o projeto de lei 
em comento passou a estar vinculado a tal Secretaria, que se manifestou 
contrariamente à transferência de seu domínio. 

Ponderamos, então, que a alienação de bem do Estado, afeto à atividade 
administrativa do Poder Executivo, tanto da administração direta quanto da 
indireta, depende, além da autorização legislativa, da concordância do 
responsável pelo órgão a que está vinculado. "In casu", a manifestação da 
autoridade competente quanto à inoportunidade da matéria indica que ela, se 
aprovada, não receberá a sanção do Governador; e, recebendo, a respectiva 
lei perderá uma de suas características essenciais, que é a de modificar a 
ordem jurídica preexistente, pois, sem estar acorde o Poder Executivo, o 
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negócio jurídico proposto não será concretizado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 

214/99. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 690/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de 
Gonçalves. 

Publicada no "Diário do Legislativo", a matéria vem a esta Comissão para o 
exame dos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme preceituam os 
arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento visa autorizar o Poder Executivo a fazer 

reverter ao Município de Gonçalves imóvel constituído de terreno com área 
de 2.646m2 e benfeitorias, onde funciona a Escola Municipal Jardim de 
Infância Arco-lris. 

A medida em tela configura uma das formas de alienação de bem público 
e, na condição de matéria de competência do Estado, está sujeita ao exame 
desta Casa. Já a respectiva autorização legislativa, de que trata a 
proposição, decorre da necessidade de que a transferência de domínio ou de 
uso de bem imóvel do Estado para outra entidade pública deve atender ao 
princípio da legalidade, que determina a existência de comando legal para o 
contrato a ser praticado, sob pena de nulidade, conforme o estabelecido no 
art. 18 da Constituição mineira. 

Além de observar a estrita legalidade, o contrato, para ser considerado 
legítimo, deve ter como fim o atendimento do interesse público, que, "in 
casu", é comprovado pela finalidade que se deu ao imóvel: abrigar unidade 
da rede escolar local. Ocorre que, para o município destinar recursos de seu 
orçamento para fazer a manutenção do prédio, este deverá pertencer ao seu 
próprio patrimônio. Daí a necessidade de se fazer a transferência em causa. 

Atendendo o projeto de lei em análise ao preceito constitucional que 
disciplina a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 690/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.844/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe 

acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei no 13.188, de 20/11/99, que dispõe 
sobre a proteção, o auxilio e a assistência às vítimas de violência no Estado 
e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/10/01, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 13.188, de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a 

assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras providências, tem 
por objetivo proteger homens, mulheres e crianças, vítimas de todas as 
formas de violência tipificadas na lei penal. Desse modo, sua tutela alcança, 
inclusive, os homens, as mulheres e as crianças sexualmente violentadas, 
quando vítimas dos tipos penais constantes nos arts. 130 e 213 a 220 do 
Código Penal Brasileiro. A autora do projeto pretende inovar o tratamento 
dispensado às vítimas desses crimes, estabelecendo procedimentos 
especiais em seu benefício. Nesse ponto, cumpre destacar que a legisladora 
bem laborou quando não restringiu à vítima do sexo feminino o pretendido 
tratamento especial, uma vez que alguns dos crimes destacados na 
proposição referem-se também a vítima do sexo masculino, a exemplo dos 
crimes em que há "perigo de contágio venéreo", "atentado violento ao pudor" 
e "corrupção de menores", previstos nos arts. 130, 214 e 218, 
respectivamente, do Código Penal Brasileiro. 

O projeto preceitua que, em se tratando de vítima dos tipos penais 
destacados, os exames médicos periciais que se fizerem necessários serão 
realizados em hospital conveniado com o poder público, onde a vítima terá 
direito, ainda, à assistência médica e psicológica. Para minimizar o 
constrangimento que recai sobre as vítimas de tais crimes, a proposição 
estabelece que o poder público lhes oferecerá transporte especial 
descaracterizado, nos trechos que vão da Delegacia Policial ao hospital 
conveniado e do hospital à Delegacia ou a outro local por elas indicado. 

O tema insere-se no âmbito da saúde, por relacionar-se não apenas com o 
aspecto biológico do ser humano, como também com o seu aspecto 
psicológico, componentes essenciais da vida humana. O cidadão se 
transforma em vítima de lesão corporal e de agressão moral, com possíveis 
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seqüelas psicológicas e mentais que provocam constrangimentos de 
toda ordem, os quais poderão ser minimizados por meio do oferecimento pelo 
Estado dos procedimentos propostos no projeto. Sob esse prisma, o Estado 
tem a competência constitucional para legislar sobre a matéria, conforme se 
vê da leitura do art. 24, inciso XII, da Carta Magna. 

Por oportuno, destacamos o inciso 111 do parágrafo único do art. 186 da 
Constituição do Estado, que estabelece que o direito à saúde implica a 
garantia de dignidade e de boa qualidade no atendimento à saúde. Além 
disso, a Constituição mineira, no seu art. 187, determina que "as ações e 
serviços de saúde são de relevância pública, e cabem ao poder público sua 
regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei". 

Diante dessas ponderações, incluir na lei estadual citada a obrigatoriedade 
de se observarem procedimentos especiais em relação à vítima de crime 
tipificado nos arts. 130 e 213 a 220 do Código Penal Brasileiro constitui 
medida que vai ao encontro dos ditames constitucionais. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.844/2001. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu 

Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo - Eduardo Hermeto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.771/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.771/2001, de autoria do Deputado Sebastião Costa, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Cataguases 
- ASSODICAT -, com sede no Município de Cataguases, 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 No 1.771/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Cataguases -

ASSODICAT -,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 dos Diabéticos de 

Cataguases- ASSODICAT -,com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.777/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1. 777/2001, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro 

Silva, que declara de utilidade pública a Corporação de Assistência e 
Pesquisa Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no 
Município de Ouro Fino, 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 No 1.777/2001 
Declara de utilidade pública a Corporação de Assistência e Pesquisa 

Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no Município de 
Ouro Fino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação de Assistência e 

Pesquisa Biopsicossocial Aplicada à Saúde Mental Karydah, com sede no 
Município de Ouro Fino. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dimas Rodrigues, relator- Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 28/11/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Daziza 

Silva de Oliveira, ocorrido em 26/11/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Alexandre 
de Paulo Martins Júnior, ocorrido em 27/11/2001, no Rio de Janeiro, RJ. (-
Ciente. Oficie-se.) 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Rede Globo Minas pela estréia do programa 

"Terra de Minas" (Requerimento no 2.737/2001, da Deputada Maria Olívia); 
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de congratulações com a empresa Vinhos Campina pelo lançamento 
da marca Casa Geraldo (Requerimento no 2.744/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a comunidade do Município de Curvelo pela 
passagem do 126° aniversário de emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 2.778/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a comunidade do Município de São Francisco pelo 
transcurso do 124° aniversário de emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 2.779/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio de Almeida pela premiação 
obtida no terceiro concurso de "Qualidade - Cafés do Brasil" (Requerimento 
no 2.781/2001, do Deputado Chico Rafael); 

de congratulações com o Sr. Geraldo Affonso Pimentel Pereira Araújo pelo 
transcurso do 6° aniversário do programa "Microfone Aberto", da Rádio 
Difusora de Ouro Fino (Requerimento no 2.782/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Escola Estadual Delfim Moreira pelo transcurso 
de seus 93 anos de criação (Requerimento no 2. 783/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a empresa SIMECAL pela passagem de seu 25° 
aniversário (Requerimento no 2.785/2001, da Deputada Maria Olivia); 

de congratulações com a diretoria da CIENFUEGOS pelo projeto de 
instalação de uma indústria de fogos de artifício no Município de Lagoa da 
Prata (Requerimento no 2.793/2001, da Deputada Maria 0/ívia); 

de congratulações com as rádios comunitárias, especialmente a Rádio 
União FM, pelos relevantes serviços prestados à população (Requerimento 
no 2. 796/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de congratulações com a direção do Minas Tênis Clube pela inauguração 
do Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek (Requerimento no 
2.805/2001, do Deputado Márcio Kangussu). 
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