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Permanentes - § 1 • Art. 
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Financeira e 

Orçamentária 
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Ordinária da Comissão 11.12.01 480 
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Públicas 

Ordinária da Comissão 12.12.01 486 
de Administração 



Pública 
28.11.01 81" Ordinária da Comissão 13.12.01 576 

de Defesa do 
Consumidor 

28.11.01 8" Ordinária da Comissão 20.12.01 993 
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29.11.01 312" Ordinária 1°.12.01 1 
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4.12.01 313" Ordinária 6.12.01 197 
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do Trabalho, da 
Previdência e da Ação 

Social 
4.12.01 21" Extraordinária da 7.12.01 314 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
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4.12.01 a• Ordinária da CPI das 12.12.01 4a9 

Carvoarias 
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4.12.01 79" Ordinária da Comissão 1a.12.01 7a7 

de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 
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e Regionalização 
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Permanentes e de 
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e Orçamentária 
5.12.01 314" Ordinária 7.12.01 2a3 
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Financeira e 
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5.12.01 47• Extraordinária da 12.12.01 492 
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de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia 

5.12.01 5" Extraordinária da 12.12.01 493 
Comissão Especial do 

BDMG 
5.12.01 22" Extraordinária da 13.12.01 57 a 

Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da 

Ação Social 
• 5.12.01 ao• Ordinária da Comissão 13.12.01 57 a 

de Administração 
Pública 

5.12.01 73" Ex1raordinária da 13.12.01 579 
Comissão de 

Fiscalização Financeira 
e Orç§mentária 

5.12.01 96" Ordinária da Comissão 15.1201 765 



de Direitos Humanos 
5.12.01 85" Ordinária da Comissão 15.12.01 767 

de Transporte, 
Comunicação e Obras 

Públicas 
5.12.01 78" Ordinária da Comissão 20.12.01 994 

de Política Agropecuária 
e A~roindustrial 

6.12.01 315" Ordinária 8.12.01 346 
6.12.01 40" Extraordinária da 12.12.01 494 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

6.12.01 206" Extraordinária 13.12.01 560 
6.12.01 74" Ordinária da Comissão 14.12.01 705 

de Saúde 
6.12.01 1" Especial da Comissão 15.12.01 767 

Especial dos Servidores . -
Designados 

6.12.01 6" Extraordinária da 15.12.01 768 
Comissão Especial do 

BDMG 
6.12.01 2" Ordinária da CPI da 19.12.01 848 

Mineração Morro Velho 
6.12.01 3" Ordinária da Comissão 19.12.01 849 

Especial da Prostituição 
Infantil 

10.12.01 16" Extraordinária da CPI do 13.12.01 580 
Preço do Leite 

11.12.01 316" Ordinária 13.12.01 525 
11.12.01 1a Especial da Comissão 13.12.01 581 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto 
Parcial à Proposta de 

Emenda N° 14.967 
11.12.01 33" Extraordinária da 13.12.01 582 

Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e 

Tecnolo~ia 

11.12.01 74a Extraordinária da 13.12.01 583 
Comissão de 

Fiscalização Financeira 
e Orçamentária 



11.12.01 39" Extraordinária da 14.12.01 706 
Comissão de 

Administração Pública 
11.12.01 1" Especial da Comissão 15.12.01 768 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto 
Total à Proposição de 

Lei N° 14.920 
11.12.01 207" Extraordinária 18.12.01 776 
11.12.01 48" Extraordinária da 18.12.01 789 

Comissão de Redação 
11.12.01 90" Ordinária da Comissão 19.12.01 850 

de Constituição e 
Justica 

11.12.01 ao• Ordinária da Comissão 20.12.01 995 
de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 

11.12.01 82" Ordinária da Comissão 21.12.01 . 1095 
de Trabalho, da 

Previdência e da Ação 
Social 

11.12.01 1" Especial da Comissão 21.12.01 1097 
Especial para Emitir 

Parecer sobre o Veto 
Parcial à Proposição de 

Lei N• 14.921 
11.12.01 233 Extraordinária da 21.12.01 1097 

Comissão de Trabalho, 
da Previdência e da 

Ação Social 
11.12.01 1• Especial da Comissão 21.12.01 1098 

Parlamentar de Inquérito 
do Sistema Prisional 

11.12.01 1a Extraordinária da 27.12.01 1267 
o Comissão Especial dos 

Servidores Públicos 
12.12.01 3173 Ordinária 14.12.01 646 
12.12.01 753 Ordinária da Comissão 14.12.01 706 

de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnoloqia 

12.12.01 71 3 Ordinária da Comissão 15.12.01 769 
de Fiscalização 



Financeira e 
Orçamentaria 

12.12.01 81' Ordinaria da Comissão 15.12.01 770 
de Administração 

Pública 
12.12.01 208' Extraordinaria 19.12.01 822 
12.12.01 1' Ordinaria da Comissão 19.12.01 851 

Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto 

Parcial a Proposição de 
Lei N° 14.967 

12.12.01 1' Especial da Comissão 20.12.01 996 
Especial para Apreciar o 
Veto Total à Proposição 

de Lei N" 14.918 
12.12.01 97' Ordinaria da Comissão 21.12.01 1099 

de Direitos Humanos 
13.12.01 1' Extraordinaria da 14.12.01 707 

Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o 

Veto Total à Proposição 
de Lei N° 14.920 

13.12.01 318' Ordinaria 15.12.01 734 
13.12.01 75' Extraordinaria da 15.12.01 771 

Comissão de 
Fiscalização Financeira 

e Orçamentária 
13.12.01 76' Extraordinaria da 19.12.01 851 

Comissão de 
Fiscalização Financeira 

e Orçamentaria 
13.12.01 209' Extraordinaria 20.12.01 979 
13.12.01 20' Extraordinaria da 20.12.01 997 

Comissão de Politica 
Agropecuaria e 
Agroindustrial 

13.12.01 34' Extraordinaria da 20.12.01 997 
Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

13.12.01 40' Extraordinária da 20.12.01 998 
Comissão de 
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2123 

2133 

3203 
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Administração Pública 
Extraordinária da 27.12.01 1268 

Comissão Especial dos 
Projetos de Prevenção 

de Incêndio 
Especial 21.12.01 1081 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, I • DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 312' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29111/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abenura - I' Parte: I' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.890 a 1.895/2001 - Requerimentos n•s 2.898 a 
2.905/2001 - Requerimentos da CP! das Carvoarias (2) c dos Deputados Dinis 
Pinheiro (2) e Antônio Carlos Andrada - Comunicações: comunicações das 
Comissões de Transporte, de Administração Pública e de Educação e dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior, Carlos Pimenta e Maria Olívia - Interrupção e reabertura 
do trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Doutor Viana- 2" 
Pane (Ordem do Dia): I' Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n• 7512001 e Comissão Especial dos Servidores 
Designados - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro (2); deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei TI0 S 

640/99, 47/99, 1.305/2000 e 1.566/2001; aprovação - Votação de Requerimentos: 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação - za Fase: Palavras do 
Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Discussão e Votação 
de Proposições: Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.706/2001; 
apresentação da Subemenda no 1 à Emenda no 1; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação da Subemenda no 1 à Emenda no I; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 
1 - Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Díniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu 
Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria 

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



2 
Olívia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pcttersen - Pinduca Ferreira 
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 14hlmin. 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°-Secrctário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

}
3 Parte 

1" Fase (Expediente) 
Ata 

- O Deputado Bilac Pinto, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Rêmolo Aloise, 2o -Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos Municipais, 
encaminhando cópia de documentos referentes aos Projetos de Lei n°S 1.588, 1.635 e 
1.730/2001. (-Anexem-se os documentos aos respectivos projetos.) 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG, encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.572/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
informações referentes aos contratos celebrados entre esse órgão e a PETROBRAS 
Distribuidora S.A., visando o fornecimento de material asfáltico. 

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Chefe do 6• Distrito Rodoviário Federal do 
DNER, encaminhando, em atenção a pedido da Comissão de Transporte (Ofício no 
2.355/2001/SGM), cópia do Edital n• 307/01-06 (concorrência pública para seleção de 
empresa de consultoria que executará serviços de supervisão c controle das obras de 
duplicação da BR-040, no trecho Belo Horizonte-Sete Lagoas). (- À Comissão de 
Transporte.) 

Do Sr. Antônio Sérgio Tonel, Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado (2), informando que designou o Sr. Aloísio Rabelo de Rezende, Promotor de 
Justiça da Comarca de Varginha, para acompanhar o processo referido no 
Requerimento no 2.750/2001, da Comissão de Direitos Humanos, e que designou o Sr. 
Cláudio Maia de Barros, Promotor de Justiça da Comarca de Brumadinho, para 
acompanhar o processo referido no Requerimento n• 2.751/2001, da mencionada 
Comissão. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios da 
Fundação N acionai de Saúde, encaminhando cópias de documentos referentes ao 
Convênio no 2.230/99. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 
74 da Constituição Estadual, c/c o art. I 00, XVI, do Regimento Interno.) 
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Do Sr. Haroldo A. Antunes, Diretor-Superintendente da Embaré Indústrias 

Alimentícias S.A., prestando as informações solicitadas em requerimento da CP! do 
Preço do Leite encaminhado por meio do Ofício n" 2.545/200 1/SGM. (- À CP! do 
Preço do Leite.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.890/2001 

Dispõe sobre redução de danos causados à saúde do usuário de droga endovenosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O sistema público de saúde atuará para prevenir e reduzir a transmissão de 

doenças e da AIDS entre os usuários de drogas endovenosas, dentro de uma 
concepção de redução de danos em saúde pública. 

Art. 2° - São atividades de redução de danos entre os usuários de drogas injetáveis, 
entre outras, as seguintes, a serem desenvolvidas pelas instituições públicas e privadas 
do sistema de saúde no Estado de Minas Gerais, por meio de seus órgãos 
especializados: 

I - promover campanhas e iniciativas de orientação e aconselhamento sobre os 
riscos à saúde decorrentes do uso de drogas; 

li - divulgar procedimentos destinados a diminuir os riscos inerentes ao uso de 
drogas, inclusive métodos de desinfecção de agulhas e seringas; 

III- distribuir preservativos e orientar sobre seu uso; 
IV - distribuir seringas descartáveis, de preferência mediante troca por 

equipamentos potencialmente infectados; 
V - encaminhar os usuários de drogas aos serviços de tratamento de dependência 

química e de atenção integral à saúde. 
Art. 3" - De acordo com a concepção de redução de danos, é permitida e estimulada 

a distribuição gratuita de seringas descartáveis a usuários de drogas injetáveis, por 
serviço de saúde e outros autorizados, desde que de acordo com as normas desta lei. 

§ I o - Cabe ao sistema público de saúde, por meio de órgãos especializados que 
indicar e de acordo com as normas do Ministério da Saúde, credenciar instituições e 
entidades que possam realizar a distribuição gratuita de seringas para os usuários de 
drogas injetáveis. 

§ 2° - Na distribuição gratuita de seringas descartáveis aos usuários de drogas 
injetáveis será dada preferência à troca por equipamentos potencialmente infectados 
pelo uso. 

Art. 4°- Em todas as ações de redução de danos entre usuários de drogas injetáveis, 
será preservada a identidade do usuário beneficiado, sendo vedado qualquer 
procedimento que possibilite ou venha a possibilitar a identificação individual ou o 
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conhecimento do local de residência das pessoas que procurarem os serviços. 

Art. 5° - Nas campanhas públicas de prevenção e de orientação é vedado o uso de 
linguagem, imagem, símbolo ou qualquer recurso que possa servir de incentivo ao uso 
de drogas causadoras de dependência química. 

Art. 6° - É facultado ao Governo do Estado celebrar convênios e outros 
instrumentos com organismos federais e municipais bem como com universidades e 
organizações não governamentais, visando ao acompanhamento, à execução e 
avaliação das ações decorrentes desta lei. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O objetivo deste projeto é desenvolver ações de promoção de saúde e 

combater a transmissão da AIDS no Estado de Minas Gerais. 
O procedimento ora proposto vem sendo adotado em vários países e, no Brasil, 

desde 1994, faz parte da política de saúde pública. Diversos Estados e municípios já 
contam com legislação e ações nesse sentido, com vistas a reduzir a propagação da 
AIDS e de outras doenças contagiosas entre as pessoas em situação de risco. 

Pelos dados colhidos pela DST -AIDS do Ministério da Saúde, em setembro de 
2000, 25% dos casos de AIDS no País estão associados direta ou indiretamente ao uso 
de drogas injetáveis. Dos usuários de drogas, 85% informam compartilhar 
equipamentos de uso, 52% estão infectados pelo HIV, e 60%, pelo vírus da hepatite 
C. Necessitam, portanto, de orientação e apoio a fim de se resguardar a saúde pública 
e individual bem como buscar sua inclusão social. 

Uma das medidas preventivas é a distribuição de seringas c agulhas descartáveis a 
esse grupo, como alternativa para evitar a disseminação do vírus HIV e de outros. 

Na Austrália, onde o Programa de Redução de Danos - PRD - foi implantado há 
mais tempo, a taxa de infecção pelo HIV entre usuários de drogas é inferior a 5%. A 
implantação desse Programa contribuiu também para melhorar o acesso dos usuários 
aos cuidados de saúde e à qualidade de vida. 

O Projeto Ajude Brasil, da UFMG, informa que 23% dos usuários atendidos pelos 
PRD procuraram tratamento para dependência química. 

Vale salientar que os PRDs não incentivam o uso nem distribuem drogas. A troca e 
distribuição de material preventivo visa à proteção à saúde. 

A distribuição de medicamentos para AIDS custa em torno de R$8.000,00 por ano, 
e o atendimento a cada usuário de drogas fica em menos de R$1 00,00 por ano. 

Em vista desses fatos, conta o signatário com a colaboração dos seus pares desta 
Casa para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.891/2001 
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Declara de utilidade pública a Associação Sãogonçalense de Proteção à Infància, 
com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sãogonçalense de 
Proteção à Infância, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001. 
Bené Guedes 
Justificação: A Associação Sãogonçalense de Proteção à Infância é uma sociedade 

civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo desenvolver programas específicos 
de atendimento a gestantes com risco nutricional, assim como a crianças desnutridas, 
visando ao bem-estar social da família carente. ação essa desenvolvida em conjunto 
com os serviços de saúde, assistenciais e educacionais do Município de São Gonçalo 
do Sapucaí. 

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual solicitamos aos nossos pares nesta Casa a aprovação da 
presente proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Contissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.89212001 
Dispõe sobre a renegociação da dívida de municípios do Estado e de servidores 

com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG - autorizado a renegociar, com os órgãos da administração direta e as 
entidades da administração indireta do ·Estado e dos municípios conveniados, bem 
como com os servidores públicos civis estaduais e municipais e os cartórios 
extrajudiciais, as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das contribuições 
previdenciárias e das consignações facultativas. 

Art. 2° - O saldo devedor poderá ser pago em até trezentas e noventa parcelas 
mensais, iguais e consecutivas, de acordo com o quadro constante no Anexo I desta 
lei, atualizadas com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-
INPC - ou outro que vier a substituí-lo e com juros de 6% (seis por cento) ao ano. 

§ 1 o - Para o cálculo do saldo devedor a ser parcelado, as contribuições em atraso 
serão atualizadas com a correção e os juros definidos no "caput" deste artigo, bem 
como com a multa estabelecida no Anexo li desta lei. 

§ 2"- O valor de cada parcela não será inferior a R$20,00 (vinte reais), reajustados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC- ou outro que vier a substituí-
lo. 
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§ 3° - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados, nos termos desta lei, 

permitindo-se o aproveitamento do montante pago a maior em decorrência da 
diferença do percentual da multa aplicada. 

§ 4•- É permitida a dação de imóvel em pagamento, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor do saldo devedor, cabendo ao IPSEMG decidir sobre a operação, 
tendo em vista a conveniência econômica, financeira e patrimonial. 

Art. 3• - Compete ao IPSEMG estabelecer com cada devedor as condições do 
acordo de renegociação. 

§ I o - O acordo finnado nos termos desta lei conterá cláusula em que o município 
autorize, se houver atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações 
previdenciárias correntes ou de prestações do acordo de parcelamento, a retenção da 
sua quota-parte do ICMS, para pagamento do débito respectivo, e o repasse do valor à 
autarquia previdenciária. 

§ 2• - O repasse de que trata o § I • será feito pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do IPSEMG ao 
Secretário de Estado da Fazenda, sob pena de responsabilidade deste. 

Art. 4°- O atraso no pagamento das parcelas ou da contribuição mensal por mais de 
quatro meses, consecutivos ou não, acarretará o cancelamento do parcelamento e do 
convênio de filiação previdenciária, com a conseqüente perda dos benefícios desta lei 
e a inscrição do débito em dívida ativa. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Ficam revogadas as Leis n•s 12.992 e 13.342, cujas disposições se 

consolidam na forma desta lei. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
* - Os quadros dos Anexos I e li foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de ! 0 .12.01. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: O projeto ora apresentado dá um passo importante para se possibilitar 

aos municípios, aos órgãos da administração direta e às entidades da administração 
indireta do Estado a renegociação de sua dívida para com o IPSEMG, da forma mais 
adequada à sua capacidade financeira. Para isso, estabelece prazos de parcelamento 
mais razoáveis que os existentes na legislação anterior. Essa medida atenderá aos 
anseios dos municípios que querem regularizar seus débitos, bem como aos do 
próprio IPSEMG, que irá receber, ainda que parceladamente, dívidas de difícil 
execução. 

A matéria foi tratada pela Lei n• 12.992, de 3017/98, posteriormente alterada pela 
Lei n• 13.342, de 28/10/99. Com o intuito de consolidar a legislação sobre o assunto, 
transcrevemos neste projeto as disposições em vigor das mencionadas leis, 
introduzindo algumas modificações necessárias, como, por exemplo, a substituição da 
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UFIR, já extinta, pelo INPC, atualmente em vigor. 

-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" 1.893/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Bom Despacho, com sede no Município de 

Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Bom Despacho, com sede 

no Município de Bom Despacho. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: Tratando-se de entidade que vem realizando trabalhos de suma 

relevância na comunidade onde atua, e cumprindo o projeto todos os requisitos legais 
dispostos na Lei no 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares para sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.894/2001 
Declara de utilidade pública a Associação das Obras Pavonianas, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Obras Pavonianas, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: Por ser a Associação das Obras Pavonianas uma entidade que vem 

realizando trabalhos de suma relevância na comunidade onde atua e por apresentar 
todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.895/2001 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do 

ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~------------~------------~ 
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Art. 1" - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias c sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual c Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso II art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída 
nos percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I - critérios econômicos: 
a) V alar Adicionado Fiscal - V AF: valor apurado com base nos critérios para 

cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1" do art. 150 da Constituição do 
Estado; 

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à 
frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

1 -parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de acordo com a 
relação percentual entre a área cultivada do município e a área cultivada do Estado, 
referentes à média dos dois últimos anos, incluindo-se na área cultivada a área 
destinada à agricultura de pequeno porte; 

2- parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com 
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais do município e o 
número de pequenos produtores rurais do Estado; 

3- parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os municípios 
onde exista programa ou estrutura de apoio à produção e à comercialização de 
produtos agrícolas, que atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de 
acordo com a relação percentua1 entre o número de pequenos produtores rurais 
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes no município; 

4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos municípios que 
tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário, respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alínea ''b" deste 
inciso; 

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios: 
1 -parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída aos 

municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no 
mínimo, a 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento), respectivamente, da 
população, não excedendo o valor máximo a ser atribuído a cada município o seu 
investimento; estimado com base na população atendida e no custo médio "per capita'' 
dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de 
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental 
-COPAM -; 

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de Conservação do 
Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as 
unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 'Unidades 
municipais que venham a ser cadastradas, observados os parâmetros c os 
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procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará 
publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados apurados relativos ao trimestre 
imediatamente anterior, com a relação de municípios habilitados segundo as alíneas 
"a" e "b" deste inciso, para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente; 

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do município, oriunda 
de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

e) municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre Minerais -
fUM - recebido pelos municípios mineradores em 1988, com base em índice 
elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva participação 
de cada um na arrecadação do IUM nesse exercício; 

f) compensação financeira por emancipação de disuito: compensação financeira aos 
municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à emancipação de 
distritos deles desmembrados; 

11- critérios sociais solidários: 
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do município e a área 

total do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 
b) população: relação percentual entre a população residente no município e a 

população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

c) população dos 50 municípios mais populosos: relação percentual entre a 
população residente em cada um dos 50 municípios mais populosos do Estado e a 
população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da pré-escola 
inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo município, publicada pela 
Secretaria de Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos 
dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo li desta 
lei, observado o disposto no § I • deste artigo; 

e) patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do 
município e o somatório dos índices de todos os municípios, fornecida pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da 
Cultura, que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados 
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no Anexo III desta 
lei; 

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais constantes no Anexo I 
desta lei serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

1 - um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e mantiverem em 
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à saúde das 
farru1ias, mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% 
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distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente atendida; 
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2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o saldo 
remanescente dos recursos alocados a essa variável será distribuído tendo em vista a 
relação entre os gastos de saúde "per capita" do município e o somatório dos gastos de 
saúde "per capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos dados 
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

g) cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os municípios; 
lli - critério de compensação solidária: 
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente em cada um dos 

municípios com menor índice de ICMS "per capita" do Estado e a população total 
destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro. 

§ 1 o - Os municípios cujo índice consolidado dos critérios econômicos seja superior 
à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) ficam excluídos da 
participação nos critérios listados no inciso II deste artigo. 

§ 2" - Para o efeito do disposto no inciso Ill: 
I) considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante da divisão do 

índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e 11 de cada município pela 
respectiva população, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

II) consideram-se municípios com menor índice de ICMS .. per capita" aqueles cujo 
percentual calculado na forma do inciso anterior seja inferior à média do Estado 
acrescida de 40% (quarenta por cento). 

§ 3" - Para o efeito do disposto na alínea "d" do inciso li deste artigo, ficam 
excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos pela rede municipal 
não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima 
de atendimento. 

§ 4° - Para fins do disposto na alínea "b" do inciso I deste artigo: 
I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a cada trimestre 
civil, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações pertinentes às alíneas 
enumeradas naquele inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente; 

li) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 
a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a contratação eventual de 

terceiros; 
b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos fiscais, sendo que 

cada município possui seu próprio módulo fiscal, cuja extensão varia entre o limite 
mínimo de 5ha (cinco hectares) (Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta 
hectares) (São Romão); 

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente de 
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exploração agropecuária; 

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§ 5' - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, no primeiro dia útil de cada 

mês, as modificações ocorridas no mês anterior relativamente aos itens 1 e 2 da alínea 
"f' do inciso li deste artigo, para fins de distribuição no mês subseqüente. 

§ 6o- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de cada mês, os 
índices de que tratam os incisos I a 1II deste artigo que tenham sofrido alteração, 
relativos ao mês anterior, bem como a consolidação destes por município. 

§ 7' - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho de 
cada ano, o índice provisório de que trata a alínea "a" do inciso I deste artigo. 

§ go- Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os Prefeitos Municipais e 
as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar, no prazo de 
trinta dias contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios 
para apuração anual do V AF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais. 

§ 9' - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do julgamento das 
impugnações previstas no § 8° deste artigo no prazo de quinze dias contados do seu 
recebimento. 

§ I O - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 31 de agosto de 
cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea "a" do inciso I deste artigo, após o 
julgamento das impugnações previstas no § 8', bem como o índice consolidado geral 
de participação de todos os municípios, para fins de distribuição dos recursos no 
exercício subseqüente. 

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os dados 
constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a III deste 
artigo. 

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento de distrito, 
previsto na alínea "f' do inciso I, extingue-se no exercício de 2005, e os resíduos 
apurados em razão de perda anual serão incorporados ao índice de que trata o inciso 
III deste artigo, observado o disposto no Anexo I desta lei. 

Art. 2' - A apuração do V AF compreenderá o montante global da apresentação do 
movimento econômico, observado o disposto na Lei Complementar Federal no 63, de 
1 I de janeiro de I 990. 

Art. 3° - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação de 
mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS. quando o 
estabelecimento do contribuinte do imposto se estender pelos tenitórios de mais de 
um município, a apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
acordo celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

§ 1 o - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual, deve informar os 
valores adicionados nas operações realizadas no território de cada município, dando 
conhecimento a todos os interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no 
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"caput" deste artigo. 

§ 2' - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado ocorrido no 
território de cada município, o contribuinte deverá apurá-lo na proporção da área 
uti1izada pelo estabelecimento nas etapas de produção, comercialização, prestação de 
serviços, armazenamento, administração, estacionamento ou outras em que haja 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do estabelecimento. 

§ 3° - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos anteriores ou 
diante da discordância da proporcionalidade apresentada pelo contribuinte do 
imposto, cabe recurso à Secretaria de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos 
índices definitivos, para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, à qual 
compete fixar a proporcionalidade. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
sua publicação. Art: 5'- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n' 13.803, de 
27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2001. 
Comissão Especial da Lei Robin Hood 

Anexo I 
(a que se refere o an. I' da Lei n", de de de.) 

*-O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
1".12.01. 

Anexo li 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere a alínea "d" do inciso li do an. I" da Lei n", de de de .) 
PEi ICMAi x considerando-se: 
= 100, 

LlCMAI 

a) MRMI, onde 
ICMAI 
= 

CMAI 

a. I) MRMl é o número de matriculas na rede municipal de ensino do município; 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, calculada pela 

relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos do município, 
compreendida a proveniente de transferências e o custo por aluno estimado pela 
Secretaria de Estado da Educação; 

b) L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexam 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
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(a que se refere a alínea "e" do inciso II do art. I" da Lei n•, de de de.) 
PPC Somatório das notas do 
= município 

Somatório das notas de todos os 
municípios 
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• - A tabela de Atributos foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
I ".12.01. 

Notas: 
I - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os constantes no 

"Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os constantes na 
"Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir do somatório 
do número total de domicilias dos setores censitários integrantes dos perímetros de 
tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos respectivos dossiês de 
tombamento ou originários de estudos e resoluções da 131 Coordenação Regional do 
IPHAN. 

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais são os atestados 

pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a comprovação, pelo município: 
a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica e metodologia 

adequadas; 
b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, devidamente 

respaldada por lei; 
c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - IC 

(a que se refere o item 2 da alínea "c" do inciso I do art. 1° da Lei no, de de de.) 
I - Índice de Conservação do Município "I" 

IC FCMi onde: 
= 

FCE 

a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado 

II - FCE - Fator de Conservação do Estado 
FCE = L FCMI, onde 
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a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi = ~ FCM i ,I 
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b) FCM I,j =Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j" no Município 
"I" 

IIl - Área UCi.j x FC x 
FCMi,j = EQ, onde 

ÁrcaMi 

a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no Município "i" 
b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC == Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de Conservação, 

conforme tabela 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), relativo à 

qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização, entre outros parâmetros, conforme deliberação normativa 
do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam ponderadas as variáveis 
e disciplinada sua aplicação, por meio da deliberação normativa do COPAM. 

Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo de Unidades de Conservação 

* -O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
1'.12.01. 

Notas: 
1 - AP A I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não dispõe de 

zoneamento. 
2- APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I e 14, da Lei Federal n' 6.766, de 

19/12179, para proteção de mananciais ou dos patrimônios paisagístico e 
arqueológico. 

Justificação: Após diversas reuniões da Comissão Especial da Lei Robin Hood com 
convidados e audiências públicas, nas quais ouvimos o clamor da grande maioria dos 
municípios mineiros, ficaram patentes a importância e a necessidade de se alterar a 
forma atual de distribuição do ICMS. 

Realizamos vários estudos, projeções e estimativas de impacto, a fim de encontrar 
um caminho que nos levasse à adoção de critérios que proporcionassem ganhos de 
receita aos municípios cuja arrecadação impossibilita aos seus administradores 
realizar investimentos na área social e proporcionar condições dignas de vida aos 
cidadãos. 

Concluímos por propor a redistribuição do percentual de 4,632% que atualmente é 
rateado com base no V AF do município. Essa conclusão se deve ao fato de 
considerannos que esse critério já é devidamente privilegiado pela Constituição 
Federal, que detennina que no mínimo 75% da parcela do ICMS pertencente aos 

L-------0------___J 



15 
municípios serão distribuídos com base no V AF. 

Após intensa discussão e reflexão, optamos por redistribuir a parcela do ICMS 
pertencente aos municfpios da seguinte forma: 

I - Classificamos os critérios de distribuição, agrupando-os em três grupos: 
critérios econômicos: VAF da Constituição (75%), produção de alimentos, meio 

ambiente, receita própria, municípios mineradores e compensação financeira aos 
Municípios de Mateus Leme e Mesquita; 

critérios sociais solidários: área geográfica, população, população dos 50 
municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural, saúde, cota mínima; 

critérios de compensação solidária: ICMS solidário (redistribuição do percentual 
que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no V AF). 

2 - Calculamos o índice consolidado dos critérios econômicos, que é a média 
aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator de ponderação é o 
percentual atribuído a cada índice. 

3 - Calculamos a média "per capita" dos critérios econômicos do ICMS recebido 
pelo conjunto dos municípios mineiros, dividindo o índice consolidado dos critérios 
econômicos pela população do Estado. 

4 - Calculamos o ICMS "per capita" dos critérios econômicos para cada um dos 
municípios. 

5 - Restringimos a participação nos critérios sociais solidários aos municípios que 
estavam abaixo da média "per capita" dos critérios econômicos acrescida de 40%. 

6 - Redistribuímos o percentual do critério V AF que excedia o mínimo 
constitucional, instituindo uma compensação "per capita" para os municípios cujos 
índices consolidados de critérios econômicos e sociais ficaram abaixo da média "per 
capita" acrescida de 40%. A esse novo critério demos o nome de "critério de 
compensação solidária". 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.898/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja consignado nos anais da 

Casa voto de congratulações com a CRE Engenharia Ltda. pela conquista do 
certificado ISO 9000. (-À Comissão de Turismo.) 

N" 2.899/2001, do Deputado Fábio A velar, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Fluminense Futebol Clube de Mocambeiro, 
campeão da temporada de 2001 da Liga Desportiva de Matozinhos. (-À Comissão de 
Educação.) 

No 2.900/2001, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado José Laviola. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.90112001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja encaminhado 
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ao Governador do Estado pedido de informações que menciona, sobre ambulâncias 
destinadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 
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N" 2.90212001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja encaminhado ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado pedido de informações 
sobre a possibilidade de realização de vistoria nas saídas de emergência das 
edificações que recebem grande número de pessoas. 

N" 2.903/2001, da Deputada Elhe Brandão, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas a que informe a esta Casa o valor que o Governo de 
Minas gasta com publicidade em outros Estados. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

N" 2.904/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que regulamente a Lei n" 12.645, de 
1997. 

N" 2.905/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo aos 
Presidentes do Senado e da Cãmara Federal aos líderes dos partidos e aos 
parlamentares mineiros nas referidas Casas Legislativas com vistas a que envidem 
esforços para derrubar o veto presidencial do Projeto de Lei n" 3.178/97, do Deputado 
Federal Padre Roque. 

CPI das Carvoarias, solicitando sejam tomadas providências com vistas a que o Sr. 
Manoel Mendes Freitas, Professor e Ministro aposentado do Tribunal Superior do 
Trabalho, elabore parecer sobre a questão de terceirização de atividade-fim entre 
empresas(- À Mesa da Assembléia.) 

CP! das Carvoarias, solicitando sejam tomadas providências com vistas a que seja 
realizada perícia técnica para se esclarecer o que representam monetariamente as 
diferenças entre os adicionais percebidos pelos funcionários da Acesita Energética 
Ltda. c pelos funcionários das empreiteiras que prestam serviços a essa empresa. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro 
(2) e Antônio Carlos Andrada. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte, 

de Administração Pública e de Educação e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, 
Carlos Pimenta c Maria Olívia. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § I" do art. 22 do Regimento 

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para homenagear o Minas Tênis Clube por 
seus 66 anos de fundação. 

- A ata desse evento será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

- O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os nossos trabalhos 
ordinários. 
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Oradores Inseri tos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, senhores 

das galerias, telespectadores da TV Assembléia, funcionários desta Casa, o incêndio 
que vitimou centenas de pessoas numa casa de espetáculos, no último final de 
semana, constemou a todos e mostrou a vulnerabilidade dos atuais sistemas de 
prevenção de incêndio e pânico. 

Venho, neste momento, manifestar a minha solidariedade às famílias dos que, 
infelizmente, faleceram no local e aos muitos que se feriram e ainda estão 
traumatizados com o acontecimento. 

Sei que muitas providências já estão em andamento, com o objetivo de apurar as 
responsabilidades, o que, espero, seja feito com a possível rapidez. 

Foi lamentável, mas não basta lamentar. É preciso agir, e creio que uma parcela 
dessa ação está nas mãos deste parlamento. Está em andamento nesta Casa o Projeto 
de Lei no 1.613, que o Governador Itamar Franco encaminhou à Assembléia através 
da Mensagem no 102/2001 e que dispõe sobre prevenção contra incêndio e pânico no 
Estado. 

De acordo com o projeto, toda edificação de uso coletivo, no território do Estado, 
de fins comerciais, industriais ou serviços, bem como edifícios de apartamentos, 
deverá atender ao disposto na lei que se pretende aprovar. 

O projeto atribui competência ao Corpo de Bombeiros para, entre outras, sugerir 
normas relativas à segurança de pessoas e bens contra incêndios ou outro tipo de 
acidente. São previstas, ainda. as penalidades aplicáveis por infração dos dispositivos 
da lei, entre as quais se inclui a interdição temporária ou definitiva da edificação que 
ponha em risco pessoas e bens. 

O Projeto de Lei n° 1.613 vai a votação em 2° turno e precisamos aprová-lo, para 
instrumentalizar o Corpo de Bombeiros, conferindo-lhe a possibilidade de uma 
atuação mais efetiva nos trabalhos de prevenção. 

O projeto foi publicado em 29/06/2001, o que mostra que a preocupação do 
Governador Itamar Franco com o problema antecede os recentes acontecimentos. 
Minas ganhará, com a aprovação do Projeto de Lei no 1.613, uma legislação 
atualizada e ágil, de modo a evitar, no futuro, incêndios de grandes proporções e 
tantas vítimas. 

Quero ressaltar, ainda, a necessidade de uma vistoria imediata dos portões de 
entrada e saída de locais que recebem grande fluxo de pessoas. 

Li, há pouco tempo, no "Jornal da União dos Varejistas de Minas Gerais", um 
artigo assinado pelo Presidente dessa entidade, José Carlos Silveira, em que aborda o 
perigo que hoje representam as portas eletrônicas das agências bancárias. Se, de um 
lado, oferecem segurança contra assaltos, de outro, em situação de pânico, poderiam 
se transformar em armadilhas, retendo no interior do prédio clientes c funcionários. 
Propõe o autor da matéria que os bombeiros façam exigências mais rigorosas no setor, 
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especialmente quanto às saídas de emergência. 

Endosso integralmente a sugestão e estou requerendo, nesta data, que esta Casa 
envie ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providências para 
que sejam vistoriadas não só as agências bancárias, mas também casas de espetáculos, 
cinemas, teatros, igrejas, supermercados, especialmente os que adotem sistema de 
controle de acesso por catracas ou dispositivos eletrônicos. 

Quero também registrar, nesta oportunidade, a realização, nos dias 29 e 30, do I 
Seminário Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, sob a coordenação do 
Conselho Estadual da Mulher, com a participação de organizações governamentais e 
não governamentais do Estado. O evento tem como objetivo principal a criação de 
políticas e mecanismos de defesa dos direitos das mulheres, além da formação de uma 
rede organizada de órgãos governamentais voltada para o combate à violência em 
todos os níveis. 

As estatísticas apontam crescimento acentuado dos índices de violência contra a 
mulher. Vários episódios vêm sendo destacados pelo noticiário, mas muitos não 
chegam sequer às delegacias especializadas. Além da violência doméstica, muitas 
vezes tolerada pela mulher - em favor da harmonia da família -, as mulheres vêm 
sendo alvo fácil dos assaltos, dos seqüestros relâmpago, e vítimas de crimes ainda não 
esclarecidos, como os ocorridos nas proximidades de um "shopping" da Capital. Entre 
os crimes mais recentes, alguns se prendem às questões relacionadas com a partilha 
de bens, por ocasião da separação do casal. Outros decorrem da violência sexual e do 
induzimento à prostituição e não poupam as meninas de tenra idade. Em boa hora, 
pois, Minas se volta para essa inquietante realidade, em busca de soluções. 

Nesta Assembléia, temos uma CPI, que está investigando a prostituição infantil. 
Manifesto o meu aplauso à Presidente do Conselho Estadual da Mulher, Sra. Lourdes 
Pacc, e a todos os que estarão empenhados nesse debate oferecido pelo seminário. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, abordei esses dois assuntos, porque são de extrema 
importância e nos deixam estarrecidos. Cabe a este parlamento lutar pelo bem-estar 
do cidadão. É nossa função buscar a segurança e defender a vida. Temos de fazê-lo 
com denodo e devoção. Por isso, ressalto a importância da aprovação do Projeto de 
Lei n• 1.613, que desde o mês de junho está tramitando nesta Casa. O Governador 
Itamar Franco teve a sensibilidade e a antevisão: antes mesmo de ocorrerem esses 
fatos recentes, enviou esse projeto, que cobra segurança em prédios, construções e 
locais públicos em que se verifica maior aglomeração de pessoas. 

Apesar de outros colegas já haverem debatido esse assunto, diante da importância e 
da vulnerabilidade em que se encontram os atuais sistemas de prevenção de incêndio, 
reforçamos e deixamos aqui a nossa preocupação. Muito obrigado. 

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

la Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a 

Parte da reunião, com a I 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. 

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

anexação do Projeto de Lei n• 1.882/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, ao 
Projeto de Lei no 498/99, da Comissão de Política Agropecuária, por guardarem 
semelhança. 

Mesa da Assembléia, 29 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

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

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 75/2001, do 
Governador do Estado, que adapta a Constituição do Estado às disposições da 
Emenda à Constituição da República n• 20, de 15112/98. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PL: efetivo 
- Deputado Agostinho Silveira ; suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PDT: 
efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
pelo PPB: efetivo - Deputado Pinduca Ferreira; suplente - Deputado Glycon Terra 
Pinto; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado 
Rogério Correia. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no Prazo de 60 
Dias, Analisar a Situação Funcional dos Servidores Estaduais Designados, em 
Especial os da Educação, doravante denominada "Comissão Especial dos Servidores 
Designados". Pelo BPDP: efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado 
Ivair Nogueira; pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado 
Antônio Carlos Andrada; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente -
Deputado Sebastião Navarro Vieira; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento 
Rodrigues; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PPB: efetivo - Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; suplente - Deputado Luiz Fernando Faria. Designo. À Gerência-Geral 
de Apoio às Comissões. 

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

Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 2.904/2001, da Comissão de Defesa 
do Consumidor, e 2.905/2001, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 73a Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos n• 2.819/2001, do Deputado Agostinho Patrús; 2.836, 2.837, 
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2.839 e 2.857/2001. da Comissão de Transporte, e 2.855/2001, do Deputado Marco 
Régis; de Transporte - aprovação, na 84a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 
2.820 e 2.851/2001, do Deputado Agostinho Patrús; e de Administração Pública-
aprovação, na 79' Reunião Ordinária, dos Requerimentos n"s 2.833/2001, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, 2.834/2001, do Deputado Geraldo Rezende, e 
2.835/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz. (Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VII 

do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Dinis 
Pinheiro (2), em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n"s 1.591 
e 1.622/2001. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, 

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 640/99, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no 
Estado; 47/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre o controle e a 
fiscalização da produção, do transporte, da comercialização e da distribuição de 
medicamentos no Estado e dá outras providências; 1.305/2000, do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário em 
áreas próximas de residências, cursos hídricos e mananciais; e 1.566/2001, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que estabelece a política estadual de reciclagem de 
materiais. (À sanção.) 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que 

solicita que o Projeto de Lei D0 1.344/2001 seja apreciado, em 2° turno, pela Comissão 
de Administração Pública. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

za.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 reunião os Projetos de 
Lei n"s 992/2000 e 1.760/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã. 

ACORDO DAS LIDERANÇAS 
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam em que seja retirado da 

pauta da reunião o Projeto de Lei n" 1.344/2001. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo c determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001. 
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Antônio Júlio, Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.706/2001, do 

Governador do Estado, que altera o Decreto-Lei no 942, de 11110/43, que autoriza o 
Governo a doar à Cruzada Mineira contra a Tuberculose terrenos sitos na Fazenda da 
Baleia. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBEMENDA N" I À EMENDA N" I AO PROJETO DE LEI N" 1.706/2001 

Dê-se ao parágrafo único do art. 2°, a que se refere o art. }0 do vencido no 1° turno, 
a seguinte redação: 

"Art.l 0
- ......................................... .. 

'Art. 2°- .......................................... . 
Parágrafo único - Em caso de justificado interesse público e mediante autorização 

do Governador do Estado, os terrenos poderão também ser utilizados com a finalidade 
de promover atividades assistencias 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'.". 

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001. 
Doutor Viana 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Subemenda no I à Emenda no 1, 
do Deputado Doutor Viaoa, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a subemenda será votada, independentemente de parecer. Em votação, o 
projeto, salvo emenda e subemenda. Os Deputados que o aprovam pennaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° I. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada a Emenda n° I. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.706/2001 na forma do vencido em }0 

turno, com a Subemenda n° I à Emenda no 1. À Comissão de Redação. 
Encerramento 

O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 14 horas, nos 
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

A TA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 62/2001 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Agostinho 
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Silveira e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Glycon Terra Pinto, declara 
aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e 
convida o Deputado Agostinho Silveira para atuar como escrutinador. Realizada a 
votação, são eleitos, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, os 
Deputados Agostinho Silveira e Glycon Terra Pinto. Em seguida, o Presidente "ad 
hoc" empossa o Presidente eleito, que assume a condução dos trabalhos, empossa o 
Vice-Presidente eleito e designa o Deputado João Batista de Oliveira como relator dos 
trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - João Leite - Luiz Fernando Faria - Sargento 

Rodrigues. 
ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DA CP! DA MINERAÇÃO 

MORRO VELHO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia Vinte e dois de novembro de dois 

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Doutor 
Viana, Edson Rezende, Eduardo Brandão, Eduardo Hermeto, Mauro Lobo e João 
Pinto Ribeiro (este substituindo ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da 
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente " ad hoc", Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e informa 
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, destinada à 
eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator. Ato contínuo, 
determina a distribuíção das cédulas de votação e convida o Deputado Mauro Lobo 
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Eduardo Hermeto e Eduardo Brandão. A 
seguir, o Presidente "ad hoc" declara empossado como Presidente o Deputado 
Eduardo Hermeto, que assume os trabalhos, dá posse ao Vice-Presidente, Deputado 
Eduardo Brandão, agradece a escolha de seu nome e designa os Deputados Doutor 
Viana como relator e Edson Rezende como relator parcial da matéria. O Presidente 
informa, a seguir, que ficou acordado entre os membros da Comissão que as reuniões 
ordinárias serão realizadas às quintas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade 
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. 
Eduardo Hermeto, Presidente - Edson Rezende - Doutor Viana - Fábio A velar -

João Pinto Ribeiro. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 977/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado José Milton, a proposição sob comento tem por objetivo 
seja dada a denominação de Francisco Ferreira Maciel à Escola Estadual de Paracatu, 
situada no Município de Piranga. 

O projeto, considerado pela Comissão de Constituição e Justiça jurídico, 
constitucional e legal na forma em que foi apresentado, vem agora a este órgão 
colegiado a fim de ser apreciado, nos termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A pretendida mudança de denominação do referido educandário é justificada pelo 

autor da matéria, por um lado, pelo fato de que a localidade em que ele se situa já não 
mais é identificada como Paracatu, e, sim, Carioca. O outro motivo para essa 
alteração é o anseio da comunidade piranguense de prestar homenagem à pessoa do 
Sr. Francisco Ferreira Maciel. 

Esta honraria revela-se justa ao lembrannos que essa personalidade, sempre voltada 
para os interesses coletivos - como bem demonstra a sua atuação como Vereador por 
dois mandatos-. teve papel decisivo na criação da Escola. 

Diante de tal argumentação, consideramos justo o acolhimento da proposta. 
Conclusão 

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 977/2000 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2001. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA O I o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO W 62/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Assembléia e tendo como primeíro 
signatário o Deputado Cabo Morais, a Proposta de Emenda à Constituição no 62/2001 
visa a alterar o art. 39 da Constituição do Estado e a acrescentar artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/8/2001, vem a proposição a esta 
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201, c/c a alínea "a" do 
inciso I do art. 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise acrescenta dois parágrafos ao art. 39 da Constituição do 

Estado. O primeíro assegura ao militar da ativa, ao completar dez anos de efetivo 
serviço no mesmo posLO ou graduação, a promoção ao grau hierárquico 
imediatamente superior, independentemente da existência de vaga. O segundo 
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especifica as situações em que o benefício não será concedido. 

A proposta acrescenta ainda um artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, garantindo a promoção ao militar da ativa que, na data da publicação da 
emenda à Constituição, houver completado o tempo de efetivo serviço exigido por 
ela. 

A proposição satisfaz ao disposto no inciso I do art. 64 da Lei Maior do Estado, que 
concede a 1/3 dos parlamentares a faculdade de apresentar proposta tendente a 
emendar a Constituição. 

O § 1 o do mencionado artigo estabelece que as regras de iniciativa privativa 
pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam à competência para 
emendar o texto da Carta Estadual. Por isso, não procede falar em vício de iniciativa 
em relação à espécie que é objeto deste parecer. 

No mérito, a matéria vem dar um novo estímulo aos militares mineiros, visto que 
muitos desses profissionais dedicam uma vida inteira à respectiva corporação e, por 
razões diversas que vão da inexistência de vagas à pura e simples intolerância dos 
superiores, não logram progresso na carreira. 

Como se verifica a transferência compulsória do militar para a inatividade ao 
completar 30 anos de efetivo serviço, o benefício lhe será concedido, no máximo, três 
vezes, o que não chega a comprometer os mecanismos de promoção previstos na 
legislação complementar. 

Conclusão 
Dados esses fundamentos, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no 62/2001 em 1 o turno, com a Emenda no 1 a seguir apresentada. 
EME!>ITIA W I 

Substitua-se, no art. 1°, a expressão "como de mau comportamento'' por "no 
conceito 'C'". 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente- Sargento Rodrigues, relator- João Leite. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI W 552199 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n" 552/99, de autoria do Deputado Antônio Genaro, tem por 

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi o imóvel que 
menciona. 

Publicada em 16/9/99, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, a que compete 
examiná-la preliminannente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização legislativa para que 

o Estado possa doar bem imóvel de sua propriedade ao patrimônio do Município de 
Piumhi, pois o contrato que permitiu a transferência de domínio anteriormente não 
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impunha encargos a serem cumpridos; trata-se, portanto, de doação pura e simples. 

É importante ressaltar que os projetos de lei autorizativos envolvendo os bens 
imóveis estaduais têm apenas o condão de conceder ao Estado a prerrogativa de 
transacionar com eles seja por venda. seja por doação, seja por permuta. ou mesmo de 
fazer sua reversão ao patrimônio do doador, com a ressalva de que tal negócio deverá 
subordinar-se à existência de interesse público devidamente justificado, avaliação e 
licitação na modalidade de concorrência, consoante estabelece o art. 17 da Lei Federal 
n• 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal c 
institui normas para licitações e contratos da administração pública. 

É importante ressaltar ainda que a licitação no caso em tela é descabida, por se 
tratar de contrato entre entes da Federação. A avaliação, por sua vez, será executada 
por órgão competente do Poder Executivo e constará do instrumento público de 
transferência do bem. 

Com relação ao interesse público, é inegável o seu atendimento , caso o negócio 
jurídico seja concretizado, pois servirá para erigir equipamento comunitário de amplo 
uso da comunidade. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 552/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Agostinho Silveira, relator- Dilzon Melo- Eduardo 

Hermeto - Márcio Kangussu - Sá vi o Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 676/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Ivo José, por meio do projeto de lei sob comento, objetiva autorizar o 
Poder Executivo a doar à Associação Habitacional de Dionísio o imóvel que 
menciona. 

Nos termos do art. I 02, III, "a", do Regimento Interno, cabe a este órgão colegiado 
examinar preliminannente 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 Dionísio, para ali ser instalada unidade de ensino estadual, 
obra que não foi concluída. ficando a construção, apenas iniciada, no mais completo 
abandono. Estando a área ociosa, alguns agricultores da região tomaram posse do 
terreno e erigiram ali suas casas. A Associação Habitacional de Dionísio, pessoa 
jurídica de direito privado cuja finalidade é a prestação de serviços de natureza 
assistencial, principalmente na área da habitação, pleiteia a doação do referido bem 
para regularizar a situação dos posseiros. 

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 17 da Lei Federal no 8.666. de 
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21/6/93, que subordina a alienação de bens da administração pública à previa 
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 n• 9.444, de 25111/87. 

Após análise dos documentos anexados ao processo, em especial, do ofício enviado 
a esta Casa pelo Secretário de Recursos Humanos e Administração, constatamos que 
o posicionamento do Governo é não fazer a transferência de propriedade do bem para 
a Associação a que alude o projeto de lei sob comento. 

O negócio jurídico que ora se pretende autorizar afasta o caráter de 
imprescritibilidade dos bens públicos - garantia vitalícia de domínio assegurada ao 
Estado sobre o imóvel. Transferido o bem para o domínio da referida entidade, ficará 
sujeito ao pagamento de dívidas futuras por ela contraídas, fato na prática de 
ocorrência regular. em razão da gratuidade dos seus serviços. 

Ressalte-se. ainda, que a Associação mantém em seus quadros empregados regidos 
pela CLT, os quais, por intermédio de ações trabalhistas, poderão exigir como 
pagamento a penhora e o leilão do imóvel doado na hipótese de que ela não possua 
recurso financeiro para honrar compromissos relativos a dívidas com salários e 
encargos. 

Temos de ponderar que a transferência do bem a outra pessoa juridica de direito 
público interno, que, no caso, é o município, afasta o perigo mencionado, e o próprio 
ente pode regularizar a situação das pessoas que aH se estabeleceram. Essa é, 
inclusive, a posição do Poder Executivo Estadual. 

Em vista disso, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em tela, desde 
que aprovemos emenda mudando a entidade donatária. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei n• 676/99 com a Emenda n• I, apresentada a seguir. 
EMENDAN"1 

Dê-se ao art. 1 o do projeto a seguinte redação: 
.. Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dionísio 

imóvel rural constituído de terreno com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), 
situado nesse município, conforme certidão extraída do Livro de Notas D0 40, às fls 
12-verso; 13 e 14-verso, no Cartório de Notas de Dionísio. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no .. caput" deste artigo destina-se à 
regularização fundiária das famílias de posseiros ali instalados.". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo - Eduardo 

Hermeto- Agostinho Silveira- Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.205/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Caetanópolis. 
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A proposição foi publicada no ''Diário do Legislativo" e distribuída a esta Comissão 
para que seja examinada quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos 
termos do art. I 02, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar 

imóvel de propriedade do Estado ao Município de Caetanópolis para construção de 
prédio destinado ao funcionamento da Câmara Municipal. 

O crivo autorizativo desta Casa para a doação de bem público vem atender aos 
preceitos de naturezas constitucional c administrativa. Na espécie, devemos atentar 
para o disposto no art. 18 da Constituição mineira e na Lei Federal n" 8.666, de 
21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece normas 
gerais sobre licitação e contratos da administração pública, a qual condiciona também, 
em seu art. 17, I, a alienação de bens imóveis à existência de interesse público 
justificado, não podendo tais bens estar vinculados a finalidades administrativas 
especiais. 

Analisando o projeto em questão, concluímos que o uso de imóvel ocioso do Estado 
para construção da sede da Câmara dos Vereadores beneficiará o município e 
atenderá ao que foi estabelecido nos citados dispositivos legais. 

Assim sendo, não encontramos óbice de natureza jurídica à sua tramitação nesta 
Casa; entretanto temos de fazer uma ressalva à proposta original: o Poder Executivo 
manifestou-se favoravelmente ao contrato a ser realizado, mas exige do município 
uma contrapartida, que é a doação do imóvel onde funciona a Escola Estadual Dora 
Silva ao Estado, o que nos obriga a apresentar emenda ao projeto em tela. 

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

legalidade do Projeto de Lei n" 1.205/2000 com a Emenda n" I, redigida a seguir. 
EMENDAN"I 

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação: 
.. Art. 2o- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo 

o prazo de três anos: 
I - não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior; 
II - não tiver sido transferido ao Estado o domínio do imóvel onde funciona a 

Escola Estadual Dora Silva.". 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Henneto, relator - Agostinho Silveira 

Sá vi o Souza Cruz - Dilzon Melo - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.234/2000 

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

autorizar a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - a doar imóvel situado 
no Município de Governador Valadares à Associação Feminina de Assistência Social 
do Sexto Batalhão da Polícia Militar - AF AS - 6" BPM. 

Publicada no "Diário do Legislativo", foi a matéria encaminhada a esta Comissão 
para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
determina o art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária autorização legislativa para 

que se possa fazer transferência de domínio de bens imóveis públicos. No caso, a 
destinatária de tal instrumento é a Companhia Mineradora de Minas Gerais, que, de 
acordo com o art. 17, I, da Lei n• 8.666, de 21/6/93, prescinde dela. Parafraseando o 
que foi estatuído no dispositivo citado: a autorização legislativa deverá ser conferida 
apenas aos órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, o 
que não é o caso. 

Também por outro prisma, o projeto de lei se nos afigura anti jurídico, pois o bem 
de que trata não pertence mais ao patrimônio da estatal. Ele foi desapropriado pelo 
Município de Governador Valadares por meio do Decreto n• 5.038, de 20/9/94, 
obtendo a sua posse em I "lll/94, por meio de mandado de imissão de posse proferido 
pelo Juiz de Direito da 5" Vara Cível da Comarca de Governador Valadares. 

Assim sendo, estando o imóvel onerado, não pode ser objeto de nenhuma forma de 
transferência. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 

1.234/2000. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz 

Márcio Kangussu - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O !"TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.418/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n• 1.418/2001 visa a 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de 
Alpinópolis. 

Após o exame ·preliminar da matéria, proferido pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice legal nem constitucional à sua tramitação e 
apresentou-lhe as Emendas n°s 1 e 2, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto 
quanto aos aspectos financeiro-orçamentários, conforme dispõe o art. 102. VII. "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar autorização legislativa para que o Poder 

~-----------~------------~ 
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Executivo possa fazer transferência de domínio dos valores do ativo permanente do 
Estado, exigência contida em normas constitucionais e de direito administrativo. Na 
espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei Federal n• 8.666, de 
21/6/93, o art. 105, § 1", da Lei Federal n• 4.320, de 17/3/64, e o art. 16 da Lei 
Estadual n• 9.444, de 25111/87. 

Com relação aos aspectos financeiro-orçamentários a cargo da apreciação deste 
órgão técnico, devemos ponderar 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 1ei orçamentária. Embora a medida contida no projeto 
de lei, se efetivada, represente autorização para reduzir o ativo permanente do balanço 
patrimonial do Estado, não encontramos óbice financeiro-orçamentário para que 
prospere nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.418/2001, no I" 

turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Rêmolo Aloise, relator- Dilzon Melo- Ivair Nogueira. 

PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.453/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em exame tem por 

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Araçuaí o imóvel que 
especifica. 

Nos termos do previsto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cabe a este 
órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se a seus aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição sob comento é autorizar a doação de imóvel de 

propriedade da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEV ALE - ao Município de Araçuai. 

O imóvel, constituído de área de 10.449m2, foi objeto de contrato de cessão de uso, 
tendo como cedente a CODEV ALE, como cessionário o Município de Araçuaí e 
como interveniente a Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Em 
decorrência disso, em suas dependências está funcionando o mercado municipal, sem 
qualquer ônus para o município. 

A matéria é regida pelos preceitos estabelecidos no art. 17 da Lei Federal n• 8.666, 
de 21/6/93, e no art. 16 da Lei n" 9.444, de 25/11/87, que trata das licitações e dos 
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado, além do estabelecido 
no art. 18 da Constituição do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a validade da 
doação de imóvel do Estado ou de suas autarquias para entes da Federação depende 
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da autorização legislativa e do interesse público devidamente justificado. 

Com respeito ao requisito do interesse público, ele está plenamente atendido, pois, 
com a transferência da propriedade do imóvel para o município, ficará viabilizada a 
captação de recursos junto aos Governos Estadual e Federal, tendo em vista a reforma 
do prédio para o adequado funcionamento do mercado municipal, já ali instalado 
desde a época da cessão de uso. Por isso, não se justifica ficar a propriedade do bem 
com a CODEV ALE, se a sua administração e conservação passam a depender do 
município. 

Além disso, a própria CODEV ALE se manifestou favorável à referida doação, com 
a alegação de que não possui recursos para arcar com as despesas de reforma que o 
imóvel requer. No entanto, faz a ressalva de que ali seja resguardado um espaço para 
funcionamento da Coordenadoria Regional de Araçuaí-CAR-Araçuaí. 

Em relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos legais, cabe-nos 
observar que esta última será realizada por órgão competente do Poder Executivo. Já 
a concorrência não se aplica à hipótese, pois é dispensada nos casos de transferência 
entre entes da Federação e de suas autarquias. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam a 
matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa. Entretanto, 
apresentamos-lhe substitutivo objetivando acrescentar a condição imposta pela 
CODEV ALE para viabilizar a realização do negócio jurídico: fazer a autorização 
diretamente a ela, por se tratar de autarquia estadual com autonomia administrativa e 
financeira, e depurar o art. 1 o de informações desnecessárias, além de fazer constar a 
cláusula de reversão, sem o que pode o instrumento de transferência do bem tomar-se 
nulo. 

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

do Projeto de Lei no 1.453/2001, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Autoriza a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEV ALE 
- a doar o imóvel que especifica ao Município de Araçuaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lo - Fica a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -

CODEV ALE - autorizada a doar ao Município de Araçuaí o imóvel situado nesse 
município constituído de área com 10.449 m2 (dez mil quatrocentos e quarenta e nove 
metros quadrados), registrado sob a matrícula n" L601, às fls. 186 do livro 2-E do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araçuaí. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se ao 
funcionamento do mercado municipal e da Coordenadoria Regional de Araçuaí -
CAR-Araçuaí. 

Art. zo - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 
prazo de 3 anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
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sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo - Agostinho 
Silveira- Sávio Souza Cruz. 

PARECER PARA O !"TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.639/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe, tem por objetivo 

alterar a redação do parágrafo único do art. I • e o art. 2" da Lei n• 11.747, de 16/1/95, 
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio. 

A proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la, 
em caráter preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do 
art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento propõe seja alterada a redação do parágrafo único do art. 

I" da Lei n• 11.747, de 16/1/95, que autoriza a doação de imóvel ao Município de 
Cláudio. Isso porque o bem foi doado com a intenção de que o município ali 
instalasse um centro de cultura. 

A administração municipal, além de instalar o centro de cultura, iniciou a 
construção de um ginásio poliesportivo, que, em razão de não constar no parágrafo 
único do art. 1 o da referida lei, teve sua obra embargada pela Caixa Econômica 
Federal. 

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um bem do 
patrimônio do doador para o do donatário. Quando entre particulares, o contrato de 
doação está regulado pelos arts. 1.165 e seguintes do Código Civil; quando as partes 
são constituídas por entes do poder público, rege-se o contrato por aquelas 
disposições, acrescidas das regras de direito administrativo. Na espécie, podemos citar 
a Lei Federal n• 8.666, de 2116/93, que exige para a realização do contrato de doação 
a autorização legislativa específica, o interesse público que revestirá o negócio 
jurídico, a avaliação e a concorrência, dispensada esta no presente caso, desde que 
conste do instrumento de doação o encargo. 

A lei que se pretende alterar estabeleceu expressamente um encargo para a doação a 
que estamos aludindo, e o seu descumprimento, por seu turno, justificaria a retomada 
do imóvel pelo Estado. Entretanto, o Executivo Municipal não só cumpriu o encargo, 
como foi além, iniciando, em parte do terreno, obra de um ginásio poliesportivo, que, 
certamente, oferecerá bons serviços à comunidade, em especial, ao segmento jovem. 

Observados, no caso, os princípios legais e constitucionais e sendo a segunda 
construção compatível com os interesses da coletividade, não encontramos óbice à 
tramitação da matéria. 
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Conclusão 

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n" 1.639/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza Cruz 

Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.684/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição sob análise tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Poço Fundo. 

Conforme o disposto no art.! 02, li!, "a", do Regimento Interno, cabe ao aludido 
órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos seus aspectos 
jurídico, constitucional e legaL 

Fundamentação 
O projeto de lei sob comento tem por objetivo autorizar a doação de imóvel de 

propriedade do Estado ao Município de Poço Fundo para ali serem instalados órgãos 
da administração municipal .. Q bem está situado na Rua Tiradentes, nesse município, 
matriculado sob o no 1.339, a fls. 44 do livro 2T, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Poço Fundo. 

A matéria está sujeita ao disposto no art. 17 da Lei Federal n" 8.666, de 2!16/93, 
que exige a prévia autorização legislativa, a existência de interesse público 
devidamente justificado, avaliação e licitação na modalidade de concorrência para 
alienar bens da administração pública. Está sujeita, ainda, às normas emanadas dos 
arts. 16 e l7 da Lei Estadual n" 9.444, de 25111/87. 

No caso, por se tratar de transferência de bens para entes da Federação, as leis 
dispensam a licitação, -e a avaliação será realizada por órgão competente do 
Executivo. 

Sob outro ângulo, cumpre-nos dizer que, após análise dos documentos do processo, 
em especial da nota técnica enviada a esta Casa pelo Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, constatamos que o seu posicionamento é contrário à 
referida doação, tendo em vista que o imóvel está sendo utilizado como sede do 
quartel da Policia Militar de Minas Gerais, e esta não dispõe de outro local 
apropriado. 

Nesse contexto, o bem que ora se pretende doar· se encontra afetado. Destinado a 
finalidade pública, ele se torna inalienável, imprescritível e impenhoráveL 

Trazendo à colação os ensinamentos de Miguel Reale sobre a lei, constatamos que 
esta só existe quando a norma escrita é constitutiva de direito; introduz algo de novo 
com caráter obrigatório no sistema jurídico em vigor. Dessa forma, no caso em 
comento, o projeto não inova a ordem jurídica, não surtindo efeito. Pode ser 
considerado antijurfdico, não devendo prosperar nesta Casa. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de lei no 
1.684/2001. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz 

Dilzon Melo - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.742/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.742/2001, do Deputado Arlen Santiago, tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada o imóvel que 
menciona. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser apreciado, conforme 
determina o art. 188 do Regimento Interno. 

Nos termos do art. 102, m, "a", do Regimento Interno, passamos ao exame 
preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 

Município de Cachoeira Dourada imóvel incorporado ao patrimônio do Estado por 
meio de doação efetivada pelas Centrais Elétricas de Goiás, destinado à instalação de 
uma unidade escolar, obra concretizada e mantida por longos anos pela administração 
estadual. Atualmente, a Secretaria de Estado da Educação não necessita mais do 
imóvel, e este já vem sendo utilizado por uma unidade mista de saúde do Município 
de Cachoeira Dourada. 

Com a municipalização das ações e serviços de saúde, o município assumiu o 
comando da unidade e, sob a necessidade de ampliar suas instalações, com o objetivo 
de prestar melhor atendimento à comunidade, deseja reaver a propriedade do bem, 
para habilitar-se ao financiamento do REFORSUS. 

Salientamos que a medida proposta está sujeita aos ditames contidos no art. 18 da 
Carta Estadual, do qual emana a obrigação de se obter a autorização legislativa para 
concretizar qualquer tipo de alienação de bens imóveis públicos, decorrente da 
necessidade de se conferir validade aos contratos dessa natureza, entendendo-se que a 
lei não tem o poder de realizá-los. 

A matéria está sujeita, ainda, à Lei Federal n• 8.666, de 21/6/93, que institui normas 
para licitações e contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de especial 
interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer que a alienação de bens da administração 
pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será 
precedida de avaliação e, em se tratando de bem imóvel, dependerá de autorização 
legislativa, não estando ele afetado a finalidade administrativa especial. 
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De pronto, verificamos que o imóvel que se pretende doar não está destinado ao 
serviço público especial, a não ser ao do próprio donatário. 
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No que conceme ao interesse público que envolve a operação, ele é evidenciado 
pelo fato de que, com a doação, o município poderá realizar a manutenção do imóvel 
condizente com as necessidades da comunidade. 

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos legais, cabe-nos 
observar que esta será realizada por órgão competente do Poder Executivo. Já aquela 
não se aplica à hipótese, por se tratar de uma exceção prevista em lei. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam a 
matéria, não encontramos óbice constitucional ou legal à sua tramitação nesta Casa. 

Entretanto, havemos de apresentar emenda à proposição, fazendo prever em seu 
texto que deverá haver anuência das Centrais Elétricas de Goiás para retirar o 
gravame que segue o imóvel, além de corrigir erro material envolvendo a sua 
identificação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.742/2001 com as Emendas n° 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EME!IiDA N" I 
Acrescente-se onde convier: 
'"Art ..... ~ O contrato de doação só poderá ser efetivado com a anuência da empresa 

Centrais Elétricas de Goiás, que deverá retirar o seu encargo.". 
EMENDAN"2 

Substitua-se no art. 1°, a expressão "registrado no livro 3-AS, matrícula 37.295, às 
fls. 165" por "registrado sob o n" 4.320, no livro 3-E, às fls 165". 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz - Márcio 

Kangussu -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.755/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei sob comento, objetiva autorizar 
o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete 
Lagoas o imóvel que menciona. 

Nos termos do art.l02, III, "a", do Regimento Interno, cabe a este órgão colegiado 
examinar preliminannente a matéria, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional c 
legal. 

Fundamentação 
O bem descrito no projeto de lei sob análise foi adquirido pelo Estado por meio de 

doação de particulares e, posteriormente, cedido à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Sete Lagoas por meio de contrato de comodato. Deseja a entidade, 
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agora, obter a propriedade do imóvel no intuito de continuar exercendo suas 
atividades e edificar novas instalações. 
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A matéria está sujeita à regra emanada do art. 17 da Lei Federal n' 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 n' 9.444, de 25111/87. 

No caso em comento, as leis dispensam a licitação, enquanto 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 
da nota técnica assinada pela Diretora da SCATIS e da vontade exteriorizada pelo 
Secretário de Recursos Humanos e Administração, constatamos que o posicionamento 
do Governo é convergente com o da norma mineira. Nesse contexto, a mera 
autorização do Legislativo, sem a respectiva vontade do Executivo, em nada 
contribuirá para efetivar a doação. Estaríamos editando lei que, embora vigendo, seria 
ineficaz. 

O eminente jurista Miguel Reale sustenta que a "lei, no sentido técnico dessa 
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, em sua obra ''Princípios do 
Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional", 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 antijurídico, não devendo, pois, prosperar nesta Casa. 

Além disso, o negócio jurídico que ora se pretende autorizar afasta o caráter de 
imprescritibilidade dos bens públicos - garantia vitalícia de domínio assegurada ao 
Estado sobre o imóvel. Transferido o bem para o domínio da referida entidade, ficará 
sujeito ao pagamento de dívidas futuras por ela contraídas, fato, na prática, de 
ocorrência regular, em razão da gratuidade dos seus serviços. 

Ressalte-se, ainda, que a Associação mantém em seus quadros empregados regidos 
pela CLT, os quais, por intermédio de ações trabalhistas, poderão exigir como 
pagamento a penhora e o leilão do imóvel doado na hipótese de que ela não possua 
recurso financeiro para honrar compromissos relativos a dívidas com salários e 
encargos. 

Em vista do exposto, particularmente do contrato aludido, ponderamos que o 
imóvel continuará atendendo à AP AE de Sete Lagoas, tão bem como se fruto de 
doação fosse. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n' 1.755/2001. 

~-----------~-------------
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo - Márcio 

Kangussu - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.759/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.759/2001, do Governador do Estado, encaminhado pela 
Mensagem no 216, de 2001, fixa jornada de trabalho para os segmentos de classes que 
menciona do Quadro Especial da Secretaria de Estado da Saúde - Anexo I - O, de que 
trata o Decreto no 36.033, de 14/9/94, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001, 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 emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 
I, que apresentou. 

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição objetiva, precipuamente, ampliar a jornada de trabalho das classes de 

Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo e Analista da Administração, com 
os respectivos níveis I, II e III, do segmento de classe do Quadro da Carreira de 
Administração Geral da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, constante no 
Anexo I- O do Decreto no 36.033, de 14/9/94. 

Para tanto, propõe a inclusão das referidas classes no Decreto no 36.737, de 
31/3/95, que fixa a jornada de trabalho de 8 horas para os segmentos de classes dos 
Quadros Especiais de que trata o Decreto no 36.033, de 1994, relacionados no art. 2°, 
e dá outras providências. 

O Decreto no 36.737, de 1995, fixou o prazo de 10 dias, a contar da data de sua 
publicação, para a opção pela jornada de 8 horas por parte dos servidores que 
trabalhavam seis horas diárias e que ocupavam cargos dos segmentos de classes 
relacionados no art. 2°, e determinou que a tabela de vencimento dos segmentos de 
classes a que se refere passa a ser a constante no Anexo Único do Decreto n° 36.631, 
de 30112/94. 

Entretanto, para a percepção desse vencimento, o servidor deverá estar em efetivo 
exercício exclusivamente nos órgãos relacionados naquele decreto. 

Verifica-se, ainda, no Decreto n° 36.735, de 1995, a opção pela jornada de 8 horas 
do servidor que estiver em situação de acumulação de remuneração de cargos 
legalmente permitida, se houver compatibilidade de horários; a sujeição ao 
cumprimento da jornada de 8 horas para os servidores transferidos de outros Quadros, 
atendida a existência de vaga e a conveniência da administração e, finalmente, a 
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incorporação das parcelas remuneratórias decorrentes do reenquadramento ou 
reposicionamento anteriores, bem como daquelas relativas às gratificações extintas 
em lei, aos valores estabelecidos na Tabela Única do Decreto n° 36.631, de 1994, 
sendo mantida como vantagem pessoal a diferença que houver a favor do servidor 
após a incorporação. 

Segundo o Governador do Estado, a proposta de ampliação da jornada de trabalho é 
um instrumento de política administrativa de apoio à atividade-fim da Secretaria, 
adequando-a às reais exigências de sua missão institucional. 

Nesse aspecto, a medida se apresenta conveniente e oportuna, uma vez que os 
serviços públicos de saúde são de relevante interesse público, prestados pelos seus 
agentes, os quais devem receber salário compatível com as atribuições do cargo e a 
respectiva carga horária. 

Ressalte-se que a melhoria do atendimento ao cidadão está relacionada com o 
melhor desempenho do servidor, o qual, associado a uma jornada de trabalho maior, 
pode melhorar a qualidade do serviço. Evidentemente que, com uma jornada maior, o 
servidor terá o direito a um aumento da sua remuneração. 

A propósito, em virtude da abertura de crédito para atender às despesas decorrentes 
da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pedido de diligência à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - solicitando 
providências quanto à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a referida 
Pasta esclarecido em sua resposta que a matéria tem fulcro na Emenda à Constituição 
n° 29, de 13/9/2000, a qui:tl assegura aplicação de recursos, gradativamente, em ações 
e serviços públicos de saúde, nos percentuais por ela estabelecidos. 

Ademais, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária examinará, 
oportunamente, os aspectos orçamentários e financeiros pertinentes, por ser matéria 
de sua competência específica. 

Finalmente, cumpre-nos observar que o Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, desvincula a proposição do Decreto no 36.735, de 1995, mas 
acrescenta, por outro lado, no texto, as disposições contidas no mencionado decreto, 
acima mencionadas. 

Conclusão 
Somos, portanto, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n° 1.759/2001 na forma 

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Cristiano Canêdo, relator- Sebastião Navarro Vieira 

- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.773/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Paulo Pettersen, visa autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos o imóvel que especifica. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/9/2001, vem a matéria a esta 

Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
conforme preceitua o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

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

Poder Executivo possa alienar bem imóvel público, segundo determinação contida no 
art. 18 da Carta mineira. Atende ainda aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei 
Federal n" 8.666, de 2117/93, e pelo art. 16 da Lei n" 9.444, de 25111/87. 

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doação de imóvel 
do Estado depende da outorga de específica autorização legislativa, da existência de 
interesse público no negócio jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de 
licitação. Ademais, o bem não pode estar destinado a finalidade administrativa 
especial. 

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário averiguar-se o 
cumprimento desses requisitos. De pronto, verificamos ser o imóvel de propriedade 
do Estado e ter abrigado por longo tempo estabelecimento educacional, que se 
encontra, por ora, desativado. Consultada a Secretaria da Educação, esta manifestou-
se favorável à doação, para que o município possa ali instalar o seu centro histórico-
cultural. 

Com relação ao interesse público que necessariamente deve envolver a operação 
com bens públicos, acreditamos ter sido satisfeito, pois, uma vez transferido o bem 
para o município, este poderá investir ali recursos orçamentários próprios e gerir 
adequadamente os serviços culturais que serão prestados à comunidade. 

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório, no caso em análise não 
há necessidade, uma vez que não há possibilidade de competição. 

Quanto à avaliação, informamos que será realizada por equipe designada para tal 
fim pelo Poder Executivo e que os valores serão devidamente consignados na 
escritura pública de transferência do bem. 

Assim sendo, o projeto de lei sob comento atende às exigências da legislação em 
vigor, não havendo óbice que impeça a autorização legal para que se efetive a 
alienação do imóvel em causa. 

Entretanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto para retificar a área do bem, 
que foi superestimada no projeto original, fazendo-nos crer tratar-se de erro material. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidadc, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 1.773/2001 com a Emenda TI0 1, apresentada a seguir. 
EMENDAN" l 

No "caput" do art. 1" do projeto, onde se lê "46.585m2 (quarenta e seis mil 
quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados)", leia-se 1.078,84m2 (mil e setenta e 
oito vírgula oitenta e quatro metros quadrados)''. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
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PARECER PARA O I' TURNO DO PROJETO DELE! N' 1.784/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei sob apreciação tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel 
que menciona. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao 

Município de Boa Esperança imóvel que foi incorporado ao patrimônio do Estado em 
1979, por meio de doação efetivada por particular, com o objetivo de se construir 
prédio para abrigar uma unidade de escola rural. 

O bem imóvel, cujo terreno possui área de l.l00m2
, é parte de um imóvel situado 

na zona rural do município, no lugar denominado Barro Preto, e abriga hoje 
equipamentos comunitários, além da escola inicialmente ali construída. Tem, 
portanto, imponância estratégica para a coletividade, e, como tem de ser conservado 
com recursos orçamentários do município, há de pertencer ao seu patrimônio, o que 
por si justifica a doação. 

A proposta em exame decorre da necessidade de, por meio da autorização 
legislativa, se conferir validade aos atos administrativos que transfrram o domínio de 
bens imóveis públicos. 

Devemos ponderar que as alienações a eles pertinentes são apuradas mediante 
institutos de direito privado, mas, como adverte Maria Sylvia di Pietro, a sujeição a 
esses institutos nunca é integral, submetendo-se aquelas, em vários aspectos, ao 
direito público. E uma das regras deste que disciplina o contrato entre as partes aqui 
citadas é o art. 17 da Lei Federal n' 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 demonstrado e à avaliação prévia. 

No que conceme ao interesse público da operação, cumpre ressaltar o vínculo desta 
com os serviços comunitários, mostrando-se aquele, assim, inquestionável. 

Com relação à avaliação prévia, esta será realizada por órgão competente do Poder 
Executivo c deverá necessariamente constar da escritura pública de doação. 

Assim, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam a 
matéria, não encontramos óbice à doação rei vindicada pelo município. Apresentamos-
lhe substitutivo, porém, para acrescentar infonnações ao texto do art. I o e para 
suprimir outras, por desnecessárias, do art. 2°. 

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

legalidade do Projeto de Lei n" 1.784/2001 na forma do Substitutivo n" I, apresentado 
a seguir. 

SUBSTITI..JTIVO N" I 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Boa Esperança 

imóvel constituído de terreno e respectivas benfeitorias, com área de I.IOO,OOm' (mil 
e cem metros quadrados), situado na zona rural, no local denominado Barro Preto, 
naquele município, com as seguintes confrontações: frente de 20,0m com João Batista 
de Almeida, fundos de 20,0m com Antônio Cândido de Almeida, à direita, 55,0m 
com João Batista de Almeida e, à esquerda, 55,0m com a Escola Estadual do Barro 
Preto, registrado sob o n" 6.510, a fls. 13 do livro 3-N, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Boa Esperança. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no «caput" deste artigo destina-se ao 
funcionamento da Associação Comunitária do Barro Preto. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz -

Dilzon Melo - Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" I. 794/200 I 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria da CP! da Saúde, o Projeto de Resolução n" 1.794/2001 objetiva sustar 
os efeitos das Portarias n"s 45 e 46, de 13/9/99, da Fundação Ezequiel Dias. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/9/2001, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 195, ele o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da proposição, fundamentado 
nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A CPI da Saúde, criada para apurar denúncias sobre conupção na Secretaria de 

Estado da Saúde, apresentou o projeto de resolução em exame, propondo a sustação 
dos efeitos de duas portarias do ex-Superintendente da Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -,Francisco Rubió. 
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As Portarias n°S 45 e 46, a que se refere o projeto, instituem duas unidades 

administrativas na estrutura dessa Fundação, denominadas, respectivamente, Gerência 
de Suprimentos e Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos - GDRH -, 
ambas subordinadas à Diretoria Administrativo-Financeira. 

Nos referidos atos administrativos estão previstas, ainda, subgerências e são 
definidas as atribuições. 

Todavia, as portarias são, por definição doutrinária, "atos administrativos internos 
pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações 
gerais ou especiais a seus subordinados ou designam servidores para funções e cargos 
secundários. Por portaria também se 1mC1am sindicâncias e processos 
administrativos" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 1990, 
Malheiros Editores Ltda., 23' ed., p. 164). 

Em outras palavras, as portarias são meras ordens de serviço ou determinações da 
administração e só têm valor no âmbito interno das repartições, não podendo 
modificar ou complementar um ordenamento legal existente, conforme propõem as 
portarias em questão. 

Razão assiste, portanto, à CPI da Saúde ao propor a sustação de seus efeitos, por 
terem instituído novas áreas de atividades na Fundação, tendo o seu autor exorbitado 
no uso de sua competência administrativa, a qual resulta da lei e por ela é delimitada. 

Ressalte-se, finalmente, que não se trata de examinar a conveniência das medidas 
constantes nos atos que ora se pretende sustar, uma vez que este exame somente será 
possível quando a matéria for objeto de projeto de lei encaminhado pelo Governador 
do Estado, a quem compete a iniciativa legislativa. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.794/2001. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, relator- Cristiano Canêdo 

- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 694/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em exame dispõe 
sobre sanções às práticas discriminatórias contra pessoas em virtude de sua orientação 
sexual. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Direitos 
Humanos, com as Emendas n°S 1 a 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 
2° turno, em conformidade corri o art. 189 do Regimento Interno. 

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

A instituição de sanções para a prática de discriminação contra pessoas em virtude 
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de sua orientação sexual é medida de todo aplausível. A liberdade de opção e de 
comportamento sexual, limitada apenas pelos parâmetros das obrigações e deveres 
juridicamente instituídos, constitui conquista ainda tênue na sociedade brasileira. 
Cabe ao Estado, nas suas diversas esferas administrativas, fortalecer a cultura do 
respeito à liberdade de opção e de comportamento sexual, coibindo a conduta 
discriminatória. 

Nesse sentido, a proposição encontra pleno amparo na política de defesa e 
valorização dos direitos humanos c de garantia das liberdades individuais consagradas 
pela Constiruição da República. 

Após a apresentação do Substitutivo no 1, da Comissão de Direitos Humanos, 
chegaram a esta Casa diversas sugestões de aprimoramento da matéria, oriundas das 
entidades de defesa do direito à livre orientação sexual. Entre elas, as mais 
importantes foram incorporadas ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e posteriormente aprovadas em Plenário. 

Ainda que constituam, no mérito, modificações relevantes para a matéria tratada, 
algumas questões técnicas e jurídicas levaram-nos à apresentação, no presente 
parecer, de novas emendas, com o objetivo de aprimorar a redação da proposição 
aprovada em 1 o turno. 

A Emenda no 1 objetiva substituir, no dispositivo correspondente, a expressão 
"locais públicos" por "logradouro público", por ser esta última indicação mais 
precisa. 

As Emendas n°S 2 e 3 visam a garantir que os recursos auferidos pela aplicação das 
multas criadas pela proposição sejam destinados ao centro de referência voltado para 
a defesa do direito à liberdade de orientação sexual, quando ele for criado pelo Poder 
Executivo. Até essa criação, se ela vier a ocorrer - e é importante lembrar que o 
dispositivo que se refere ao centro de referência tem caráter apenas autorizativo -, os 
recursos citados serão destinados ao Fundo Estadual de Promoção dos Direitos 
Humanos. Com a iniciativa dessas emendas, pretendemos evitar a possibilidade de 
interpretação dúbia. 

Já a Emenda no 4 tem por objetivo sanar equívoco constante da versão aprovada em 
1 o turno. Com efeito, é fundamental que se garanta, na composição do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a participação de representante do amplo 
espectro de movimentos voltados para a defesa do direito à livre orientação sexual, 
que englobam tanto os homossexuais como diversos outros grupos e tendências de 
comportamento. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei TI0 694/99 no 2° turno, na 

forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 4, a seguir apresentadas. 
EMENDAN"l 

Dê-se aos incisos II, III e IV do art. 2° do vencido a seguinte redação: 
"II - proibição de ingresso ou permanência em logradouro público, estabelecimento 
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III - preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, estabelecimento 
público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente 
privado; 

IV - coibição da manifestação de afeto em logradouro público, estabelecimento 
público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente 
privado;". 

EMENDAN"2 
Dê-se ao parágrafo único do art. 3° do vencido a seguinte redação, renumerando-se 

o dispositivo: 
"§ I • - Os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso I! deste artigo serão 

destinados integralmente, até que se crie o centro de referência citado no art. 5°. desta 
lei, ao Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos.". 

EMENDAN"3 
Acrescente-se ao art. 3° do vencido o seguinte parágrafo: 
"§ 2• - A partir da criação do centro de referência citado no art. s• desta lei, os 

valores pecuniários recolhidos na fonna do inciso li deste artigo serão destinados 
integralmente a ele.". 

EMENDAN"4 
Dê-se ao art. 6° do vencido a seguinte redação: 
"Art. 6° - Fica assegurada, na composição do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos Humanos, a participação de um representante das entidades civis legalmente 
reconhecidas voltadas para a defesa do direito à liberdade de orientação sexual.". 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Durval Ângelo, relator- Marcelo Gonçalves. 

Redação do Vencido no 1• Turno 
PROJETO DE LEI N" 694199 

Dispõe sobre sanções para as práticas discriminatórias contra pessoas em virtude de 
sua orientação sexual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo imporá, no limite da sua competência, sanções às 

pessoas jurídicas que, por ato de seus proprietários, dirigentes, prepostos ou 
empregados ·no efetivo exercício de suas atividades profissionais, discriminem, 
coajam ou atentem contra os direitos da pessoa em razão de sua orientação sexual. 

Art. zo - Para os efeitos desta lei, consideram-se discriminação, coação e atentado 
contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que comprovadamente praticados 
em razão da orientação sexual da vítima: 

I - constrangimento de ordem física, psicológica ou moral; 
1I - proibição de ingresso ou permanência em estabelecimento aberto ao público, 

inclusive o de propriedade de ente privado; 
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IV - coibição da manifestação de afeto em locais públicos e em estabelecimento 
aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado; 

V - impedimento, preterição ou tratamento diferenciado nas relações que envolvem 
a aquisição, locação, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis, para 
qualquer finalidade; 

VI - demissão, punição, impedimento de acesso, preterição ou tratamento 
diferenciado nas relações que envolvem o acesso ao emprego e o exercício da 
atividade profissional. 

Art. 3°- As pessoas jurídicas de direito privado que, por ação de seus proprietários, 
prepostos ou empregados no efetivo exercício de suas atividades profissionais, 
incorrerem em algum dos atos previstos no art. 2° ficam sujeitas a: 

I - advertência; 
II- multa de valor entre R$1.000,00 (mil reais) e R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), 

atualizados por índice oficial de correção monetária, a ser definido na regulamentação 
desta lei; 

III - suspensão do funcionamento do estabelecimento; 
IV - interdição do estabelecimento; 
V - inabilitação para acesso a créditos estaduais; 
VI - rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública 

estadual; 
VII - inabilitação para concessão de isenção, remissão, anistia ou quaisquer outros 

benefícios de natureza tributária. 
Parágrafo único - Os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso II deste 

artigo serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de Promoção dos Direitos 
Humanos. 

Art. 4o - As pessoas jurídicas de direito público que, por ação de seus dirigentes, 
prepostos ou empregados no efetivo exercício de suas atividades profissionais, 
praticarem algum dos atos previstos no art. 2° desta lei ficam sujeitas, no que couber, 
às sanções previstas no seu art. 3o 

Parágrafo único - O infrator, quando agente do poder público, terá a conduta 
averiguada por meio de procedimento apuratório, instaurado por órgão competente, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da administração 
pública estadual, um centro de referência voltado para a defesa do direito à liberdade 
de orientação sexual, que contará com os recursos do Fundo Estadual de Promoção 
dos Direitos Humanos de que trata o parágrafo único do art. 3° desta lei. 

Art. 6'- O art. 18 da Lei n• 9.516, de 29 de dezembro de 1987, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 18- ................................................ .. 
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Parágrafo único - Fica assegurada na compostçao do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos Humanos a participação de um representante dos movimentos de 
defesa dos homossexuais.". 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias 
contados da data de sua publicação, por meio de ato em que se observarão, entre 
outros, os seguintes aspectos: 

I - mecanismo de recebimento de denúncias ou representações fundadas nesta lei; 
I! - formas de apuração das denúncias ou representações; 
III - graduação das infrações e as respectivas sanções; 
IV - garantia de ampla defesa dos denunciados. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 819/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria das Deputadas Maria Tereza Lara e Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei 

n" 81912000 dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da Comunidade 
Negra- CCN -e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno com as Emendas n°s 6, 7 e 8 e as Subemendas n°S 1 e 2 à 
Emenda no 8, a proposição foi distribuída à Comissão de Direitos Humanos, que 
opinou pela sua aprovação em 2° turno na forma do vencido no 1 o turno, com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Nesta oportunidade, o projeto retoma a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Criado pelo Decreto n" 28.071, de 1988, o CCN tem por objetivo desenvolver 

estudos relativos à condição da comunidade negra e propor medidas que visem à sua 
plena inserção nas atividades socioeconômica, política e cultural do Estado. 

O projeto em análise muda a denominação do referido conselho para Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas Gerais, além de 
reformular suas competências e sua composição. 

De acordo com o vencido no 1 o turno, o Conselho seria composto por 28 membros, 
sendo 14 representantes da administração pública estadual e 14 representantes da 
sociedade civil organizada. 

Em que pese ao fato de a Comissão de Direitos Humanos, em seu parecer para o zo 
turno, ter apresentado a Emenda no 1, aumentando de 28 para 32 o número de 
membros do Conselho, cumpre ressaltar que essa emenda não pode prosperar, tendo 
em vista o disposto no inciso V do art. 284 do Regimento Interno, que considera 
prejudicada emenda de matéria idêntica à de outra rejeitada. Ocorre que a matéria 
constante da Emenda n° 1, apresentada pela referida Comissão, trata de tema idêntico 
ao de emenda apresentada no 1° turno e rejeitada em Plenário. Diante desse fato, não 
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acatamos a emenda em questão. 

Por outro lado, tendo em vista sugestão apresentada por pessoa integrante da 
própria comunidade negra, apresentamos a Emenda no 2, redigida ao final deste 
parecer, que transfere o Conselho para a estrutura orgânica da Secre~aria da Casa 
Civil, em lugar da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente. Por se tratar o Conselho de um órgão autônomo, a emenda promove, 
ainda, a substituição da expressão "órgão subordinado à Secretaria" por .. órgão 
integrante da Secretaria", a qual espelha com maior propriedade o caráter autônomo 
do Conselho. 

Com as alterações propostas no projeto, o Conselho apresenta-se como verdadeiro 
canal de comunicação com o poder público, abrindo novas perspectivas de atuação 
conjunta do poder público com a sociedade civil organizada, com vistas à 
implementação e ao desenvolvimento de políticas que visem à defesa dos interesses 
da comunidade negra. 

Por fim, o projeto fornece subsídios para que a administração pública alcance a sua 
finalidade maior, que é a de promover a eqüidade, princípio esse que alia a igualdade 
juridica à igualdade material, procurando concretizar, por via da redução das 
desigualdades, a justiça social. · 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 819/2000, no 2" 

turno, na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda no 2, que apresentamos, 
apresentada ao final deste parecer, e pela rejeição da Emenda no 1, apresentada pela 
Comissão de Direitos Humanos. 

EMENDAN°2 
Dê-se ao "caput" do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3"- O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra de Minas Gerais, órgão integrante da Secretaria de Estado da Casa Civil, será 
composto paritariamente pelos seguintes representantes da sociedade civil e do poder 
público:". 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cristiano Canêdo 

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 47/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 47/99, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 

dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do transporte, da 
comercialização e distribuição de medicamentos no Estado e dá outras providências, 
foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 5 ao vencido no 1 o turno, ficando 
rejeitado o art. 7°. 

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 

L-------------~--------------
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Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 47/99 
Dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. I o - A Política Estadual de Medicamentos tem por objetivo garantir a 

segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos produzidos ou adquiridos pelo 
Estado, promover seu uso racional e possibilitar o acesso da população aos 
medicamentos essenciais. 

Parágrafo único - A Política Estadual de Medicamentos obedecerá ao estabelecido 
nesta lei, sem prejuízo do disposto em outras disposições normativas vigentes. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se assistência farmacêutica o conjunto 
de atividades destinadas a apoiar as ações de saúde e de vigilância sanitária e 
epidemiológica relacionadas com os processos de seleção, produção, aquisição, 
armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos, bem como 
com o acompanhamento do uso destes e o controle de sua qualidade. 

An. 3° - Na implementação da Política Estadual de Medicamentos, serão 
observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para o atendimento das nosologias prevalentes e de grande impacto 
epidemiológico; 

II - utilização prioritária da capacidade instalada dos laboratórios oficiais para a 
produção de medicamentos, com vistas ao suprimento das necessidades do Estado; 

III - programação da aquisição e da produção de medicamentos conforme as 
necessidades definidas nos Planos Estadual e Municipais de Assistência 
Farmacêutica; 

IV- incentivo à produção e à aquisição de medicamentos genéricos; 
V - integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas públicas ou 

privadas do setor produtivo com o objetivo de promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento das tecnologias de produção farmacêutica e das metodologias 
analíticas de controle da qualidade; 

VI - aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais. 
Art. 4° - Para a implementação da Polftica Estadual de Medicamentos, cabe ao 

Estado: 
I - coordenar e executar a assistência farmacêutica, por meio da Coordenação de 

Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde; 
II - coordenar o processo de articulação dos diversos setores públicos e privados 

envolvidos; 
III - coordenar e monitorar a ação das instituições responsáveis pela 

implementação, no Estado, dos sistemas nacionais básicos para a polftica de 
medicamentos; 
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IV- elaborar o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica; 
V- desenvolver, coordenar e implementar o sistema estadual de farmacovigilância; 
VI - apoiar, por meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de 

desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e 
farmacoquímicos; 

VII - prestar assistência técnica aos munic1p10s na elaboração dos Planos 
Municipais de Assistência Farmacêutica e nos processos de aquisição de 
medicamentos essenciais, por intermédio das Diretorias Regionais de Saúde e dos 
setores afins; 

VIII - criar as condições necessárias para que a compra de insumos e medicamentos 
no Estado seja processada mediante sistema de registro de preços, nos termos da 
legislação federal; 

IX - implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade e criar 
condições favoráveis à efetiva fiscalização e ao controle da matéria-prima, da 
produção, do transporte, da distribuição, da comercialização e do uso de 
medicamentos; 

X - promover o uso racional de medicamentos pela comunidade, pelos prescritores 
e pelos dispensadores; 

XI - adquirir, preferencialmente, medicamento genérico para seus estoques e adotar 
a Denominação Comum Brasileira - DCB - ou, na falta desta, a Denominação Comum 
Internacional - DCI - na prescrição médica e odontológica feita no âmbito estadual do 
Sistema Único de Saúde- SUS -; 

XII- desenvolver a estrutura dos laboratórios e das instituições de ensino e pesquisa 
do Estado que atuam no setor, com o objetivo de realizar estudos epidemiológicos, 
otimizar o controle da qualidade dos medicamentos adquiridos ou produzidos e 
monitorar sua utilização; 

XIII - criar linhas de pesquisa próprias ou em parceria com universidades, 
instituições ou empresas públicas ou privadas do setor produtivo para o 
desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos; 

XIV - apoiar pesquisa que vise ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora 
e da fauna nacionais, com ênfase na certificação de suas propriedades 
medicamentosas; 

XV - incentivar o estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, 
homeopáticos e de outras alternativas fannacoterapêuticas e monitorar a qualidade 
desses produtos; 

XVI - promover e apoiar, por meio de cooperação técnica com centros 
especializados, a formação dos recursos humanos necessários à prestação da 
assistência farmacêutica. 

Art. 5" - O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, a ser elaborado pela 
Secretaria de Estado da Saúde e encaminhado anualmente, até o dia 30 de outubro, ao 
Ministério da Saúde, será submetido à aprovação do Conselho Estadual de Saúde -

~-----------~------------~ 
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CESMG- e da Comissão Intergestores Bipartite- CIBMG. 

§ r• - Na elaboração do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, que será 
implantado conforme o princípio de descentralização de gestão, serão considerados: 

I - o diagnóstico da situação da saúde no Estado; 
li -as atividades de assistência farmacêutica no Estado; 
ill - a rede de serviços existentes, em vista do nível de complexidade de 

atendimento definido pelo SUS; 
IV - as condições necessárias ao cumprimento das práticas de assistência 

farmacêutica; 
V- os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 
VI - a aniculação com os municípios para a adequada prestação da assistência 

farmacêutica. 
§ z• - O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica preverá, entre outras ações: 
I - a definição dos medicamentos a serem incluídos na Relação Estadual de 

Medicamentos; 
II - a atualização periódica da Relação Estadual de Medicamentos, com base na 

Relação Nacional de Medicamentos - RENAME -, na relação de medicamentos 
essenciais da Organização Mundial de Saúde - OMS - e no perfil epidemiológico do 
Estado; 

m - a capacitação e o aperfeiçoamento permanente dos recursos humanos 
envolvidos na sua operacionalização; 

IV - a definição da alocação dos recursos financeiros destinados à sua 
implementação; 

V - a definição da alocação dos recursos financeiros dos municípios, de acordo com 
os diferentes estágios de implementação do SUS; 

VI - a elaboração de seu relatório de gestão. 
§ 3• - A execução do Plano a que se refere o "caput" deste artigo será acompanhada 

por comissão consultiva permanente, na forma definida em decreto, composta por 
representantes das seguintes área e instituições: 

I - Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária, Assistência à Saúde e 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde; 

li - Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde; 
III - Conselhos Regionais de Medicina, de Farmácia e de Odontologia; 
IV - Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
V- Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
VI - Associações de Farmacêuticos e de Médicos de Minas Gerais; 
VII - Ministério Público; 
VIII- Conselho Estadual de Saúde- CESMG. 
§ 4° - A execução do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica será fiscalizada 

por meio de um relatório de gestão apresentado ao CESMG. 
Art. 6° - Ao dispor sobre a relação de medicamentos que podem ser 

~------------~------------~ 
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comercializados no Estado, em posto de medicamento conceituado no inciso XIII 
do art. 4' da Lei Federal n• 5.991, de 17 de dezembro de 1973, a autoridade sanitária 
estadual não poderá impedir a venda, se receitado por médico, de medicamento 
industrializado, em sua embalagem original exceto psicotrópicos. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o posto de 
medicamentos guardará cópia da receita médica, pelo prazo mínimo de um ano, para 
exibi-la aos órgãos de fiscalização. 

Art. 7° - A execução da Política Estadual de Medicamentos será acompanhada e 
avaliada periodicamente, com o objetivo de: 

I - conhecer a sua repercussão sobre os indicadores de saúde da população; 
II - verificar o resultado dos programas, dos projetos e das atividades que irão 

operacionalizá-la; 
m levantar indicadores epidemiológicos que possam fundamentar o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática da 
assistência farmacêutica no Estado. 

Parágrafo único - A metodologia a ser adotada para o acompanhamento e a 
avaliação de que trata este artigo será definida pelas áreas competentes da Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à custa de: 
I - recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela execução da Política 

Estadual de Medicamentos; 
li - doações e legados; 
III- recursos provenientes de outras fontes. 
Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana, relator - Luiz Fernando Faria. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 640/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n' 640/99, de autoria do Deputado João Leite, que dispõe sobre a 
concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado, foi aprovado no 2° 
turno. na forma do Substitutivo no 1, 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' 640/99 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado. 

'---------0 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivo fiscal a contribuinte que apoiar 

financeiramente projeto esportivo, nos termos desta lei. 
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - incentivador o contribuinte tributário que apóie financeiramente projeto 

esportivo; 
li - empreendedor o promotor de projeto esportivo. 
Art. 3° - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente projeto 
esportivo poderá deduzir a quantia aplicada, mensalmente, até o limite de 4% (quatro 
por cento) do valor do imposto devido, referente à quota-pane do Estado, na forma e 
nos limites estabelecidos por esta lei. 

Parágrafo único - A dedução nos termos do "caput" deste artigo poderá ser iniciada 
pelo contribuinte trinta dias após o repasse dos recursos ao empreendedor. 

Art. 4° - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos seguintes 
segmentos esportivos: 

I- desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino como atividade curricular 
e em formas assistemáticas de educação, promovido por entidade não integrante dos 
referidos sistemas, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania c a prática do lazer, 
evitando-se a seletividade e o excesso de competitividade de seus praticantes; 

li - desporto de participação, praticado de modo voluntário, compreendendo as 
modalidades desportivas realizadas com a finalidade de contribuir para a integração 
dos praticantes na vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação 
do meio ambiente; 

li! - desporto de rendimento, praticado com a finalidade de obter resultados e 
integrar pessoas e comunidades, organizado e praticado de modo não profissional, 
compreendendo o desporto amador, identificado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incentivo material para atletas 
de qualquer idade. 

Parágrafo único - Poderão ser também beneficiados, nos termos desta lei, projetos 
que visem à aquisição de equipamentos e à preservação, à manutenção ou à 
construção de infra-estrutura destinada à prática desportiva. 

Art. 5° - O montante de recursos deduzidos na forma desta lei observará a seguinte 
distribuição: 

I- 30% (trinta por cento) para o desporto educacional; 
li - 30% (trinta por cento) para o desporto de participação, sendo 60% (sessenta por 

cento) destes destinados a programas de cunho social que beneficiem a população 
carente; 

III- 30% (trinta por cento) para o desporto de rendimento; 
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IV - 10% (dez por cento) para a aquisição de equipamentos e para a preservação, 

a manutenção ou a construção da infra-estrutura necessária à prática do esporte nos 
segmentos definidos nos incisos anteriores. 

Parágrafo único - É vedada a concessão de incentivo a projeto esportivo a ser 
desenvolvido em circuito privado ou comercial. 

Art. 6o - O total de recursos provenientes da arrecadação do ICMS e 
disponibilizados pelo Estado para a finalidade prevista no art. 3° desta lei não poderá 
ser superior aos seguintes percentuais: 

I- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no primeiro exercício subseqüente ao da 
publicação desta lei; 

li - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no segundo exercício subseqüente ao da 
publicação desta lei; 

III- 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios seguintes. 
Art. 7° - O contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da publicação desta lei 

poderá quitar o débito em até cento e oitenta dias após essa data, com desconto de 
50% (cinqüenta por cento) da multa devida, desde que apóie financeiramente projeto 
esportivo, nos termos deste artigo. 

§ 1° - Para obter o benefício previsto no "caput", o contribuinte incentivador 
apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, em até cinco dias após 
o seu deferimento, efetuará o recolhimento do valor devido. após o desconto, da 
seguinte forma: 

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de Documento de 
Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos 
estaduais; 

li - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo contribuinte 
incentivador ao empreendedor esportivo, com a autorização da comissão técnica a que 
se refere o art. 9o desta lei. por meio de cheque nominal depositado em conta bancária 
de que este seja titular, observadas, ainda, outras condições estabelecidas em 
regulamento. 

§ 2° - O recolhimento de que trata o § 1 o deste artigo poderá, a critério da Secretaria 
de Estado da Fazenda, ser parcelado, na forma e no prazo previstos. 

§ 3° - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 o deste artigo importa a 
confissão do débito tributário. 

§ 4° - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida ativa 
decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito 
passivo. 

Art. go - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3° ou dos recursos 
repassados na forma do inciso 11 do § 1 o do art. 7° será de, no máximo, 80% (oitenta 
por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá 
integralizar o restante a título de contrapartida, nos termos definidos em regulamento. 

Art. 9° - Somente receberá apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação 

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



desta lei o projeto esportivo previamente aprovado por comissão técnica instituída 
pela Secretaria de Estado de Esportes. 

Art. 10- Integram a comissão técnica a que se refere o art. 9°: 
I - dois representantes da Secretaria de Estado de Esportes; 
H - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
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IV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, 
da Criança e do Adolescente; 

V - seis representantes das entidades associativas de modalidades esportivas 
sediadas no Estado, por elas indicados em reunião convocada especialmente para este 
fim pela Secretaria de Estado de Esportes; 

VI - um representante da Associação Mineira de Municípios - AMM. 
Parágrafo único - A duração do mandato dos representantes a que se refere o inciso 

V será estabelecida no regimento interno da comissão técnica. 
Art. 11 - Compete à comissão técnica referida no art. 9°: 
I - analisar e avaliar, quanto aos aspectos da regularidade documental, da atividade 

esportiva e da compatibilidade de seus custos, os projetos esportivos apresentados 
para os fins previstos nesta lei; 

II - emitir parecer de deferimento ou indeferimento de projeto encaminhado para 
sua avaliação; 

III - solicitar à Secretaria de Estado de Esportes, quando entender necessário, a 
assessoria técnica disponível para o cumprimento de suas atribuições; 

IV - elaborar o edital anual contendo os percentuais de recursos a serem 
disponibilizados em decorrência da aplicação desta lei e os requisitos para o 
recebimento dos projetos e determinar a publicação dele; 

V -divulgar, no órgão oficial dos Poderes do Estado, os projetos qualificados para a 
captação dos recursos de que trata esta lei; 

VI - analisar a prestação de contas de resultados do projeto incentivado, no tocante 
à correta aplicação dos recursos e à divulgação do apoio institucional e da marca desta 
lei; 

VII - receber e encaminhar à Secretaria de Estado da Fazenda as prestações de 
contas contábeis dos projetos, para o processo de auditoria; 

VIII - zelar pelo fiel cumprimento desta lei e de seus objetivos, propondo medidas 
que assegurem a adequada utilização dos recursos obtidos por meio do incentivo de 
que trata esta lei; 

IX - elaborar o seu regimento interno; 
X- resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência. 
§ 1 o- Terá prioridade para exame o projeto que contiver a intenção do incentivador 

em apoiá-lo financeiramente. 
§ 2° - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos a serem 

concedidos a cada projeto. 
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Art. 12 - A Secretaria de Estado de Esportes porá à disposição dos interessados a 
documentação referente aos projetos esportivos que obtiverem recursos financeiros 
em decorrência do disposto nesta lei. 

·Art. 13 -É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera federativa. exceto: 

I - escola pública; 
li- entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade relacionada 

com a área esportiva. 
Parágrafo único - O total de recursos destinados aos empreendedores a que se 

referem os incisos I e li do "caput" deste artigo não poderá ser superior a 50% 
(cinqüenta por cento) da parcela da receita do ICMS destinada anualmente pelo 
Estado a projetos esportivos. 

Art. 14 - É vedada a concessão de incentivo fiscal nos termos desta lei a projeto de 
que seja beneficiário o próprio incentivador, qualquer de seus sócios ou instituição a 
ele coligada. 

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se aos 
ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou ao companheiro do 
incentivador ou de seus sócios. 

Art. 15 - A divulgação de atividade ou de obra resultante de projeto esportivo 
financiado nos termos desta lei fará menção à marca desta lei ou citará a sua 
utilização. 

Art. 16 - O incentivador ou o empreendedor que utilizar indevidamente os 
benefícios proporcionados por esta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido efetivamente 
aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias; 

li - pagamento integral do tributo, acrescido dos encargos previstos em lei. 
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana, relator - Lulz Fernando Faria. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.305/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.305/2000, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
que estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário em áreas próximas de 
residências, cursos hídricos e mananciais, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no I o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
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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" 1.305/2000 
Estabelece condição para a implantação de unidades de disposição final e de 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Na implantação de unidade de disposição final ou de tratamento de 

resíduos sólidos urbanos nas proximidades de zona residencial, de corpos d'água e de 
espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos, sem prejuízo da 
legislação em vigor e com base em estudo prévio dos órgãos seccionais de apoio da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, 
será observado o disposto em ato normativo do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM -, em especial no que diz respeito à distãncia mínima a ser 
respeitada. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Doutor Viana. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.566/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.566/2001, de autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
estabelece a Política Estadual de Reciclagem de Materiais, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1 o turno. 

VerTI 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 1.566/2001 
Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Política Estadual de Reciclagem de Materiais tem o objetivo de 

incentivar o uso, a comercialização e a industrialização de materiais recicláveis, tais 
como: 

I - papel usado, aparas de papel e papelão; 
li - sucatas de metais ferrosos e não ferrosos; 
III - plásticos, garrafas plásticas e vidros; 
IV- entulhos de construção civil; 
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V- resíduos sólidos e liquidas, urbanos e industriais, passíveis de reciclagem; 
VI - produtos resultantes do reaproveitamento, da industrialização e do 

recondicionamento dos materiais referidos nos incisos anteriores. 
Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, para a consecução da política de que trata 

esta lei: 
I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços e de comercialização, 

distribuição e annazcnagem de material reciclável; 
II - incentivar a criação de distritos industriais voltados para a indústria de 

reciclagem de materiais; 
III - incentivar o desenvolvimento ordenado de programas municipais de 

reciclagem de materiais; 
IV - promover campanhas de educação ambiental voltadas para a divulgação e a 

valorização do uso de material reciclável e seus benefícios; 
V - incentivar o desenvolvimento de projetos de utilização de material descartável 

ou recic1ável; 
VI - promover, em articulação com os municípios, campanhas de incentivo à 

realização de coleta seletiva de lixo. 
Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável- SEMAD- coordenar as ações previstas neste artigo. 
Art. 3° - Para o cumprimento do disposto nesta lei, poderão ser adotadas as 

seguintes medidas: 
I- concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -; 

b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regime especial facilitado para o cumprimento de obrigação tributária acessória; 
e) prazo especial para pagamento de tributos estaduais; 
f) crédito presumido; 
II - inserção de empresa de reciclagem em programa de financiamento com 

recursos de fundos estaduais; 
III - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de 

tributação estadual as operações c prestações internas e de importação realizadas por 
empresa cuja atividade se relacione com a política de que trata esta lei; 

IV - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou entidade das 
administrações federal, estadual ou municipal. 

Parágrafo único - Para cobrir, ao menos parcialmente, as despesas decorrentes da 
aplicação desta lei, o Poder Executivo poderá estudar a viabilidade e a conveniência 
de buscar a colaboração ou a participação de agentes que realizem operações de 
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reciclagem lucrativas. 

Art. 4(1 - Os benefícios de que trata esta lei serão concedidos exclusivamente ao 
usuário, ao produtor e ao comerciante cadastrados na SEMAD. 

Art. 5(1 - Esta lei será regulamentada no prazo de até cento e oitenta dias contados a 
partir de sua publicação. 

An. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7(1 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente- Luiz Fernando Faria, relator- Doutor Viana. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.677/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.677/2001, de autoria do Deputado Djalma Diniz, que declara 
de utilidade pública a Associação Comunitária SEARA, com sede no Município de 
Várzea da Palma, foi aprovado em turno único, com a Emenda n(l 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 (I 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 1.67712001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Seara- ACS -, com sede no 

Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Seara - ACS 

-,com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3(1- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente- José Henrique, relator- Djalma Diniz. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N" 3 E AS EMENDAS N°S 8 A 22, 
APRESENTADOS NO I o TURNO, AO PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 

(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 
Comissão de Administração Pública 

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

do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE- e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n(l 1, que 
apresentou. A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n(l I, com as Emendas n(ls 1 a 4, que apresentou. 
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A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, com as Emendas n°S 5 a 7, que apresentou, e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira c Orçamentária opinou por 
sua aprovação na forma do Substitutivo no 2, que apresentou, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1 e das Emendas nos 1 a 5, ficando prejudicadas as Emendas nos 6 e 7. 

Na fase de discussão no 1 o turno, em Plenário, foram apresentados o Substitutivo no 
3 e as Emendas n°S 8 a 22, que foram encaminhados a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos regimentais. O relator inicialmente designado apresentou parecer 
pela rejeição do Substitutivo n• 3 e das Emendas n•s 10, 11, 15, 17, 18 e 20 a 22; e 
pela aprovação do Substitutivo no 2, sugerindo as Emendas nos 23 a 25. Entretanto, 
em face da rejeição do parecer, nos termos do§ 3° do art. 138 do Regimento Interno, 
foi designado novo relator. 

Cumpre-nos, então, opinar sobre as proposições apresentadas em Plenário. 
Fundamentação 

A criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE - visa a dar ao Estado uma instituição ágil, dinâmica e capaz de rápida 
interlocução com o órgão federal de desenvolvimento do semi-árido brasileiro, vale 
dizer, a Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE. Para atender a esse 
propósito, o IDENE atuará no Polígono das Secas, em Minas Gerais, implementando 
e gerando planos e programas de desenvolvimento regional, especialmente no 
combate aos efeitos das secas, fenômeno climálico recorrente naquela região. 

No período de tramitação do projeto, a área mineira da SUDENE, que já fora 
ampliada de modo a incluir o vale do Jequitinhonha, por força de lei, foi também 
estendida até o vale do Mucuri e incluiu os Municípios de Santa Fé de Minas e São 
Romão, por meio de medida provisória editada pela Presidência da República. 

Em decorrência desses fatos, diversas emendas foram apresentadas à mensagem do 
Governador do Estado, visando alterar a área de atuação do IDENE para adequá-la à 
porção territorial atendida pela ADENE, mas também incluindo nesse território outras 
regiões de Minas, totalmente fora do escopo e do objetivo inicial do projeto. Tais 
emendas, além de pleitearem o aumento da área de atuação do IDENE, propuseram 
alterações que provocariam um inchaço na estrutura administrativa da autarquia e 
que, se aprovadas, poderiam inviabilizar a própria instituição, tanto pela pulverização 
dos parcos recursos que o IDENE poderia mobilizar no Estado como pela 
impossibilidade legal de levar a essas outras áreas os recursos cuja fonte estivesse na 
ADENE. 

Na apreciação do parecer inicialmente apresentado a esta Comissão sobre as 
proposições de Plenário, o Deputado Márcio Kangussu fez substancial argumentação 
em defesa do Substitutivo no 3, realçando a maior aderência da área operacional do 
IDENE à da agência federal e a necessidade de se promover um enxugamento da 
máquina administrativa da autarquia para torná-la mais operacional e menos onerosa 
ao Estado. Esses argumentos prevaleceram, motivando a rejeição do parecer e a 
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designação de novo relator. 

À luz dos argumentos apresentados na discussão da matéria nesta Comissão, 
examinamos detidamente o Substitutivo no 3 e as Emendas n°S 8 a 22 e concluímos 
pela necessidade de se promoverem ajustes no projeto de forma a facilitar a sua 
implantação. 

Nesse contexto, um aspecto fundamental é promover a coincidência da região de 
atuação da instituição estadual com a da federal, para permitir maior harmonia nas 
ações de desenvolvimento socioeconômico regional. Por sua vez, diversas emendas 
propõem a inclusão de microrregiões e municípios e provocam a necessidade de 
maior número de coordenadorias, que se disseminariam nas áreas que seriam 
agregadas ao IDENE. O resultado seria aquilo que já mencionamos anteriormente: 
uma grande dispersão de recursos financeiros e a extensão da área de atuação da 
autarquia para regiões totalmente fora do Polígono das Secas em Minas Gerais. 

Em razão desses fatos, estamos apresentando o Substitutivo TI0 4, com a finalidade 
precípua de facilitar a votação da matéria pelo Plenário. Nele, acolhemos a idéia de 
reduzir a área de abrangência do IDENE e de reduzir a máquina administrativa ao 
mínimo necessário, mantendo a discricionariedade do Executivo para indicar as 
cidades que sediarão as coordenadorias. Também buscamos restituir aos servidores da 
SUDENOR a possibilidade de opção quanto à locação institucional, bem como 
trouxemos novamente ao texto da proposição o Conselho de Desenvolvimento do 
Semi-Árido Mineiro. Esse colegiado, a nosso ver, é fundamental para a boa condução 
das políticas públicas voltadas para o combate aos efeitos das secas. Ao Conselho 
caberá a tarefa de promover a interlocução entre os diversos órgãos das secretarias de 
Estado que atuam nas regiões Norte e Nordeste de Minas nos períodos de crises 
climáticas. Trata-se de uma ação necessária, visto que a Comissão Especial desta 
Casa que estudou os efeitos das secas demonstrou claramente a falta de coordenação 
das ações de governo na implementação de programas e projetos de interesse 
daquelas comunidades. 

As Emendas n°S 8, 9, 16 e 20 a 22, apresentadas em Plenário, dizem respeito à área 
de abrangência do IDENE e ficam prejudicadas com o acolhimento do Substitutivo no 
4; as Emendas n°S 10, 15 e 17 referem-se ao quadro de servidores efetivos e, por 
serem excessivamente impositivas, devem ser rejeitadas; as Emendas n°S 11 a 14 são 
incompatíveis com a área de atuação da instituição como proposta no Substitutivo no 
4, ficando, por isso, prejudicadas; a Emenda no 18 interfere diretamente em 
atribuições privativas do Governador do Estado, pelo que deve ser rejeitada, e, 
finalmente, acatamos a Emenda no 19, cujo teor integra o substitutivo que ora 
apresentamos. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 3 e das Emendas n°s 1 O, 15, 

17 e 18; e pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.422/2001 na forma do Substitutivo n" 
4, a seguir apresentado. A aprovação do Substitutivo no 4 prejudica as Emendas n°S 1 
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a9, 11 a 14, 16e 19a22. 

SUBSTITUTIVO N" 4 
Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. I o- Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais - IDE:NE -, resultante da transformação da autarquia Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEV ALE - e da absorção das 
funções da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, 
integrante da esuutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

§ I o - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE - é uma entidade autárquica, com autonomia administrativa e financeira, 
personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro 
na Capital do Estado, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

§ 2°- Para os efeitos desta lei, as expressões Instituto de Desenvolvimento do Norte 
e Nordeste de Minas Gerais, autarquia e a sigla IDENE se equivalem. 

Art. 2° - A área de abrangência do IDENE é constituída dos municípios mineiros da 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -, a que se 
refere a Medida Provisória n" 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e dos demais 
municípios integrantes da Mesorregiões Norte de Minas e Vale do Mucuri, de acordo 
com o mapa de Mesorregiões e Microrregiões Geográficas 2000, za edição, elaborado 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA, em março de 2000. 

§ 1 o - A exclusão de municípios mineiros da área de atuação da ADENE não 
implica exclusão desses mesmos municípios da área de abrangência do IDENE. 

§ 2° - Por determinação do Governador do Estado e mediante a celebração de 
convênio. os municípios não relacionados no .. caput" e em situação de emergência 
reconhecida pelo Poder Executivo em decorrência de secas poderão ser atendidos por 
programas e ações implementados pela autarquia. 

Capítulo li 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art. 3° - O IDEI\TE tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e 

social das regiões Norte e Nordeste do Estado, competindo-lhe ainda: 
I - formular e propor diretrizes, planos e ações necessários ao desenvolvimento 

econômico e social para as regiões, compatibilizando-os com as políticas dos 
Governos Federal e Estadual; 

li - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e a 
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III - observar os interesses das regiões e articular formas de atuação com os demais 
órgãos e entidades dos Poderes Executivos Municipais, Estadual e Federal que atuam 
na região; 

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos necessários 
ao desenvolvimento das regiões; 

V- articular-se com os organismos competentes, tendo em vista o desenvolvimento 
empresarial das regiões c a fixação de critérios de concessão de estímulos fiscais e 
financeiros, visando à atração de investimentos; 

VI - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, programas, 
projetos e atividades permanentes ou emergenciais de combate aos efeitos das secas 
em consonância com as diretrizes do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido 
Mineiro; 

VII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, programas, 
projetos e atividades relacionados à proteção e conservação do patrimônio cultural, 
histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e ao desenvolvimento do turismo 
ecológico e rural; 

VIII -exercer outras atividades correlatas. 
Seção li 

Da Organização 
Art. 4°- O IDENE tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Unidades Colegiadas: 
a) Conselho de Administração; 
b) Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro- CODESA -; 
li- Unidade de Direção Superior: 
a) Diretoria-Geral; 
III- Unidades Administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Auditoria Seccional; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
I) Divisão de Administração; 
2) Divisão de Finanças; 
f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos: 
I) Coordenadoria de Administração de Incentivos; 
2) Coordenadoria de Relações Institucionais; 
g) Diretoria Regional do Norte de Minas; 
h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha; 
i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; 
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j) Coordenadoria Regional de Recife. 
§ 1 o - A Diretoria Regional do Norte de Minas é constituída por quatro 

coordenadorias regionais, e a do vale do Jequitinhonha, por três. 
§ 2°- As competências, a descrição, a abrangência e as sedes das unidades 

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas no regulamento do IDENE, 
a ser aprovado por decreto do Governador do Estado. 

§ 3°- Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre nomeação e 
exoneração pelo Governador do Estado. 

Seção li! 
Dos Órgãos Colegiados 

Subseção I 
Do Conselho de Administração 

Art. 5° - Ao Conselho de Administração, unidade colegiada de direção superior, 
compete: 

I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, em especial do 
CODESA, as políticas e as diretrizes para os planos e os programas de trabalho do 
IDENE; 

li - aprovar o plano de ação e o orçamento anual e plurianual do IDENE; 
III - avaliar administrativamente as atividades do IDENE e propor medidas que 

visem ao seu aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus objetivos; 
IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos, 

acordos e ajustes, dos quais o IDENE seja participante; 
V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a alienação, a 

locação e a concessão do direito de uso de bem imóvel do IDENE e autorizar tais 
atos; 

VI - opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e a situação 
econômico-financeira do IDENE; 

VII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
VIII- exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Regimento Interno mencionado no inciso VII deste artigo 

tratará das normas de funcionamento do Conselho de Administração. 
Art. 6° - O Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que é o seu 

Presidente; 
li- o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo; 
li! - um representante da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

IV - três representantes indicados pelas Associações Microrregionais de 
Municípios; 

V -um representante de entidade de classe empresarial do Estado; 
VI- um representante dos servidores da autarquia. 
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§ 1 o - As indicações dos membros do Conselho de Administração de que tratam 

os incisos III, IV, V e VI deste artigo serão apresentadas até trinta dias após a 
solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do Governador do Estado 
para um mandato de dois anos, permitida a recondução por igual período. 

§ zo - Caberá ao Secretário de Planejamento e Coordenação Geral indicar o 
representante das Associações Mlcrorregionais de Municípios, se não o fizerem as 
entidades competentes no prazo estipulado no parágrafo anterior e disposições 
estabelecidas no Regimento Interno. 

§ 3o - A cada membro corresponde um suplente que substitui o titular nos seus 
impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, sendo 
designado novo suplente. 

Art. 7° - O Presidente do Conselho de Administração terá direito, além do voto 
comum, ao de qualidade e será substituído pelo Secretário Adjunto da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais. 

Art. go - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público, não 
lhe cabendo remuneração. 

Art. 9° - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho de Administração 
serão fixadas em seu Regimento Interno, inclusive as formas e os prazos para a 
indicação dos representantes de que tratam os incisos III, IV, V e VI do art. 6° desta 
lei. 

Subseção II 
Do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro 

An. 10- Ao Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro compete: 
I - propor ações permanentes ou emergenciais de combate continuado aos efeitos da 

seca na área de atuação do IDENE; 
II - opinar sobre propostas do Poder Executivo que visem a empreender ações para 

o combate à seca em todo o território mineiro; 
III - apreciar e publicar, até 31 de dezembro de cada ano, relatório anual sobre a 

situação hidrológica de cada região do Estado; 
IV - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos planos de trabalho dos 

órgãos públicos responsáveis pelo combate aos efeitos das secas; 
V - apreciar, no âmbito do Poder Executivo, a proposta de orçamento anual do setor 

público estadual na área de combate às secas; 
VI - assessorar o Poder Executivo sobre os recursos financeiros a serem repassados 

aos municípios em estado de emergência ou de calamidade pública em virtude da 
seca, bem como acompanhar sua aplicação; 

VII - coordenar, de forma integrada e harmônica, a ação das áreas competentes da 
administração estadual, com vistas à maior rapidez e eficiência no combate aos efeitos 
das secas; 

VIII - estimular a implantação, nas escolas públicas estaduais da área de atuação do 
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IDENE, de programas de convívio com a seca e de combate aos seus efeitos; 

IX - divulgar informações sobre programas e projetos para o combate aos efeitos 
das secas; 

X - planejar, coordenar, supervisionar e orientar a formulação e a execução de 
planos e programas de desenvolvimento econômico e social para as regiões Norte e 
Nordeste do Estado, na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste; 

XI - formular e propor diretrizes e ações necessárias à definição de políticas de 
desenvolvimento econômico e social para as regiões Norte c Nordeste do Estado, 
tendo em vista sua compatibilização com as políticas dos Governos Estadual e 
Federal; 

XII - subsidiar o Poder Executivo na fixação de critérios de concessão de estímulos 
fiscais e financeiros na área de atuação do IDENE; 

XIII - planejar, supervisionar e orientar planos, programas, projetos e atividades 
relacionados à proteção e conservação do patrimônio cultural. histórico, arqueológico, 
espeleológico e paisagístico e ao desenvolvimento do turismo ecológico e rural; 

XIV - avaliar as atividades do IDENE e propor medidas que visem ao seu 
aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus objetivos. 

Art. 11 - O Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro tem a seguinte 
composição: 

I - Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que é seu 
Presidente; 

li - Diretor-Geral do IDENE, que é seu Secretário; 
III -Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
IV - Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
V -um representante da Assembléia Legislativa; 
VI - três representantes de organizações não governamentais com atuação 

comprovada no combate aos efeitos das secas na área de atuação do IDENE, sendo 
um do Norte de Minas, um do vale do Jequitinhonha e um do vale do Mucuri; 

VII - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas; 
VIII - um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Minas Gerais; 
IX- um representante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 
X - três representantes das associações microrregionais, sendo um do Norte de 

Minas, um do vale do Jequitinhonha e um do vale do Mucuri; 
XI - um representante da UNIMONTES. 
§ I o - As indicações dos membros do CODESA de que tratam os incisos VI, X e XI 

deste artigo serão apresentadas até trinta dias após a solicitação fonnal da autarquia e 
serão de livre designação do Governador do Estado para um mandato de dois anos, 
permitida a recondução por igual periodo. 

§ 2°- Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Gera1 indicar 
os representantes das Associações Microrregionais de Municípios, se não o fizerem as 
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§ 3• - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o titular nos seus 
impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, sendo 
designado novo suplente. 

Art. 12 - O Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro 
terá direito, além do voto comum, ao de qualidade e será substituído pelo Secretário 
Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral em seus 
impedimentos eventuais. 

Art. 13 - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público, não 
lhe cabendo remuneração. 

Art. 14 - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho de 
Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, à formação de câmaras especializadas e a 
outras questões de caráter específico serão fixadas em seu Regimento Interno, até 
mesmo as formas e prazos para a indicação dos representantes de que tratam os 
incisos V a XI do art. 11 desta lei. 

Seção IV 
Da Diretoria 

Art. 15- O IDENE é administrado por uma diretoria composta de um Diretor-Geral 
e cinco Diretores, todos de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado. 

Art. 16 - Ao Diretor -Geral compete: 
I - exercer a direção superior do IDENE, praticando os atos de gestão necessários 

ao cumprimento de seus objetivos; 
II - exercer a coordenação geral e articulações institucionais nas ações, nos 

programas e projetos públicos de relevante interesse regional; 
III -propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e entidades públicos e 

privados, nacionais e estrangeiros; 
IV - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Administração: 
a) os planos plurianual e anual de ação; 
b) a proposta do orçamento anual e as prestações de contas; 
c) o relatório anual de atividades; 
d) a proposta de alteração da estrutura orgânica da autarquia, ouvido o CODESA; 
e) a proposta de aquisição, alienação, locação e concessão de direito de uso de bem 

imóvel da autarquia; 
V - submeter ao exame e aprovação do CODESA as matérias relacionadas com a 

sua competência; 
VI - representar o IDENE em juízo e extrajudicialmente; 
VII - designar os ocupantes dos cargos em comissão do IDENE, excetuados os 

mencionados no art. 15 desta lei. 
Seção V 
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Do Patrimônio e da Receita 
Art. 17- Constituem receitas do IDENE: 
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I - as dotações orçamentárias, as subvenções e o auxílio da União, dos Estados e 
municípios; 

li - as doações; 
III - as rendas resultantes de suas atividades e do uso ou da cessão de suas 

instalações ou de bens imóveis; 
IV - os recursos provenientes de convênios com instituições nacionais ou 

estrangeiras, públicas ou privadas; 
V- os recursos provenientes da aplicação da receita; 
VI - os empréstimos. 
Art. 18 - Constituem patrimônio do IDENE: 
I - bens, direitos e obrigações a ela pertencentes e os que se lhe incorporarem; 
li - doação, legado, auxílio ou outros benefícios provenientes do Estado e de 

pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
III - bens e direitos resultantes das aplicações que realizar com rendas previstas 

nesta lei. 
Art. 19 - Em caso de extinção, os bens e direitos do IDENE reverterão ao 

patrimônio do Estado, salvo se lei específica prescrever destinação diferente. 
Seção VI 

Do Regime Econômico e Financeiro 
Art. 20 - O exercício financeiro do IDENE coincidirá com o ano civil. 
Art. 21 - O orçamento do IDENE é uno e anual e compreenderá todas as receitas, 

despesas e investimentos dispostos em programas. 
Art. 22 - A autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de Contas o 

balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicação dos recursos, após 
aprovação do Conselho de Administração. 

Seção VII 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 23 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, autarquia transformada por esta lei, os 
seguintes cargos de provimento em comissão que compõem sua estrutura de Chefia 
Intermediária e de Execução: 

I- sete cargos de Chefe de Núcleo, código C0-03, símbolo XI/A; 
li- seis cargos de Chefe de Serviço, código C0-04, símbolo Xl/A; 
III- dois cargos de Chefe de Divisão, código CU-02, símbolo XI-G; 
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria-Geral, código C0-06, símbolo IX/ A; 
V- oito cargos de Coordenador, código CO-OI, símbolo XII-G; 
VI - dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código C0-07, símbolo X/C. 
Art. 24 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, que 
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compõem sua estrutura básica. 

Art. 25 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal do IDENE, os seguintes 
cargos comissionados: 

I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de R$1.784,00 (mil 
setecentos e oitenta e quatro reais); 

11 - cinco cargos de Diretor, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil trezentos e 
uinta e oito reais); 

III -um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

IV - um cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

V - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento básico de 
R$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais); 

VI - um cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

VII - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de R$1.250,00 (mil 
duzentos e cinqüenta reais); 

VIII - dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G, a que se 
refere o Anexo II; 

IX - dez cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G, a que se refere o 
Anexo 11. 

Art. 26 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de Pessoal do 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais são os constantes 
no Anexo I desta lei. 

§ 1 o - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os percentuais do 
art. 2• da Lei n• 9.530, de 29 de dezembro de 1987, ressalvados os cargos de Diretor-
Geral, Chefe de Gabinete e quatro cargos de Diretor, que são de recrutamento amplo, 
e um cargo de Diretor, de recrutamento limitado. 

§ 2° - Os cargos criados neste artigo receberão códigos e símbolos específicos por 
meio de resolução do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

§ 3• - O disposto no art. I O da Lei Delegada n• 38, de 26 de setembro de 1997, bem 
como o disposto na Lei Delegada no 41, de 7 de junho de 2000, não se aplicam aos 
cargos de que trata este artigo. 

Art. 27- A composição do quadro de provimento efetivo do IDENE será resultante: 
I - da integração de servidores da CODEV ALE, transformada por esta lei; 
II - de remanejamentos: 
a) de servidores, com os respectivos cargos, lotados ou colocados à disposição da 

SUDENOR, integrante da estrutura orgãoica da Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral; 

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

III - da incorporação de cargos criados em lei. 
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§ 1 o - Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, que 
poderá promover a adequação de denominação e especificação dos cargos e funções, 
sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, assegurados os direitos c 
vantagens pessoais. 

§ 2° - Os remanejamentos de que trata este artigo serão precedidos de consulta ao 
servidor, que deverá se manifestar no prazo de trinta dias contados da data da 
formalização da consulta. 

§ 3°- O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no prazo de cento 
e vinte dias contados da vigência desta lei, projeto de lei relativo ao plano de carreira 
dos servidores do IDENE. 

§ 4°- Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-
se-ão aos servidores do IDENE as normas da carreira prevista no Anexo li desta lei. 

§ 5° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a 
transferir para o IDENE, no montante correspondente, recursos orçamentários 
destinados ao custeio de pessoal de órgãos e entidades de origem dos servidores 
remanejados. 

Art. 28- O Quadro Especial de Pessoal da Comissão de Desenvohimento do Vale 
do Jequitinhonha, a que se refere o Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, 
passa a denominar-se Quadro Especial de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais, observadas as alterações estabelecidas por esta lei. 

Art. 29 - O IDE!\Ic passa a ser incluído no Grupo 2, constante no Anexo I a que se 
refere o art. 6" do Decreto 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Art. 30 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus à verba 
anual a título de pró-labore relativa aos cargos do Grupo 2, correspondente aos 
valores previstos no Anexo li, a que se refere o art. I o do Decreto n° 36.796, de 19 de 
abril de 1995. 

Art. 31 - A jornada de trabalho do IDEl'.'E é de quarenta horas semanais, e a tabela 
de vencimento é a constante no Anexo li desta lei, que substitui a tabela da 
CODEV ALE, autarquia transformada por esta lei. 

Capítulo III 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

An. 32 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros necessários ao 
adimplemento das obrigações assumidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, no que se refere à Superintendência de Desenvolvimento do 
Norte de Minas, extinta no art. 1 o desta lei. 

Art. 33 - Ficam transferidos para o IDENE os contratos, os convênios, os acordos e 
outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria de Estado de Planejamento c 
Coordenação Geral, cujos objetivos se relacionam à competência do IDENE. 
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Art. 34- Os atos necessários à efetiva absorção das funções da Superintendência 

de Desenvolvimento do Norte de Minas, assim como as providências administrativas, 
financeiras e orçamentárias que garantam efetivo funcionamento do IDENE são de 
responsabilidade das Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, de 
Recursos Humanos e Administração e da Fazenda, que, no prazo de noventa dias a 
contar da data de publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis. 

Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a 
importãncia de R$61.178.000,00 (sessenta e um milhões cento e setenta e oito mil 
reais), observado o disposto na Lei Federal n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

Parágrafo único - Serão utilizadas como fonte de recursos, para atender o disposto 
no "caput", os recursos resultantes de anulação de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária n• 13.825, de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, no que couber, de Encargos Gerais do Estado, e 
para a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, transformada por 
esta lei. 

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 37- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. da Lei n•, de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE 
Quadro Especial de Pessoal 

C o o d Pr vimento e Comissão da Estrutura Básica ar s e o m 
Denominação dos Quanti Vencimen 
Cargos dade to 

Básico 
(R$) 

Diretor-Geral I 1.784,00 
Diretor 5 1.338,00 
Assessor-Chefe I 1.338,00 
Chefe de Gabinete I 1.338,00 
Assessor de I 1.250,00 
Comunicação 
Social 
Assessor Jurídico 1 1.338,00 
Auditor Seccional I 1.250,00 

Caroos de Pro "" v1m ento em Com ssão da Estrutura Intermediária 1 
Denominação do Quanti R e f. 
caro o dade Cálculo 
Chefe de Divisão 2 12-G 
Coordenador !O 12-G 
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Anexo li 
(a que se refere o art. da Lei n•, de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
Tabela de Vencimento - 40 Horas Semanais 

* - O quadro da Tabela de Vencimento foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de ] 0 .12.01. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
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Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N" 2, APRESENTADO NO 1• TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N" 1.501/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe institui, no 

ãmbito do Estado, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada ''pregão", para aquisição de bens e serviços 
comuns e dá outras providências. 

Durante a discussão do projeto em Plenário, foi apresentado o Substitutivo TI0 :2, de 
autoria do próprio autor da proposição, sobre o qual nos cabe emitir parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O Substitutivo n• 2 ao Projeto de Lei n• 1.501/2001 busca aprimorar o projeto 

original, tendo em vista as várias discussões e sugestões apresentadas no decorrer da 
tramitação. Algumas alterações visam apenas a melhorar a redação de dispositivos, e 
sobre elas não fazemos objeções; outras, no entanto, modificam o procedimento do 
pregão, razão pela qual sobre elas falaremos mais detidamente. 

De início, cumpre consignar que o pregão é uma nova modalidade de licitação e, 
como tal, sujeito às normas gerais sobre licitações e contratos elaboradas pela União, 
nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição da República. Aliás, somente 
entendendo que a medida provisória que instituiu o pregão é uma norma geral é que 
encontramos embasamento jurídico para adotar o procedimento no âmbito do Estado. 
Com efeito, a medida provisória estabelece que o pregão é uma modalidade de 
licitação promovida exclusivamente no âmbito da União, e a Lei no 8.666, de 1993, 
norma geral de licitação para todos os entes federados, veda a possibilidade de criação 
de outras modalidades de licitação que não sejam aquelas nela previstas, quais sejam 
concorrência, tomada de preços, carta-convite, leilão e concurso. Assim, Estados e 
municípios, para instituição de igual modalidade, esbarrariam na referida vedação. 
Entretanto, a maior parte da doutrina defende a tese de que restringir o pregão apenas 
à esfera da União é inconstitucional, pois não se pode admitir que a União use da sua 
competência privativa para editar normas sobre licitações e contratos para aplicação 
restritiva à própria órbita federal. Vale dizer, mesmo a União, quando queira produzir 
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uma norma estritamente federal, tem de respeitar aquelas normas gerais. Caso 
contrário, estará produzindo normas gerais, que devem ser aplicadas por todos os 
entes federativos. 

Diante do expendido, há que se tomar muito cuidado ao elaborar a legislação 
estadual sobre o assunto, pois esta não pode contrariar a lei federal, sob pena de ser 
considerada inconstitucional e inviabilizar a realização do certame no Estado. Para 
evitar esse problema, é necessário e razoável que a lei mineira sobre o pregão não 
promova inovações ou alterações substanciais em relação à medida provisória que 
ainda regula o assunto. 

A proposição contém uma inovação temerária, ao permitir que todos os licitantes 
participem dos lances verbais até se chegar ao vencedor. A norma geral sobre a 
matéria, contida na medida provisória, estabelece que o procedimento se dará da 
seguinte forma: no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 1 O% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos três ofertas nas 
condições acima definidas poderão os autores das melhores propostas, até o máximo 
de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
propostos. Observa-se que essa medida evita que seja inviabilizado o certame caso 
haja poucos participantes. 

Juridicamente, a modificação proposta pelo substitutivo não pode ser admitida, pois 
altera substancialmente o procedimento do pregão estabelecido pela medida 
provisória. No mérito, há também um problema. A restrição à participação no certame 
do autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores 
àquela é uma triagem, fazendo com que, de início, os licitantes já apresentem 
propostas com preços baixos, podendo ainda diminuí-las. Caso todos panicipem dos 
lances, sem nenhuma triagem que force a apresentação de preços mais baixos, poderá 
acontecer de nenhum licitante ter interesse em apresentar proposta com preço baixo; 
ao contrário, todos elevarão seus preços para participarem do certame. A 
administração pública pode, assim, não conseguir uma boa proposta. Tendo em vista 
essas considerações, apresentamos as Emendas nos 1 e 2 ao Substitutivo no 2, as quais 
buscam adequá-lo à legislação federal. 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 3, a qual suprime o inciso XVIII do 
Substitutivo no 2, tendo em vista que ele está incorreto, pois muitas vezes é a 
autoridade competente que procede à adjudicação. Ademais, o comando do 
dispositivo está incluído no inciso XIX. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei TI0 

1.501/2001 com as Emendas n"s 2 a 4, que apresentamos, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1. Ficam prejudicadas, com a aprovação do Substitutivo no 2, a 
Emenda no 1 e a Subemenda no 1 a ela apresentada. 

EMENDAN"2 
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O inciso VII do art. 7° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7°- ................................... ~ ..... . 

VII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor;". 

EMENDAN"3 
Acrescente-se o seguinte inciso VIII ao art. 7°, renumerando-se os demais: 
"Art. 7°- ........................................ . 

VIII - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso VII, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;". 

EMENDAN"4 
Suprima-se o inciso XVIII do art. 7°, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator- Cristiano Canêdo 

- Sargento Rodrigues. 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 1 DE PLENÁRIO, EM 2" TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N" 1.613/2001 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
O Projeto de Lei n" 1.613/2001, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências, foi 
aprovado em I o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Direitos Humanos, 
e a Emenda no 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que seja apreciada a Emenda n° 1, 
de autoria do Deputado Rogério Correia, apresentada em Plenário, durante a 
discussão no zo turno. 

Fundamentação 
A emenda em análise visa a aprimorar o projeto em tela. Dessa forma, ao exigir a 

fixação do laudo de vistoria e liberação, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar -
CBM -, na parte externa do estabelecimento, sob pena de sua interdição imediata, 
facilita aos órgãos fiscalizadores a comprovação de que, de fato, o local foi 
previamente vistoriado e atende aos requisitos para prevenção e combate a incêndios. 

Dessa forma, o público em geral terá mais segurança quando freqüentar as 
edificações destinadas ao uso coletivo de fins comerciais, industriais ou de serviços, 
evitando-se, assim, a ocorrência de tragédias. a exemplo do que aconteceu no 
Canecâo Mineiro. Em levantamento preliminar nesse local, verificou-se que c número 
de extintores era insuficiente, que não havia sistema especial de combate ao fogo 
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("sprinkler"), sinalização e iluminação de emergência nem hidrantes e que as 
escadas eram inadequadas; todavia, para melhor aprimoramento do projeto, 
apresentamos a Submenda no I. Além disso, como resultado da audiência pública 
realizada pot esta Comissão, apresentamos as Emendas no 2 e 3, que tem por objetivo 
exigir, durante a realização de eventos públicos, a presença de responsável técnico. 
Proíbe-se também militar de ser proprietário ou consultor de empresa de projetos 
ligados a áreas de prevenção e combate a incêndio. 

Conclusão 
Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.613/2001 com a 

Emenda n° 1 na forma da Subemenda no 1 e as Emendas D0 S 2 e 3, desta Comissão, a 
seguir redigidas. 

SUBMENDA N" I À EMENDA N" l 
Acrescente-se, após o termo "serviços", a seguinte expressão: 
"'bem como prédios de apartamentos residenciais,". 

EMENDAN"2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... - A realização de eventos públicos deverá contar com a presença de 

responsável técnico, na forma estabelecida em regulamento pelo CBMMG. 
EMENDAN"3 

Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... -Fica proibido ao militar da ativa ser proprietário ou consultor de empresa 

de projeto, comercialização, instalação, manutenção e conservação nas áreas de 
prevenção e combate a incêndio e pânico. 

Parágrafo único- Serão aplicadas ao infrator as penalidades previstas em lei.". 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Durval Ângelo, relator- Marcelo Gonçalves. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 2911112001, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Mário Lúcio de 

Miranda, oconido em 28111/2001, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do Sr. Magno 

Soares Mendes, oconido em 27111/2001, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Marcelo Geraldo 

Alves, oconido em 29111/2001, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura- Ata- Composição da Mesa- Destinação da 
reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do 
Deputado Djalma Diniz - Apresentação Musical - Palavras do Pastor Anselmo 
Silvestre -Palavras do Pastor Moisés Rodrigues - Apresentação Musical - Entrega de 
placas - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Wanderley Ávila- Álvaro Antônio - Aílton Vilela- Amilcar Martins -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma 
Diniz - Eduardo Brandão - Gil Pereira- Marco Régis - Paulo Piau. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- Às 20hl5min, declaro aberta a reunião. Sob 

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com 
a palavra, o Sr. 2o -Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

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

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Sérgio Ferrara, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Moisés 
Rodrigues, representando o Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Presidente 
Nacional da Igreja Assembléia de Deus; Anselmo Silvestre, 1°-Vice-Presidente 
Nacional da Igreja Assembléia de Deus e Presidente da Convenção Mineira; 
Sebastião Evange1ista da Cruz, 1 o_ Vice-Presidente da Convenção Mineira; 
Nicodemus de Souza, 2°-Vice-Presidente da Convenção Mineira; Sérgio Eleotério 
Coelho, 3°-Vice-Presidente da Convenção Mineira; e Deputado Djalma Diniz, autor 
do requerimento que deu origem à reunião. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja Assembléia de 

Deus pelos 90 anos de atuação no Brasil. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino Nacional, a 
ser apresentado pela Orquestra Viva e pelo Aleluias Coral, sob a regência do Maestro 
Antônio Vicente Soares. 

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

Uma vista d'olhos no dicionário nos mostra que a palavra "assembléia" significa 
reunião de muitas pessoas, para fim determinado. Pois este encontro de hoje- quando 
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a Igreja Assembléia 
de Deus pelos seus 90 anos- poderia ser denominado "reunião das reuniões". 

O que poderia parecer redundância é, na verdade, a confirmação do significado da 
efeméride: aqui temos o poder temporal, representado pelo parlamento dos mineiros, 
o qual recepciona o poder espiritual, na figura da Igreja que homenageamos. Mais 
ainda, todos os que aqui se encontram são cidadãos irmanados no respeito aos poderes 
constituídos e no acato à autoridade divina, da qual a Assembléia de Deus é 
manifestação. 

O Palácio da Inconfidência jamais se omitiu no zelo para com os valores legítimos 
de nossa gente. Não poderia ser de outra forma, aliás. Afinal, o Brasil se orgulha de 
ser uma nação onde prevalece a tolerância e a liberdade de crença, de pensamento e 
de expressão. Assim pensando é que acolhemos com entusiasmo a iniciativa do 
colega Deputado Djalma Diniz, de homenagear a Assembléia de Deus pelos seus 90 
anos. Ele mesmo, um dos próceres da Igreja homenageada, veio trazer para esta Casa 
a marca da espiritualidade nos trabalhos parlamentares. Como essa marca se traduz no 
exercício das virtudes cristãs, ele só faz por merecer o nosso apoio. 

Tivemos a preocupação de examinar a trajetória da Igreja Assembléia de Deus, 
desde a época em que foi fundada, 90 anos atrás, na cidade de Belém do Pará. Da 
Capital paraense, nossa homenageada se expandiu para o Brasil e para o mundo. Ao 
longo de nove décadas, esmerou-se na procura da dignidade material para seus 
membros, por meio da fé e da santificação. Foi uma epopéia vitoriosa, sobre a qual 
teremos o privilégio de ouvir os oradores que nos seguem falar. 

O Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Prevalece entre nós a exclusão, que 
só será superada por intermédio do desenvolvimento social e espiritual. A Igreja 
Assembléia de Deus, por seus fundadores e pelos que vieram depois, soube entender 
essas carências e fez da nobreza de vida a ferramenta do desenvolvimento humano. 
Seus afiliados, que hoje se contam aos milhares, são prova de que essa sublime 
mensagem foi bem recebida. Daí a importância da reunião especial que este 
Legislativo promove e que temos a honra de presidir. 

Em nome da Assembléia Legislativa, apresentamos à Igreja Assembléia de Deus -
na pessoa de todos e de cada um de seus filhos - a mensagem calorosa e motivada do 
povo de Minas Gerais. Receba nossa homenageada a saudação muito especial deste 
parlamento, que formalizamos em nome daqueles mineiros e brasileiros que, de longe 
e de perto, compartilham conosco deste momento de alegria. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Djalma Diniz 
Exmo. Sr. Deputado Ivo José, Exmo. Sr. Pastor Moisés Rodrigues, Exmo. Sr. 

Pastor Anselmo Silvestre. Exmo. Sr. Pastor Sebastião Evangelista da Cruz. na pessoa 
de quem peço licença para estender os meus cumprimentos aos demais membros da 
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diretoria da Igreja e também aos integrantes da Mesa dos trabalhos de hoje, 
atendendo a requerimento de minha autoria, a Assembléia Legislativa reúne-se neste 
momento, nesta sessão solenemente convocada, com o propósito único de prestarmos 
homenagem à Igreja Assembléia de Deus pelos seus 90 anos de existência. Falemos 
um pouco sobre aqueles que foram responsáveis pelo início e manutenção do maior 
movimento pentecostal jamais visto no Brasil, a Igreja Assembléia de Deus, que hoje 
se acha presente em quase todos os países do mundo, contando só no Brasil com mais 
de 25 milhões de membros. 

Nossa fala tem o objetivo de proporcionar uma visão geral, enfocando o início da 
Assembléia de Deus no Brasil e em Minas Gerais, e dar alguns dados sobre a sua 
situação atual. 

"Bem aventurado quem ~vangelizar este país" - exclamou Henry Martin. Quando 
de sua passagem para a Asia, fez escala em Salvador, Bahia. Talvez as orações 
daquele consagrado servo de Deus, de passagem no Brasil em direção à Pérsia, onde 
deu sua vida pela causa do Evangelho, tenham contribuído para o êxito das missões 
no BrasiL 

A Assembléia de Deus, a maior Igreja pentecostal de todos os tempos, foi fundada 
no dia 18/6111, na cidade de Belém, Capital do Pará. 

Toda a sua história está marcada por fatos sobrenaturais, acontecimentos que 
evidenciam a presença do Espírito Santo, o que a coloca como fiel e digna sucessora 
da igreja nascida no dia de Pentecostes. 

Os responsáveis pelo lançamento da semente dessa grande seara foram os 
missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, que, impulsionados pelo Espírito 
Santo, embarcaram no navio Clement, ancorado no porto de Nova Iorque, Estados 
Unidos, no dia 511111 O, chegando a Belém no dia 19 do mesmo mês. 

Daniel Berg, nascido na cidade de V argon, Suécia, mudou-se para os Estados 
Unidos aos 18 anos. onde entregou sua vida à causa do Evangelho. Gunnar Vingren, 
nascido em Husby, também na Suécia, transferiu-se para os Estados Unidos no ano de 
1903, indo morar na cidade de Chicago, onde fez um curso durante quatro anos, no 
seminário teológico. Ambos se encontraram nesta cidade, por ocasião de uma 
conferência. Ouvindo a chamada de Deus, começaram a se preparar para a viagem. 

Em Minas Gerais, a Assembléia de Deus foi fundada, em Belo Horizonte, no ano de 
1927, pelo Pastor Clímaco Bueno Asa. Em 1958, assumiu sua Presidência o atual 
Pastor Anselmo Silvestre. 

O início da Assembléia de Deus no Brasil não foi fácil. Durante muitos anos, a 
Igreja foi cruelmente perseguida, principalmente nas pequenas cidades, onde os 
inimigos sempre contavam com o apoio do clero, dominante e implacável, com apoio 
de autoridades arbitrárias que fechavam templos, agrediam e aprisionavam os 
membros da Igreja. 

Muitas vezes, os crentes eram alvos de pistoleiros, que feriam e matavam, ocasiões 
em que costumavam ocorrer impressionantes interferências divinas, que levavam 
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muitos a se curvarem a Cristo, aceitando a mensagem da Bíblia Sagrada. 

Fazendeiros, pequenos comerciantes e operários hostis ao Evangelho foram sendo 
tocados pelo poder de Deus e hoje predominam, ao lado de profissionais liberais, 
militares, funcionários públicos, empresários e industriais, como membros atuantes da 
nossa Igreja. 

Contamos hoje com templos próprios em todos os Estados da Federação, nas 
carvoeiras, nas barrancas dos rios, nos grandes centros, nos vilarejos, nas favelas, nas 
cadeias, em toda a América e nos continentes africano, asiático e europeu. 

A Igreja Assembléia de Deus vem desenvolvendo o seu trabalho com um único 
objetivo: fazer cumprir a ordem imperativa de nosso Mestre Jesus: Ide c pregai este 
Evangelho a todas as gentes. 

Desde então, a Igreja só tem feito crescer. Já no Jubileu de Ouro, em 1961, era 
presença marcante na vida espiritual da Nação e hoje está consolidada pela certeza de 
que Jesus salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo. Curas, milagres, maravilhas, 
conversões e lutas: cinco palavras que podem sintetizar a nossa trajetória. 

Nestes 90 anos, Deus tem levantado, dia após dia, homens que edificam a sua obra. 
Muitos O louvam por terem sido escolhidos para essa causa. 

Um exemplo é o Pastor José Wellington, que, com seus 67 anos de idade, detém 
hoje a liderança geral das Assembléias de Deus no Brasil e ainda acumula as funções 
de membro do Comitê Mundial Pentecostal e do Comitê Mundial da Assembléia de 
Deus. 

A escolha do Pastor Anselmo Silvestre, Presidente da Convenção Mineira e Vice-
Presidente da Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil, para a 
homenagem que esta Casa lhe presta não é fortuita, pois contabiliza mais de 60 anos 
de relevantes serviços prestados a essa causa, tendo muitas vezes caminhado a pé por 
quilômetros e quilômetros, viajando desconfortavelmentc dias e mais dias, para 
pregar o Evangelho de Cristo Jesus e levar a palavra de consolo aos moribundos. W 

Pastor Anselmo, árduo é o seu trabalho! Porém, temos a certeza de que até aqui o 
Senhor nosso Deus o tem ajudado. Outros líderes merecem destaque, tais como: 
Pastor Ormídio Siqueira das Neves, pioneiro no vale do rio Doce; Pastor José Vieira, 
de saudosa memória; Pastor Delurdes Guimarães, pastoreando o campo de Mendes 
Pimentel; Pastores José Pimentel de Carvalho, Algot Svenson, Eurico Bergstén e 
outros. 

São tão abundantes e expressivas suas obras que nos dispensamos de discorrer 
sobre elas, que enriqueceram com exemplos de fé e vida as páginas da história de 
nossa querida Igreja. 

Um dos grandes destaques que citaremos como exemplo da atuação da Assembléia 
de Deus em território mineiro é a sua atividade missionária, catequética e de avanço 
espiritual. 

Nossa Igreja mantém em Belo Horizonte a Escola Bíblica Permanente Sião, com 
mais de 25 anos de atuação, sob a liderança do Pastor Anselmo Silvestre e a direção 
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As escolas infantis estão implantadas em diferentes bairros da periferia da nossa 
Capital, atendendo principalmente familias carentes. 

O curso teológico mantém programas de nível básico, médio e superior. Este último 
se acha em fase de reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Anualmente, nele se graduam inúmeros obreiros, professores e missionários, que 
posteriormente se dirigem em missão evangelizadora, aos Estados Unidos, Europa, 
África, Ásia e América Latina. 

Merecem também registro os cursos de extensão mantidos pela escola em todas as 
macrorregiões e pequenas cidades do interior do Estado, bem como em diferentes 
países, como a Suécia e a Ucrânia. O currículo respeitado dentro e fora das fronteiras 
nacionais abrange matérias seculares e de caráter obrigatório, como a Sociologia, a 
Antropologia, a Psicologia e idiomas estrangeiros. Também a Ética, o estudo da 
Administração Eclesiástica e Panoramas do Velho e do Novo Testamento fazem parte 
do programa, que inclui nada menos que 40 diferentes disciplinas. 

Vale salientar o caráter transformador que exerce a Igreja na transformação da 
sociedade através do Evangelho, mudando a vida de milhões de pessoas antes 
marginalizadas, sem perspectivas, sem esperança e hoje transformadas pelo poder de 
Deus. 

Também as artes merecem destaque em nossa realidade, como o comprova a 
existência do Aleluias Coral, com 69 anos, e da Orquestra Vida, com muitos anos de 
atividades inintenuptas no cultivo da música, abrilhantando nossos cultos e nos 
inspirando nos momentos do nosso encontro em vida com Cristo Jesus. 

Ao longo de nossas lides parlamentares, muitas têm sido as alegrias e não poucas as 
dificuldades. No entanto, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No trabalho evangélico, 
por outro lado, a realidade não é diversa, só que nele encaramos as dificuldades como 
ensejo para a alegria. Ora, em ocasião como esta. em que trazemos ao parlamento 
mineiro a Igreja Assembléia de Deus, estamos reunindo alegrias, lutas e vitórias nesta 
confraternização de fé, que nos inspira e nos motiva. 

Sentimo-nos profundamente gratificados por verificar que a nossa iniciativa de 
comemorar os 90 anos da Assembléia de Deus nesta Casa Legislativa reúne o poder 
temporal c o poder divino em manifestação extraordinária. 

Vamos terminar pedindo a Deus que continue ajudando a todos nós e nos ilumine 
para que continuemos a servi-Lo com alegria e também à nossa Pátria amada. 

Parabéns, Pastores José Wellington e Anselmo Silvestre, Pastores de toda Minas 
Gerais e do Brasil, evangelistas, presbíteros, diáconos, queridas irmãs do Círculo de 
Oração, cooperadores! Parabéns, Igreja Assembléia de Deus! Que estes 90 anos 
frutifiquem em séculos da obra benfazeja e imorredoura~ Muito obrigado! Deus nos 
acompanhe c nos ajude! 

Apresentação Musical 

L-------------~--------------



O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a apresentação da 
Orquestra Vida, da Igreja Assembléia de Deus. 

- Procede-se a apresentação musical. 
Palavras do Pastor Anselmo Silvestre 
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DD. 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Ivo José, 
representante do Presidente, Deputado Antônio Júlio; Vereador Sérgio Ferrara, 
senhores e senhoras, estamos gratos ao nosso Deus e ao nosso querido irmão Djalma 
Diniz, Deputado que tem honrado a Igreja Evangélica Assembléia de Deus em todo o 
Estado com sua dignidade, com seu amor, por ser um crente verdadeiro desde a sua 
meninice. Estamos gratos ao nosso Deus por sermos lembrados e reconhecidos, 
especialmente eu, que tenho 56 anos de ministério neste Pais e neste Estado. Lutamos 
muito, mas o Senhor Jesus Cristo disse: ''Estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos". 

Na Sagrada Escritura, diz o Salmo 126: (-Lê o referido salmo.) Estamos alegres por 
sermos reconhecidos, porque, no passado, igrejas coirmãs eram distanciadas. Mas as 
orações sobem como essência diante de Deus. 

Do além-mar para este Brasil, vieram divinamente revelados e iluminados pelo 
Espírito Santo. Não procuraram o Rio de Janeiro, que era a Capital Federal, nem São 
Paulo, para aprender um pouco do idioma e dos costumes. Não conheciam o Brasil, 
mas conheciam Jesus Cristo, não conheciam a história de Deus, mas conheciam o 
próprio Deus. Jesus Cristo disse: "Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou 
conhecido". Aqueles dois homens foram para Belém do Pará; naquela época, terra de 
ninguém. Não havia estrada, nem meio de comunicação. O transporte era o navio 
fluvial. Não havia aviação. Foram para Belém, Pará, Brasil, como o Senhor dissera. 
Vieram num navio de terceira classe. Sentaram-se embaixo de um pé de mangueira e 
lá comeram seus primeiros frutos, os primeiros alimentos que receberam aqui. Foram 
indesejados em algumas igrejas que o receberam, mas foram firmes. E essa firmeza, 
essa convicção que tinham, Deus aprovou de maneira gloriosa. 

Como acabamos de ouvir do Deputado, somos 25 milhões em todo o território 
nacional, em barranca de rio e cidades grandes e pequenas, cumprindo a ordem 
imperativa de Jesus Cristo, que disse: "Ide por todo o mundo e pregai o meu 
Evangelho a toda criatura. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele 
que crê". 

Temos 90 missionários em vários países do mundo, como a Ucrânia, os Estados 
Unidos, a Holanda, a Suíça, o Japão e também na África. 

Estamos felizes por sermos reconhecidos. Hoje, essa igreja trabalha em favor das 
autoridades, que lutam com grandes dificuldades. Há poucos meses estive com Dr. 
Newton Cardoso, que falou que há mais de 30 mil criminosos em Minas Gerais e não 
há lugar para eles. E para os que estão presos, há apenas meio metro para cada um. 
Rebeliões e rebeliões todo dia. Disse-lhe que só em Minas Gerais temos centenas de 
pessoas orando para as autoridades, uma mocidade salva, redimida pelo poder de 
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Pela graça de Deus, este País conta com 25 milhões de libertos de tudo isso, 
trabalhando em favor das autoridades, ainda que às vezes nem todos reconheçam. 
Mas, pela graça de Deus, hoje estamos sendo reconhecidos para que possamos 
continuar nesse ânimo, arrancando homens e mulheres que se encontram distanciados 
da sociedade. Só Cristo é a solução. 

Temos, pela graça de Deus, uma equipe de homens e mulheres, do círculo de 
orações, que trabalha com escola dominical, no aperfeiçoamento de jovens e crianças. 
Temos, pela graça de Deus, homens e mulheres que trabalham evangelizando, e a 
igreja cresce a cada dia, porque é uma organização humana, é o corpo de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. 

Deus continua abençoando ricamente nosso querido Presidente, José Wellington 
Bezerra da Costa, que não pôde comparecer por motivo justo, mas mandou Dr. 
Moisés, para representá-lo. Que Deus abençoe a todos que compareceram, que 
recompense nosso irmão Djalma e também nosso lindo coral! Assim, vamos avante, 
que Jesus Cristo vem aí. 

A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus: ••Guerras e 
rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino". A coisa vai piorar, mas 
para o crente sempre melhorando no Senhor. Que o Senhor continue abençoando 
ricamente a todos que compareceram e àqueles que não puderam vir! Que Deus nos 
dê a vitória para continuannos trabalhando, levando as preciosas almas ao Nosso 
Senhor Jesus Cristo, só ele é a solução. Dinheiro não resolve, posição não resolve, 
porque tudo vai ficar aqui, mas o crente, não porque Pastor Anselmo pregou nem 
porque nosso irmão Djalma falou, mas porque o Espírito Santo, a Terceira Pessoa da 
Trindade, nos dá convicção de saber que nosso nome está escrito no livro da vida. 

Ao deixarmos esta terra, moraremos na santa cidade, na Nova Jerusalém, onde não 
há malfeitor nem assalto, porque ali estará o Cristo, criador do céu e da terra. Que o 
Senhor abençoe a todos, agora e sempre! Amém. 

Palavras do Pastor Moisés Rodrigues. 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Ivo José; Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos 

Vereadores de Belo Horizonte, Edíl Sérgio Ferrara; meu caro pastor Anselmo 
Silvestre; demais pastores; meu Deputado, irmão em Cristo, Djalma Diniz; caríssimos 
irmãos e irmãs, é uma grande alegria, nesta noite, podermos estar compartilhando este 
privilégio glorioso que somente aqueles que são salvos em Jesus Cristo podem 
desfrutar. 

Tive muita alegria em estar aqui, nesta noite, representando o Presidente da 
Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil, Pastor José Wellington Bezerra 
da Costa. Nosso Presidente nos disse: '"Há uma solenidade em Belo Horizonte, e não 
podemos estar ausentes". Disse-lhe: "Estarei lá, porque tenho três razões muito 
grandes para tal". A primeira é o fato de a Assembléia de Deus ter sido a igreja em 
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que nasci. No ano de 1940, na cidade de Santos, em uma pequena e humilde casa, 
nascia o irmão Moisés. Nunca me .afastei dos caminhos do Senhor. Passei minha 
juventude na igreja. Fui regente de coral, músico da orquestra e consagrado ao 
ministério solteiro, algo difícil nos nossos dias. Tenho mantido a fé em pé até hoje e, 
se o Senhor Jesus não voltar de hoje para amanhã, desejo permanecer fiel até o dia de 
Sua gloriosa volta. O segundo motivo é estar aqui representando o Presidente da 
Convenção Geral e o terceiro é estar ao lado do meu querido Pastor Anselmo, pois 
temos tido uma amizade muito próxima e fraternal. Trata-me com tal carinho que me 
sinto mais importante que o Isaías. 

Meus queridos irmãos, a Assembléia de Deus não é uma igreja que nos envaideça 
por seu nome ou por aquilo que representa, devido ao grande número de membros. O 
que tem de importante na minha vida e na dos meus queridos irmãos é o fato de que, 
quando olhamos para esse mundo complicado, cheio de complexidades, lembramo-
nos das palavras do apóstolo Paulo, que dizia: "Não me envergonho do evangelho de 
Cristo, porque é o poder de Deus". O que a Igreja Evangélica Assembléia de Deus faz 
nada mais é do que retratar o poder de Deus, através da pregação do evangelho, 
levando a mensagem redentora, salvadora. a almas que jazem neste mundo sem Deus 
e Sem salvação e arrancando-as das trevas, trazendo-as para a maravilhosa luz. Isso é 
um privilégio glorioso, inaudito. 

Dizia o Pastor Anselmo das milhares de pessoas que estão na criminalidade. Temos 
pelo menos 15% da população brasileira que não usa a carceragem e pouco usa os 
hospitais e os médicos, porque há um Senhor poderoso e eterno em nossa vida, que 
nos guarda dos vícios, das drogas, do pecado, das enfermidades e vai operando em 
nossa vida. É uma felicidade ser membro da Assembléia de Deus. 

Irmão Djalma Diniz, não imagina como meu coração transborda de alegria em 
poder dizer essas palavras. Tenho certeza de que, nesta noite, lá no céu, há uma 
alegria muito grande: "Há um grupo de irmãos em Minas Gerais que não tem se 
envergonhado do Meu nome, do Meu evangelho, e que está conseguindo chegar até o 
Palácio da Inconfidência para dizer que sou o Senhor das suas vidas". Que privilégio 
maravilhoso servir ao Senhor! 

Nesses 90 anos, durante os quais nossa Igreja está feliz, porque tem trazido essa 
mensagem aos pecadores, o coração de Deus traz alegrias aos nossos corações, para 
que gozemos o privilégio dessa bênção. E saibam, irmãos, que esse não é mérito . 
nenhum nosso. O que está acontecendo nesta noite é porque a misericórdia do Senhor 
vai, de eternidade a eternidade, sobre aqueles que O temem, e há da sua justiça sobre 
os filhos dos filhos. E tenho certeza absoluta de que, nesta noite, quando somos 
reconhecidos e homenageados por sermos uma igreja que, nesses 90 anos, tem 
ajudado este País a crescer e a livrar sua população de tantos males, há uma 
misericórdia do Senhor envolvendo a minha vida e a de cada irmão e irmã. 

Tenho a certeza de que, em muito pouco tempo, essa mensagem se .propagará ainda 
mais e o Evangelho será uma benção nesta Pátria querida que tanto amamos e que 
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desejamos ver salva pelo sangue de Jesus. 

Sr. Ivo José, Presidente da Mesa neste ato, Deus deve ter uma bênção para o seu 
coração nesta noite. Tenho a certeza de que o Espírito Santo falará em sua vida de 
maneira toda especial e gloriosa. Esta data ficará marcada inesquecivelmente em seu 
coração, com uma visitação de Jesus em sua vida. Sentimo-nos muito alegres. 

Pastor Anselmo, foi um prazer estar aqui representando o nosso Presidente. Tenho a 
certeza de que a graça gloriosa do Senhor Jesus estará sendo abundante em nossas 
vidas. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a apresentação da 

Orquestra Vida e do Aleluias Coral. 
- Procede-se à apresentação musical. 

Entrega de Placas 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Maestro Antônio 

Vicente Soares placa alusiva aos 69 anos do Aleluias Coral, com os seguintes dizeres: 
"Celebrando a existência da Igreja Assembléia de Deus, os mais perfeitos 
instrumentos cantam com arte, talento e amor. A homenagem do Poder Legislativo 
Estadual ao Aleluias Coral. Belo Horizonte. 28 de novembro de 200 l. 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 Pastor Anselmo 

Silvestre placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "'À Igreja 
Assembléia de Deus a homenagem do Poder Legislativo Estadual pelo excelente 
trabalho realizado em prol do desenvolvimento espiritual, educacional e social do 
povo mineiro. Belo Horizonte, 28 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 Pastor Moisés 

Rodrigues placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A homenagem 
do Poder Legislativo Estadual à Igreja Assembléia de Deus pelos seus 90 anos de 
atuação no País, realizando um trabalho voltado para o desenvolvimento espiritual, 
educacional e social de nosso povo. Belo Horizonte, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Antônio Júlio, Presidente da 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 29, às 9 horas, e para a reunião especial na mesma data, às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, às 

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



14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

A TA DO EVENTO REALIZADO NA 312' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
29/11/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

José Francisco de Salles Lopes, Diretor-Presidente da BELOTUR, representando o Sr. 
Fernando Pimentel, Prefeito Municipal de Belo Horizonte em exercício; Sérgio Bruno 
Zech Coelho, Presidente do Minas Tênis Clube; Paulo Eduardo Almeida de Mello, 
Presidente do Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube; e o Deputado Márcio 
Cunha, 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 realização de homenagem ao 

Minas Tênis Clube, por seus 66 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente- A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será interpretado pela mezzo-soprano Eliane Fajiolli, maestrina do Coral do Minas 
Tênis Clube, acompanhada, ao teclado, pela pianista Maria Lígia Becker. 

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

É com a mais grata satisfação que esta Presidência dá início a esta reunião especial 
em homenagem ao Minas Tênis Clube, atendendo a requerimento apresentado pelo 
Deputado Márcio Cunha. Fundado em 15/11/35, na jovem Belo Horizonte, que 
completaria, em dezembro daquele mesmo ano, seus 38 anos como a nova e pujante 
Capital de nosso Estado, o Minas é hoje parte da centenária história desta cidade e é 
também, sem dúvida, patrimônio de todos os mineiros. 

Os pioneiros daquela ousada iniciativa dos anos 30, contemporâneos de Carlos 
Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos, Pedro Nava, Emílio Moura, Abgar Renault, 
Belmiro Braga e de outras figuras notáveis que então se reuniam no Bar do Ponto, no 
Trianon, na Confeitaria Estrela, talvez não pudessem imaginar a dimensão que o 
clube da Rua da Bahia iria alcançar ao longo do tempo. 

Transmitida 'pelas Rádios Mineira e Inconfidência, a inauguração da Praça de 
Esportes do Minas foi a grande sensação do dia 22/11/37. Localizado na região mais 
nobre da cidade, junto à Praça da Liberdade, inserido no Bairro dos Funcionários e 
integrado ao então nascente e luxuoso Bairro de Lourdes, o novo clube já definia, 
desde sua fundação, sua verdadeira vocação como centro sócio-esportivo e cultural de 
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primeira grandeza. 

Hoje, com cerca de 70 mil associados, quatro sedes sociais, do Minas I ao Minas 11, 
do Minas Country ao Minas Náutico, esse grandioso empreendimento, que ocupa uma 
área total de quase 500.000m2

, sob a lúcida Presidência de Sérgio Bruno Zech 
Coelho, bem merece o aplauso e o público reconhecimento deste Poder Legislativo. 

Confirmando sua vocação pioneira, o Minas Tênis tomou-se âncora, a panir de 
1995, do Condomínio Alphaville, lagoa dos Ingleses, em outra iniciativa marcante de 
sua história, concretizada em suas sedes campestre e náutica. 

E, na sede urbana do Minas I, ergue-se, hoje, no Ginásio Juscelino Kubitschek, o 
mais moderno complexo esportivo multifuncional do País. No mesmo ambiente, o 
Parque Aquático Abdala Fábio Couri, inaugurado em 1991, ostenta reconhecido 
padrão internacional de qualidade. 

Essa busca constante da excelência em seus serviços, associada às conquistas 
permanentes de seus atletas e de suas equipes em torneios nacionais e mundiais, 
fazem do Minas Tênis Clube, como disse, um verdadeiro patrimônio público dos 
mineiros e de todo o País. 

A visão do futuro é a marca mais presente dessa importante agremiação, ao 
ingressar nos seus 66 anos de vitoriosa existência. 

Essa é, exatamente, a maior garantia de que a semente lançada, ainda na primeira 
metade do século XX, continuará florescendo e dando frutos cada vez melhores neste 
novo milênio, a serviço permanente do lazer, do esporte e da cultura, nesta Capital, 
em Minas e no Brasil. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Márcio Cunha 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

companheiro Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. José Francisco Sa11es Lopes; Sr. 
Presidente do Minas Tênis Clube, companheiro e grande amigo, também nosso 
Secretário de Esportes, Sérgio Bruno Zech; Sr. Paulo Eduardo Almeida de Mello, em 
nome do qual cumprimento os demais Diretores aqui presentes, quero cumprimentar 
os diversos Presidentes de federações, que nos honram com suas presenças. Antes de 
fazer a leitura de um texto que preparamos para o dia de hoje, quero pedir desculpas 
por dois motivos. Em primeiro lugar, estou acometido de uma fortíssima sinusite, 
complicada por uma amigdalite, razão pela qual estava no Hospital Mater Dei, vim 
para a Assembléia, devendo retornar novamente ao Hospital, pois o médico pediu-me 
que viesse aqui apenas por um momento, e não poderia, definitivamente, deixar de 
vir. 

Em segundo lugar, quero pedir desculpas, pois muitos nos escreveram e nos 
ligaram, solicitando que esta solenidade fosse realizada à noite. Pela falta de agenda 
da Assembléia e por uma feliz deliberação de nosso Presidente, temos evitado 
solenidades à noite por causa da crise energética que estamos vivendo. Quero pedir 
desculpas pelo horário em que esta solenidade está sendo realizada, mas, 
definitivamente, não poderíamos deixar de fazê-la. O companheiro Sérgio Bruno e, 
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enquanto pôde, nosso saudoso Urbano e seus companheiros, o Paulo e tantos outros 
da diretoria fizeram um excelente trabalho à frente do nosso Minas Tênis Clube. 
Havia dito ao companheiro Sérgio Bruno que, efetivamente, esta Assembléia e todos 
nós temos o dever e a obrigação de homenagear nosso querido Minas Tênis Clube, 
mas, acima de tudo, de homenagear sua diretoria pelo fantástico trabalho que fez à 
frente do nosso clube. 

O plano diretor do Minas I é fantástico, colocando o Minas Tênis ainda mais à 
frente de clubes dessa categoria no Brasil inteiro e na América Latina, por tudo aquilo 
que foi feito nesse ginásio. E, somente por isso, o Minas seria credor desta 
homenagem na Assembléia. 

Mas, muito mais do que isso, hoje resgatamos e ressarcimos um pouco daquilo que 
o Sérgio Bruno, o Urbano e tantos outros fizeram pelo nosso querido Minas Tênis 
Clube. Portanto, a Assembléia de Minas, independentemente do horário em que 
tivermos que fazer a solenidade hoje, sente-se extremamente honrada por poder 
prestar esta justa homenagem. 

Meus amigos, é com incomensurável prazer que venho a esta tribuna homenagear o 
Minas Tênis Clube, agremiação à qual tenho a honra de pertencer e na qual tenho 
bons momentos de relaxamento recreativo, através do tênis - esporte que adotei - e 
uma excelente convivência social com meus amigos minas-tenistas. 

No dia 15 deste mês, o Minas Tênis completou 66 anos de existência - um dos 
motivos desta reunião especial aqui na Assembléia Legislativa. Ao longo desses anos, 
a trajetória do Minas se mostra repleta de glórias e realizações e se confunde, de 
forma semelhante, com a história de Belo Horizonte e do esporte mineiro e, quiçá, do 
esporte nacional. 

É interessante observar que quanto mais se criavam no País melhores condições 
para o desenvolvimento do esporte mais forte se tornava o Minas Tênis Clube. 
Podemos afirmar, sem qualquer receio de cometer equívoco, que a história do esporte 
em nosso Estado está intrinsecamente ligada à trajetória do Minas Tênis Clube e de 
seus atletas. A natação, o basquete e, principalmente, o voleibol mineiro ganharam 
projeção em todo o Brasil, e em diversos países, através das equipes do Minas Tênis 
Clube. 

Outras modalidades também valorizam o esporte mineiro, como ginástica olímpica, 
judô, atletismo, tênis, pólo aquático, entre muitas outras. Aliás, falar desses esportes 
em Minas Gerais é ressaltar o nome do Minas Tênis Clube, que tem sempre lugar de 
destaque nos principais pódios das competições esportivas brasileiras. O clube 
mantém mais de mil atletas em atividade, e podemos comemorar, ainda, a informação 
de que nas escolas e nos cursos do Minas mais de oito mil atletas se prepararam para 
o sucesso. Isso tudo é magnífico, e, tenho certeza, enche de orgulho todos os minas-
tenistas. 

Pela excelente .. performance" mencionada, pode-se explicar o crescimento 
vertiginoso do número de associados do Minas Tênis Clube. Somos quase 70 mil 
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apaixonados por esse Clube, que tão bem expressa a alma do belo-horizontino no 
segmento da recreação social, dos esportes e da cultura. Isso é uma demonstração de 
que tudo o que começa muito bem torna-se forte e amado. Dentro dessa premissa, a 
primeira unidade do Clube foi pensada e construída no final da terceira década de 
vida de Belo Horizonte. A bela história do Minas começou em 1935, quando seus 
fundadores projetaram, sabiamente, um clube que pudesse atender bem seus 
associados, além de possibilitar o desenvolvimento da integração social através da 
prestação de serviços de qualidade à comunidade. 

Como dizem os filósofos de plantão, nada acontece por acaso. A aplicação 
esportiva, social e cultural do Minas Tênis Clube ocasionou a construção de outras 
unidades que vêm atendendo a todos os associados dentro de moderna infra-estrutura 
para atividades esportivas, culturais e de lazer com mais conforto e qualidade. Esse é 
o caso do Minas li, do Minas Tênis Náutico Clube, instalado na bela paisagem da 
lagoa dos Ingleses, e do Minas Country, a sede campestre do Minas. Mas o Clube não 
se resuinge apenas aos esportes. O lazer e o entretenimento são também peças 
fundamentais dessa engrenagem que não pode parar, para o bem de nossa cidade. 
Além disso, inúmeros projetos no campo sociocultural são desenvolvidos pelo Clube. 

Apenas para citar um exemplo, rendo aqui minhas homenagens ao "Cabeça de 
Prata", brilhante idéia surgida no final da década de 80 que visa prestigiar nossos 
minas-tenistas, digamos assim, mais experientes e mais vividos. 

Agora, sob a brilhante gestão do meu amigo pessoal Sérgio Bruno, o Minas Tênis 
desenvolve seu mais ambicioso programa, que é a revitalização urbana da sede social 
e da praça de esportes do Minas L Recentemente, pudemos participar da inauguração 
do novo ginásio, que teve seu espaço físico ampliado, o que possibilita oferecer aos 
atletas e torcedores mais conforto e segurança nas diversas competições esportivas 
que se desenvolverão ali. São 13 espaços distribuídos em 7 quadras poliesportivas, 
numa estrutura moderna e funcional, que ocupam praticamente o dobro do espaço do 
antigo ginásio. Os minas-tenistas terão, ainda, novas quadras para a prática esportiva, 
piscinas, mais espaços para as crianças e até um teatro. Essa reforma vai aumentar 
consideravelmente a capacidade da unidade Minas I e fortalecer ainda mais esse 
grande Clube. 

Em nome da Assembléia de Minas, parabenizamos todo o corpo diretor do Minas 
Tênis Clube na figura do seu Presidente, Sérgio Bruno Zech Coelho, e do nosso 
eterno Vice-Presidente Urbano Brochado Santiago, acrescentando a homenagem desta 
Casa às inúmeras que recebeu, que tão bem souberam manter e ampliar as glórias 
desse Clube que é orgulho de todos os belo-horizontinos e de todos os mineiros. 
Obrigado. 

Apresentação Musical 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a mezzo-soprano 

Eliane Fajiolli, maesuina do Coral do Minas Tênis Clube, a qual, acompanhada ao 
teclado pela pianista Maria Lígia Becker, apresentará a música "Todo Sentimento", de 
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Chico Buarque e Cristovan Bastos. 

A Sra. Eliane Fajiolli - Faço esta homenagem simples ao nosso querido Presidente, 
em nome da área cultural, que tem muito a agradecer ao Clube, que, além do trato 
com o esporte, também se preocupa com a cultura, especialmente com a música, tão 
relegada a segundo plano. Como estou acometida de uma ligeira faringite, não estou 
nos melhores momentos. Mas vamos tentar. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Palavras do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho 

Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
Deputado Antônio Júlio; José Francisco de Salles Lopes, Dr. Paulo Almeida de 
Mello, meu companheiro e amigo Deputado Márcio Cunha, Deputados, Presidentes 
de federações, Diretores do Minas Tênis Clube, Conselheiros, funcionários, meus 
familiares, meus amigos, é com muita alegria que comparecemos a esta Casa, que 
representa todos os mineiros. Receber da Assembléia do Estado de Minas Gerais uma 
homenagem como essa nos envaidece, porque o Minas tem uma história ligada à 
cidade de Belo Horizonte. E esta homenagem é o reconhecimento de um trabalho de 
gerações de minas-tenistas, que, desde a sua fundação, têm dedicado todo o seu 
respeito e sua competência ao Minas Tênis Clube. 

Cito o meu companheiro de quadras e lutas Urbano Brochado Santiago, que nos 
deixou neste ano. Ele foi um dos que me antecederam, assim como o Dr. Paulo, na 
tarefa de construir essa grande famnia que é o Minas Tênis Clube. Como membro da 
comunidade minas-tenista há mais de 40 anos e Presidente nos últimos seis anos, 
sinto-me orgulhoso em estar nesta Casa, junto com Diretores, Conselheiros, sócios e 
funcionários do Clube, neste momento solene em que o Minas é reverenciado por 
seus 66 anos. 

Meus amigos, o Minas Tênis Clube nasceu do pioneirismo de um destacado grupo 
de cidadãos da nossa Capital, homens dinâmicos e visionários que, já nos anos 30, 
percebiam a importância da prática esportiva para o desenvolvimento da sociedade. 

Os moradores da ent.ão "Cidade Jardim" ganhavam, em 15/ll/35, uma nova opção 
de entretenimento, um novo espaço para o lazer - o Minas Tênis Clube. 

Passados 66 anos, o que era um pequeno clube social, com uma piscina e algumas 
quadras, tomou-se um dos maiores complexos do País - um verdadeiro gigante, com 
quatro unidades, que ocupam cerca de 500.000m2 de área, e quase 70 mil sócios. 

Ao longo de sua vitoriosa história, o Minas tomou-se referência para nossa Capital 
em todos os aspectos- arquitetônica, cultural. social e, principalmente, esportiva. 

Entretanto queremos mais, queremos que o Minas seja um espelho da nossa 
sociedade. Permitimo-nos sonhar que virá o tempo em que o sucesso do Minas nas 
suas áreas de atuação - no esporte, na cultura, na educação e no lazer- será um reflexo 
do panorama da nossa cidade c do nosso Estado. 

Todos conhecemos as injustiças sociais que afligem duramente vários segmentos de 
nossa população. Entretanto, permitimo-nos acreditar que, assim como nós, no Minas. 

L.__------0---------.J 
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nos empenhamos em proporcionar meios para a formação saudável dos nossos 
jovens e para o alcance da melhoria da qualidade de vida de todos os associados, 
nossos políticos c governantes também se preocupam e se empenham em solucionar 
os problemas das cidades c do Estado de forma digna, atendendo aos anseios da 
população, respeitando todos os princípios da democracia. 

O Minas funciona corno uma grande cidade. Tem uma boa infra-estrutura de 
prestação de serviços, públicos diversos e interesses vários. 

E, para atingirmos nossas metas de trabalho, ouvimos os sócios e tentamos superar 
suas expectativas, pois são eles a essência do Clube, assim como é o cidadão a razão 
primeira da existência dos governos. 

O sucesso do Minas no contexto nacional, em que é considerado como modelo de 
administração, mostra-nos que estamos no caminho certo. 

Para não me estender muito enumerando as conquistas do Minas nos últimos anos, 
quero destacar uma, que acredito agregar todos os valores intrínsecos na filosofia do 
Clube: a construção do Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek, entregue à 
comunidade no último dia 9. O grandioso empreendimento substituiu o antigo 
ginásio, construído em 1952, c voltou a fazer parte da paisagem urbana de nossa Belo 
Horizonte. 

Para os senhores terem uma idéia, o novo Centro de Treinamento tem quase 
!6.000m2 de área útiL O Minas I, antes da construção, possuía pouco mais de 
2LOOOm2• 

Ao citar o Centro de Treinamento, quero destacá-lo como símbolo da dedicação, da 
boa-vontade, da confiança e da correção da diretoria, dos sócios, funcionários c 
parceiros do Clube, que fazem do Minas um exemplo de sucesso para todo o Brasil. 

Caro Deputado Márcio Cunha, V. Ex.a. é um minas-tenista assíduo e, como tal, 
acompanha e participa da vida do Clube. Receba o meu agradecimento pessoal e o de 
toda a nossa comunidade por sua iniciativa em nos reunir nesta Casa de representantes 
do povo mineiro para esta sessão especial dedicada ao nosso Minas. 

Em nome de nossa comunidade, agradeço a Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais por esta honrosa homenagem que hoje o Minas recebe. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que neste momento será 

exibido um vídeo sobre o Minas Tênis Clube. 
- Procede à apresentação de vídeo. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Secretário Sérgio 

Bruno Zech Coelho, Presidente do Minas Tênis Clube, placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo Estadual 
ao Minas Tênis Clube, por sua brilhante trajetória no esporte, na sociedade c na 
política, transformando-se, ao longo dos seus 66 anos de existência, em ponto de 
referência para os mineiros. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2001. Presidente 

~-----------~------------~ 
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Deputado Antônio Júlio.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das autoridades e dos 

demais convidados. 
ATA DA 205' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/11/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - I' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do Dia): 

Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.344/2001; requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação do 
requerimento- Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• I .760/2001; apresentação 
da Emenda n° 3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n• 992/2000; aprovação na forma do vencido em I • turno - Requerimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo 
- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José- Mauri Torres - Wanderley Ávila- Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinbeiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa. 

Abenura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 9h!5min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro abena 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. 

I' Parte 
Ata 

- O Deputado Doutor Viana, zo -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 tennos do edital de convocação, a Presidência vai passar à za 

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

~------------~------------~ 
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Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2001, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda no 1. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita o 
adiamento da votação do referido projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.760/2001, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções da chefia do Quadro Especial do Pessoal da FHEMJG e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°S 1 e 
2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA W 3 AO PROJETO DE LEI N" 1.760/2001 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo e dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art . ..... - As tabelas de valores mensais dos cargos de provimento efetivo e 

comissionado, inclusive inativos, do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - nos Anexos XXXVII e XLI, 
da Lei Delegada no 39, de 3 de abril de 1998, ficam recompostas, a partir de 1 o de 
outubro de 2001, com a aplicação dos seguintes índices e valores: 

I-
TABELA DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO 
Carga Horária: 30 horas 
Nível Índice de Ajustamento 
EOl aE04 1,280 
E05 aE07 1,275 
E08 a ElO 1,279 
Ell aE14 1,265 

11-
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TABELA DOS CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO 
DE CHEFIA, 
ASSESSORAMENTO E 
COORDENAÇÃO 
Carga Horária: 40 horas 
Classe Vencimento 
C-21 369,54 
C-22 513,93 
C-23 752,52 
C-24 784,05 
C-25 926,61 
C-26 949,21 
C-27 1.050,59 
C-28 1.119,61 
C-29 1.194,23 

Parágrafo único - A diferença relativa aos meses de outubro, novembro, dezembro 
será paga, em parcela única, juntamente com a quitação da folha de janeiro de 2002.". 

"Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$19.064.775,36 (dezenove milhões, sessenta e quatro mil, setecentos c setenta e 
cinco reais e trinta e seis centavos), para atender às despesas decorrentes da execução 
desta lei, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 16 de março de 
1964.". 

Justificação: Da mesma forma que o projeto original e a Emenda no I buscam o 
reconhecimento da qualidade técnica e da dedicação dos servidores da FHEMIG e da 
HEMOMJNAS, esta emenda propõe a correção das tabelas remuneratórias das classes 
de cargos efetivos e dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, considerando-se 
o nível de escolaridade e a responsabilidade inerentes às atividades desenvolvidas 
pelo servidores da referida autarquia. 

A exemplo do que ocorreu com os servidores da FHEMJG e HEMOMINAS as 
referidas tabelas remuneratórias dos servidores do IPSEMG não são corrigidas desde 
agosto de 1995, razão pela qual faz-se necessária a alteração proposta pela presente 
emenda. 

A alteração no art. 2° visa tão-somente a adequar o crédito orçamentário para cobrir 
as despesas decorrentes da aprovação desta emenda. 

Contamos, pois, com o acolhimento dos nobres colegas. 
Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
Cristiano Canêdo 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 

no decorrer ela discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Cristiano 
Canêdo, que recebeu o no 3, c que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, encaminha o projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira, 
para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 992/2000, do Deputado Edson 
Rezende, que dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à 
educação no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina peJa aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 992/2000 na forma do vencido em I o turno. 
À Comissão de Redação. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ade1mo Carneiro Leão, em que solicita a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao 
Deputado Durval Ângelo. A Presidência defere o requerimento e fixa para ao orador o 
prazo de ! O minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nos 
últimos meses, o Poder Legislativo tem sido alvo de muitas criticas, o que de alguma 
forma acaba ofuscando as iniciativas deste Poder que culminaram em iniludível 
benefício de toda a sociedade mineira. 

Queria trazer para o debate um exemplo, que foi o famigerado "telessexo", 
denominado Disque-Amizade, explorado até o ano passado pelo número 145, cujos 
milionários ganhos eram repartidos entre a empresa dona do serviço (Disque-
Amizade do Brasil), com sede em São Paulo, e seus comparsas espalhados por todo o 
BrasiL 

Aqui em Minas Gerais, juntamente com o PROCON Assembléia. com destaque 
para a atuação do advogado e funcionário desta Casa Dr. Délio Malheiros, 
empreendemos todos os esforços possíveis para que a situação ficasse definitivamente 
esclarecida. 

Para provar a irregularidade do serviço, que era cobrado nas contas de telefone na 
forma de pulsos excedentes, gravamos horas c horas de fitas em nosso gabinete, em 
diferentes horários do dia, a fim de obtermos uma prova evidente para apresentar em 
juízo. E destaco aqui que a Taquigrafia desta Casa prestou re1evantíssimo serviço. 
degravando as fitas. A chefe do setor, Juliana, disponibilizou toda a estrutura 
disponível com a maior boa-vontade e, o que nos interessava naquele momento, com 
a agilidade necessária. Foi então que conseguimos provar, de forma absolutamente 
incontestável, que o "serviço", era na verdade a exploração da pedofilia, pederastia e 
prostituição infantil. 

Diante da gravidade das provas conseguidas, com a mobilização da imprensa, cujos 
órgãos cumpriram papel fundamental na divulgação e sensibilização da opinião 
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de Casa, o assunto chegou ao Poder Judiciário. 

Naquela instância, de forma definitiva, foi determinada a suspensão do serviço. 
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A liminar do Juiz da Inf'ancia, Dr. Tarcísio Martins, foi confirmada por um acórdão 
do Tribunal de Justiça publicado no último dia 23. Assim, Srs. Deputados, ficou 
definitivamente sepultada a pretensão desses falsos empresários de continuar a 
explorar de forma criminosa não só crianças e adolescentes, mas também seus pais, 
que tinham que arcar com contas milionárias de telefone, cujos serviços cobrados 
sequer vinham discriminados como manda a lei. Somente em Minas Gerais, prestem 
atenção, senhores e nossos telespectadores, essa empresa faturava mais de 
US$1.000.000,00 por mês. Em todo o Brasil ainda arrecadam US$102.000.000,00 por 
ano. 

Mais uma vez o Poder Judiciário mineiro servirá de paradigma nacional. A 
Assembléia mineira cumpriu o seu dever na proteção do fragilizado cidadão e na 
defesa das nossas desprotegidas crianças e adolescentes. Ficam aqui os nossos 
cumprimentos aos Promotores da Vara da Infância e da Juventude que agiram no 
caso, ao Dr. Tarcísio Martins Costa, Juiz da Infância e da Juventude de Belo 
Horizonte, que teve uma ação exemplar, rápida, dentro do que determina a lei e dentro 
do seu espírito de compromisso com a causa da criança e do adolescente, ao 
Desembargador relator do processo no Tribunal de Justiça, Dr. Aluízio Quintão, e aos 
seus pares. Fica aqui o nosso repúdio aos dirigentes da TELEMIG à época, hoje 
TELEMAR, os quais toleraram complacentemente tamanho abuso. 

Acho, então, que isso merece destaque, merece ressalva, porque, com toda a 
certeza, por uma ação do Poder Legislativo, com essa parceria com o PROCON 
Assembléia, com o Dr. Délio Malheiros, hoje temos, decorridos dois anos e meio, 
uma grande vitória para apresentar à sociedade. Acho que essa é uma vitória que 
merece ser destacada. Quantos e quantos pais, mães de famílias, quantos contribuintes 
cidadãos consumidores tiveram os seus telefones cortados por" causa desses impulsos 
excedentes? Com toda certeza, a criança sempre ligava sem a autorização dos pais, no 
momento em que estes estavam fora trabalhando ou em outras atividades. Também 
queremos destacar o bem que isso acarreta, gera para as nossas crianças e os nossos 
adolescentes. Quero destacar que desejamos que o PROCON Assembléia retome esse 
mesmo vigor, essa mesma vibração, continuando a agir de forma pioneira. Cobro da 
Mesa Diretora que dê condições e infra-estrutura para que esse órgão tão importante 
da nossa Casa possa agir, atuar e que tenha condições para isso. 

Já que estou falando da questão da criança e do adolescente, quero trazer a este 
Plenário um fato de que tomei conhecimento na última segunda-feira, em uma viagem 
à cidade de Araxá. Na quinta-feira da semana passada, duas crianças, uma delas 
chamada Wellington Ferreira, 14 anos, que pesa 20kg, com aparência de 8 a 10 anos 
de idade, com aparência bastante fragilizada, foi barbaramente torturada, ferozmente, 
animalescamente torturada por três policiais civis. Os nomes: Jacometo, César e 
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Ronaldo, da cidade de Araxá. Cinco dias após a tortura, a criança não estava em 
condições de caminhar, tendo que ser carregada nos braços pelo repórter Arnaldo 
Marques, da Rádio Cidade Urgente, de Araxá. 

Ele o transponou em seus braços em função de seu estado. Foi um repóner 
corajoso. A rádio, que cumpriu um papel fundamental, merece um elogio ao trazer 
esse debate a público, deixando bem claro que, além da lei federal de tonura e da 
Constituição, que consideram esse um crime inafiançável, hediondo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente prevê culpa e penalidade para os que se omitem diante de 
maus-tratos e torturas contra crianças e adolescentes. No caso de servidor público, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o agravamento da pena. 

Queria também registrar que o Ministério Público da cidade vem atuando. 
Conversei com o Promotor e com o Juiz da Inlancia e do Adolescente, Dr. DanieL 
Essa questão não ficará impune. Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário 
tomarão providências. Esperamos que essa decisão seja rápida. Parece-me que hoje ou 
amanhã, no mais tardar segunda-feira, o Ministério Público estará denunciando os 
policiais. Queremos deixar bem claro que havia uma polêmica na cidade, se era abuso 
de autoridade ou crime de tortura. O crime contra essa criança de 8 ou 1 O anos é de 
tortura, tem de ser tipificado em sua hediondez. Insistimos que a tipificação seja crime 
de tortura. Está havendo hoje uma campanha contra a tortura, promovida pelo 
Governo Federal e por entidades de direito humano. Vamos levar o caso do 
Wellington Ferreira para servir como exemplo nacional, para ser passado nas 
propagandas em nível nacional, para chocar realmente todos os que virem uma 
situação como essa. 

Além disso, encaminhamos ontem um requerimento aprovado na Comissão de 
Direitos Humanos, solicitando providências à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria de 
Polícia, que já está atuando no caso, já esteve na cidade, à Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados e à Procuradoria-Geral de Justiça, através de 
duas Curadorias, a de Direitos Humanos e a da Criança e do Adolescente. Acho que, 
dessa forma, vamos ter, nesse caso, um exemplo que sirva para que as pessoas, numa 
cidade turística como Araxá, possa se sentir mais tranqüila. 

Quero também registrar a vigilância do PT local, tive uma reunião com a executiva, 
com a Vereadora Onilda, que também está atuando nesse caso. Aliás, a Prof. Onilda, 
em seu programa de rádio, ontem e hoje, está colocando disponível um telefone para 
que as pessoas denunciem casos de tortura naquela cidade. Acho que, numa cidade 
turística da importância de Araxá, esses casos não podem se repetir, como vem 
acontecendo. 

Na próxima semana, estarei trazendo outro caso de tortura em Araxá contra um 
cidadão negro, um caso que tem a ver com racismo também. Não vou fazê-lo hoje 
porque pretendo ouvir os envolvidos, como fiz nesse caso, levantar a documentação 
para o debate nesta Casa. Fazemos um apelo a toda Minas Gerais. A TV Assembléia 
penetra em lares de 250 municípios de Minas Gerais. Não vamos nos omitir na 
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denúncia contra a violência, seja ela de que forma for, particularmente na questão 
da tortura. A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia está recebendo essas 
denúncias; está, de alguma forma, encaminhando todas as que chegam, que podem ser 
até anônimas, se tiverem fatos ou referências que nos permitam chegar aos 
criminosos. Não podemos conviver com isso, não podemos permitir que isso 
aconteça. Há pouco tempo, trouxe denúncia de Ribeirão das Neves, a qual envolvia 
um policial militar contra dois adolescentes. Quero deixar bem claro que vou trazer 
esse caso na semana que vem. O Ministério Público encaminhou a denúncia como 
crime de tortura contra 11 policiais de várias cidades da região que estavam 
envolvidos nesse caso. 

Imaginávamos que fosse só um, mas a investigação do Ministério Público apontou 
11 policiais, e a denúncia já se encontra com o Poder Judiciário. 

Terminando, Sr. Presidente, quero agradecer a gentileza de V. Exa. que permitiu 
que ultrapassássemos o horário. Também quero deixar claro que quem tortura é um 
criminoso pior do que todos os criminosos, porque a tortura é um crime de lesa-
humanidade. 

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, e para a reunião especial na mesma data, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.899 

Às dezesseis horas e cinco minutos do dia treze de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, João Paulo e Paulo 
Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 
"ad hoc", Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião, informa que não há ata a 
ser lida e que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator e determina a distribuição das cédulas de votação, convidando o 
Deputado Paulo Piau para atuar corno escrutinador. Feita a contagem dos votos, são 
registradas três cédulas de votação, recebendo os Deputados Aílton Vilela e João 
Paulo três votos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Presidente "ad 
hoc" declara empossado na Vice-Presidência da Comissão o Deputado João Paulo, a 
quem passa a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, dá posse ao Deputado Aílton 
Vilela corno Presidente da Comissão e retoma a ele a direção dos trabalhos. O 
Presidente designa corno relator da matéria o Deputado Paulo Piau. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Ailton Vilela, Presidente- João Paulo- Ermano Batista. 
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ATA DA 89' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Dilzon Melo, 
Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado João Paulo. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência 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 n°s 
1.860 c 1.866/2001 (Deputado Agostinho Silveira); 1.863, 1.868 e 1.874/2001 
(Deputado Ermano Batista); 1.870/2001 (Deputado Sávio Souza Cruz); 1.864/2001 e 
Projeto de Lei Complementar n' 47/2001 (Deputado Dilzon Melo); 1.861, 1.862 e 
1.869/2001 (Deputado Márcio Kangussu). Em seguida. passa-se à I' 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 que concluem pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade 
dos Projetos de Lei n's 199/99 com a Emenda n' I (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto, em virtude de redistribuição); 552/99 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 676/99 com a Emenda n' I (relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude 
de redistribuição); 690/99 (relator: Deputado Dilzon Melo em virtude de 
redistribuição); 1.205/2000 com a Emenda n' I (relator: Deputado Eduardo Hermeto, 
em virtude de redistribuição); 1.543/2001 na forma do Substitutivo n' I; 1.639/2001 
(relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.679/2001 com as Emendas n's I e 2 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira , em virtude de redistribuição); 1.742/2001 com as 
Emendas n's I e 2 (relator: Deputado Dilzon Melo); 1.773/2001 com a Emenda n' I 
(relator: Deputado Agostinho Silveira ); 1.784/2001 na forma do Substitutivo n' I 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 1.844/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). 
Colocados em discussão e votação, são aprovados os pareceres concluindo pela 
antijuridicidade dos Projetos de Lei n's 101/99; 214/99 (relator: Deputado Dilzon 
Melo, em virtude de redistribuição); 1.234/2000, 1.684 e 1.755/2001(relator: 
Deputado Agostinho Silveira , em virtude de redistribuição) Os pareceres sobre os 
Projetos de Lei n's 107/99, 804/2000. 1.407, 1.830, 1.823/2001, no I' turno, deixam 
de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos relatores. Na 
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dilzon Melo, que conclui pela 
juridicidade, pela constituicionalide e pela legalidade do Projeto de Lei n' 1.809/2001, 
no I' turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sá vi o Souza Cruz. O 
Projeto de Lei n' 1.717, 1.858 e 1.861/2001 são retirados da pauta, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela Comissão. Após 
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requerimento aprovado do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n• 
1.833/2001 é convertido em diligência à SEMAD, à FEAM e à Procuradoria-Geral do 
Estado. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, 
são aprovados, em turno único, os pareceres concluindo pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n•s 56/99; 205/99 com a 
Emenda n• 1; 710/99; 810/2000; 1.102/2000; 1.848/2001 e 1.850/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz); 1.441/2001; 1.814/2001 com a Emenda n• 1; 
1.839/2001; 1.814/2001 com a Emenda n• 1; 1.846/2001; 1.856/2001 e 1.851/2001 
com a Emenda n• 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 Márcio Kangussu em que solicita o 
envio de moção de pesar, em nome da Comissão, à famfiia do ex- Deputado José 
Laviola, em virtude de seu falecimento. 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 - Agostinho Si! veira - Dilzon Melo. 

ATA DA 95" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão, 
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Durval Ãngelo, 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, a seu pedido, os atos de abuso de autoridade que 
teriam sido praticados por policiais da 23a Delegacia Regional de Segurança Pública 
de Paracatu, conforme relatório encaminhado à Comissão pela Câmara Municipal 
desse município. O Presidente procede à leitura do relatório da visita da Comissão ao 
CERESP de Betim, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, a Presidência 
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, para discorrerem sobre o assunto 
em pauta. Registra-se a presença dos Srs. Vereador João Macedo, Presidente da 
Câmara Municipal de Paracatu; Vereador Agostinho Martins; Vereador Humberto 
Cunha; Vereador Maximiano de Oliveira; Ragos Oliveira e Jader Neiva, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Edson Rezende, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de 
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apreciação de proposições da Comissão. São aprovados requerimentos dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, em que solicita a realização de audiência pública 
com os órgãos e convidados que menciona, para discutir as mUdanças no Projeto de 
Lei n" 1.613/2001, que dispõe sobre prevenção contra incêndios e pânico no Estado 
de Minas Gerais, antes de seu encaminhamento para votação em Plenário, 
considerando que seu teor não foi debatido com nenhum segmento da sociedade e que 
a discussão com representantes de órgãos afetos ao assunto poderá aperfeiçoá-lo 
substancialmente; Durval Ângelo em que solicita seja encaminhado ao Promotor de 
Justiça de Uberaba. Sr. José Carlos, à Ouvidoria de Polícia e ao Governador do 
Estado, pedido de apuração da violenta ação da PM dessa cidade contra os familiares 
do preso José Mauro da Silva, da Penitenciária Nelson Hungria, com prisões ilegais, 
tortura e abuso sexual contra uma menor, tendo em vista os fatos ocorridos há dez 
dias em Uberaba; que se encaminhe a denúncia de torturas contra a criança 
Wellington Ferreira, de Araxá, ocorridas no último dia 22, por ação dos policiais civis 
Giaconeto, César e Ronaldo, dessa cidade, à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria da 
Polícia Civil, às Curadorias do Ministério Público, dos Direitos Humanos e da 
Criança e Adolescente e ao Governador de Minas; Marcelo Gonçalves em que solicita 
seja realizada audiência pública da Comissão, para discutir a tragédia ocorrida no 
Canecão Mineiro com o proprietário do estabelecimento, vítimas ou familiares, Corpo 
de Bombeiros e o Procurador do município; que seja convocado o Sr. Lúcio, 
Delegado Regional de Divinópolis, e o Sr. Domingos Sávio Calixto, de Carmo do 
Cajuru, a fim de prestarem esclarecimentos sobre o fato envolvendo o cliente do Sr. 
Caio Cícero Soares, Sr. José do Carmo Alves; Edson Rezende em que solicita seja 
realizada reunião da Comissão para discutir a criação de um fórum permanente de 
debates e encaminhamento da questão da segurança no aglomerado Santa Lúcia; da 
Deputada Elbe Brandão em que solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado 
e ao Secretário de Administração para fornecerem à Comissão relação de prédios 
públicos desocupados que possam ser utilizados para abrigar presos; que seja 
formulado voto de congratulações com o Juiz de Direito da Comarca de Grão-Mogol 
pela criação do Centro de Recuperação de Adolescente dessa cidade, bem como ao 
Presidente do Tribunal de Justiça pela ação do Juiz da Comarca de Grão-Mogol; que 
seja realizada visita, em caráter de urgência, à cadeia pública de Montes Claros, em 
face da situação crítica em que se encontra, bem como audiência pública na cidade de 
Janaúba para debater a segurança pública; que seja realizada visita oficial da 
Comissão ao Centro de Reeducação do Menor da Comarca de Grão-Mogol, que será 
inaugurado no próximo dia 30 de novembro. O Presidente indica a Deputada Elbe 
Brandão para representar a Comissão nesse evento. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser 
realizada amanhã, dia 29!1112001, às 14h30min, com a finalidade de se apreciarem o 
parecer sobre emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n" 1.613/2001, no 2" 
turno, e o parecer para o zo turno sobre o Projeto de Lei no 694/99, agradece a 
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 

Gonçalves. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.899/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n" 233/2001, o Governador do Estado, utilizando-se das 
atribuições lhe são conferidas no art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, 11, ambos da 
Constituição Estadual, encaminha a esta Casa as razões que o levaram a opor veto 
parcial à Proposição de Lei n" 14.899, que dispõe sobre a realização de referendo e 
plebiscito no Estado. 

A matéria foi distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos 
do art. 111, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado opôs veto ao dispositivo da Proposição de Lei n" 14.899, 

de 2001, o qual estabelece que o referendo poderá ser realizado antes ou depois da 
edição do ato objeto da consulta. Segundo as razões apresentadas, o referendo 
somente deve ser realizado com posteridade a ato legislativo ou administrativo, 
cumprindo ao povo a sua ratificação ou rejeição, uma vez que assim determina a Lei 
Federal n" 9.709, de 1998, que se aplicaria ao Estado. 

De fato, segundo o art. § 2" do art. I" da lei federal acima citada, o referendo 
somente pode ser realizado posteriormente à edição de ato legislativo ou 
administrativo. Ocorre que a legislação referida se aplica somente à União, e não aos 
Estados e aos municípios, como veremos. 

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria não se encontra entre aquelas de 
competência privativa da União, sendo o Estado competente para legislar sobre o 
assunto. De fato, a dúvida surge em torno do fato de a questão ser ou não matéria 
eleitoral, que é de competência privativa da União. Entendemos que não, da mesma 
forma como à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa .. Referendo e plebiscito 
são direitos políticos que podem ser adotados por todos os entes federativos da 
maneira como lhes convier. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
na justificação do Projeto de Lei do Senado n" 5, de 1991, que deu origem à Lei 
Federal n" 9.709, de 1998 (DCN, seção 11, fevereiro de 1991, págs. 435 a 440), afirma 
que "o melhor entendimento, dentro da nova organização federativa em que os 
Estados recebem maior autonomia e competência [ ... ] deve ser aquele de que cada 
ente da Federação legislará em seu âmbito para regular o uso dos institutos referidos. 
Não poderá deixar de fazê-lo ou de prevê-los em seu sistema constitucional e legal. 
Constituem eles princípios fundamentais da nova ordem constitucionaL As 
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Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, 
ou legislação específica em cada uma destas unidades federadas, devem regular a 
utilização do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, com atenção apenas às 
regras que já sejam fixadas no texto constitucional federal". 

V ale salientar que a Constituição da República apenas estabelece que o referendo c 
o plebiscito são instrumentos de exercício da soberania popular e que o plebiscito será 
convocado e o referendo autorizado pelo Congresso Nacional, obviamente nas 
questões de competência federal. Ademais, a própria Lei Federal n• 9.709, de 1998, 
após disciplinar o plebiscito destinado a criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento de municípios, dispõe, no seu art. 6°, que, "nas demais questões, de 
competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o 
referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição 
Estadual c Lei Orgânica''. Ou seja, a própria lei federal citada como empecilho nas 
razões do veto determina que o plebiscito e o referendo serão, repita-se, convocados 
de conformidade com a Constituição Estadual. 

Jair Eduardo Santa ("Democracia e Cidadania: o referendo como instrumento de 
participação política". Belo Horizonte: Del Rey, 1995) indaga da legitimidade de o 
município disciplinar a realização do referendo ou se somente lhe é lícito consagrar o 
instituto e valer-se da normatização nacional. O próprio autor conclui que a resposta é 
óbvia. Segundo ele, '"não há necessidade de o Município adotar a legislação nacional 
sobre o assunto, podendo fazê-lo em seu próprio ordenamento jurídico. Pode ele, com 
efeito, atribuir o poder de iniciativa diversamente do realizado pela Constituição 
Federal, que deu exclusividade ao Congresso Nacional para autorização do referendo. 
Não há que se falar em simetria, no caso, porque o assunto não está inserido naquelas 
competências ditas privativas da União (artigo 21 da Constituição Federal). Lei 
municipal ordinária, portanto, poderá dispor sobre o assunto". 

O autor acima citado, na mesma obra, faz uma correlação entre o princípio 
federativo e o referendo, que merece ser transcrita para reforçarmos nosso 
entendimento. Vejamos: '"O princípio federativo traz em si uma característica que se 
traduz na descentralização política, implicando necessariamente a divisão de poder 
governamental. É necessária partilha de competência que tipifica o Estado Federal. 
Outra característica dominante no citado princípio c que tem correlação com o 
referendo é a possibilidade de o Estado-membro se autoconstituir. Resulta daí que os 
Estados-membros, ao se auto-organizarem, desfrutam a possibilidade de prever, no 
âmbito de suas competências, o instrumento de participação popular em questão: o 
referendo". 

A realização do referendo se dá, normalmente, posteriormente à edição de ato 
legislativo ou administrativo, da maneira como prevê a legislação federal. Ocorre que 
não há impedimento em se realizar um referendo anteriormente à edição do ato. O 
próprio Projeto de Lei no 5, do Senado, já citado, previa essa possibilidade. 

Na lição de Carmen Lúcia Antunes Rocha ("O "referendum" e a representação 
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democrática no Brasil". "Revista de Informação Legislativa". Brasília. a. 23. n. 
92. out/dez 1996), "no direito constitucional, "referendum" significa o procedimento 
pelo qual o povo é provocado para sufragar proposta normativa a ser debatida ou já 
discutida e votada favoravelmente pelos órgãos legislativos. Através desta atuação, o 
titular da soberania faz-se autor da norma, influindo diretamente em sua criação, 
através de manifestação sancionadora, ou não, da proposta ou do pronunciamento 
orgânico do Estado". No mesmo sentido, observa Pietro de Jesús Lora Alarcón ("A 
Democracia Semidireta na Constituição de 1988". "Revista de Direito Constitucional 
c Internacional". São Paulo, v. 8, n.33, p. 141-173, out/dez 2000 ) que, "tendo em 
vista o momento de sua realização pode tratar-se de um referendo consultivo, quando 
o povo é previamente solicitado para exprimir a sua opinião sobre a lei, ou de um 
referendo pós-legislativo, que é a manifestação popular sobre a lei já votada pelo 
parlamento". Por fim, Jair Eduardo Santana ("op. cit.") observa que "a Constituição 
vigente não predefiniu qual ou quais os tipos de referendo prefere, relegando para a 
legislação infraconstitucional a respectiva tarefa". 

De fato, há uma certa confusão entre o referendo realizado antes da edição de ato 
normativo e o plebiscito, até porque o País não tem experiência na utilização desses 
insuumentos. No entanto, são institutos diferentes, uma vez que o plebiscito é 
utilizado para assuntos em tese e o referendo, para atos normativos. Pode-se consultar 
a população por meio de referendo quando, por exemplo, está em tramitação um 
projeto de lei que cause certa polêntica, e não somente após a edição do ato. Assim, 
tendo em vista que a previsão dessa modalidade de referendo é extremamente 
benéfica para a democracia, somos pela rejeição do veto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição ao Veto Parcial à Proposição de Lei n° 

14.899/2001. 
Sala das Contissõcs, 29 de novembro de 2001. 
Aílton Vilela, Presidente- Paulo Piau, relator- João Paulo- Ermano Batista. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

42/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei Complementar n" 42/2001 

objetiva acrescentar dispositivos à Lei n" 5.406, de 16112/69, que contém a Lei 
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2001, a proposição foi distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça , que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos I e 2, que apresentou. Por força 
de requerimento alicerçado no art. 183 do Regimento Interno, a matéria foi 
encaminhada à Comissão de Direitos Humanos, onde recebeu parecer pela aprovação 
na forma do Substitutivo n°l. 
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O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em 

atenção ao que prescreve o art. 188, c/c o art. 192 e a alínea "a" do inciso I do art. 102 
da norma regimental. 

Fundamentação 
A proposição em análise acrescenta cinco dispositivos à Lei no 5.406, de 1969, que 

contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
O art. 1 o do projeto consagra, como princípio básico da disciplina policial, o 

respeito e o zelo pela dignidade da pessoa humana. O art. zo tipifica como 
transgressão disciplinar a prática de ato atentatório à dignidade da pessoa ou que 
ofenda aos princípios da cidadania e dos direitos humanos, transgressão que o art. 3° 
classifica como grave. 

O art. 4° inclui, entre as hipóteses de aplicação da pena de demissão a bem do 
serviço público, a condenação, em sentença transitada em julgado, por crime contra a 
vida, contra a liberdade individual ou de lesões corporais. 

O art. 5° prevê que o servidor policial poderá ser afastado de suas funções a partir 
da instauração do processo administrativo no caso previsto no art. 4°. 

A dignidade da pessoa humana é um valor fundamental, sobre o qual se assentam 
todos os outros. A consciência do respeito que lhe é devido não é fruto do acaso, mas 
resultado de conquista duramente obtida pela civilização e que deve ser mantida a 
todo custo, sob pena de cairmos na mais horrenda barbárie. 

Infelizmente, em muitas partes do mundo, a prática da tortura, o terrorismo, a 
discriminação sob suas diversas espécies, a intolerância religiosa e a existência de 
modelos econômicos excludentes, que privam multidões dos bens elementares 
necessários à vida, têm espezinhado o ser humano, despojando-o de direitos básicos e 
inalienáveis. Isso faz com que a luta em prol da humanidade não possa conhecer 
tréguas nem fronteiras. 

No caso do servidor público e, especialmente, daquele que tem como tarefa garantir 
a segurança dos cidadãos, o dever de respeitar e. mais que isso, zelar ativamente pela 
dignidade da pessoa humana adquire relevância ímpar. Disso decorre o inegável 
mérito da iniciativa em análise. 

Com o objetivo de aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda TI0 3. Cumpre notar 
que a suspensão preventiva já é prevista no art. 162 da Lei Orgânica da Polícia Civil. 
Nossa emenda determina o prazo de sua aplicação quando o servidor for condenado 
em sentença transitada em julgado por crimes contra a vida, contra a liberdade ou de 
lesões corporais. Seu propósito é impedir que o policial possa servir·se do exercício 
de suas funções para criar obstáculos ao processo administrativo que preceder sua 
demissão. 

Julgamos importante a pennanência do art. 5° da proposição original. Diz o inciso I 
do art. 92 do Código Penal Brasileiro: 

"Art. 92 · São também efeitos da condenação: 
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, nos crimes praticados com 
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No capítulo dos crimes contra a vida, o Código Penal prevê, no §3" do an. 121, a 
pena de detenção de um a três anos para o homicídio culposo. À lesão corporal 
simples, cuja tipificação se encontra no art. 129 do mesmo diploma, é imputada uma 
pena de detenção que varia entre três meses a um ano. 

Nos casos dos crimes contra a liberdade individual, temos, por exemplo, a pena de 
detenção de três meses a um ano, ou multa, para o constrangimento ilegal; de 
detenção de um a seis meses, ou multa, para a ameaça. 

O inquérito administrativo pode, portanto, fazer-se necessário para crimes apenados 
com menos de quatro anos e que possam constituir ilícitos no âmbito da 
administração. 

Conclusão 
Dadas essas razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar no 

42/2001 no I" turno, com a Emenda n" I, da Comissão de Constituição e Justiça, com 
a Emenda no 3, a seguir apresentada, e pela rejeição da Emenda n° 2 e do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Direitos Humanos. 

EMENDAN"3 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5"- O an. 166 da Lei n" 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica acrescido do 

seguinte§ 2°, renumerando-se o parágrafo único: 
'An. 5°-······················································ 
§ 2"- Na hipótese prevista no inciso XV do an. 159, é obrigatória a aplicação da 

suspensão preventiva a partir da instauração do processo administrativo até o termo 
final do prazo previsto no an. 189.' .". 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Cristiano Canêdo 

Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.679/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Arlen Santiago, tem por objetivo doar ao 
Município de Cachoeira Dourada o imóvel de propriedade do Estado onde, hoje, 
funciona a Escola Municipal de Ensino Especial. 

A proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la, 
em caráter preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do 
an. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame vem provt::r a necessária autorização legislativa para que o 

Estado aliene bem imóvel público, segundo determinação do art. 18 da Constituição 
mineira. 



104 
Também regem a matéria os preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal 

n" 8.666, de 21/6/93, e pelo art. 16 da Lei n" 9.444, de 25111/87, que trata das 
licitações e contratos da administração centralizada c autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a validade da 
doação de imóvel do Estado depende da outorga de específica autorização legislativa, 
da existência de interesse público devidamente justificado, de avaliação prévia e de 
licitação. 

Com respeito ao requisito do interesse público, ele está plenamente atendido, pois, 
sendo unidade administrativa municipal a escola a que se refere o projeto de lei sob 
comento, não se justifica ficar a propriedade do respectivo imóvel com o Estado. 
Quanto à licitação, ela se mostra inteiramente descabida. Estamos diante do caso de 
inexigibilidade por haver a inviabilidade de competição. 

Vale ressaltar, finalmente, que o parágrafo único do art. 1 o e o art. zo do projeto 
impõem regra que altera substancialmente a conformação do instituto da doação. 
Determinam esses dispositivos que o donatário só poderá dispor do imóvel para o fim 
almejado, o qual reverterá ao doador assim que cessarem as razões que justificaram a 
sua transferência. 

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislação em vigor, não 
vislumbramos óbice que impeça a autorização lega] em causa. 

No entanto, apresentamos emenda ao projeto para fazer constar cláusula de 
inalienabilidade do bem e a impossibilidade de ser ele utilizado para outros fins que 
não educacionais, sociais ou culturais, conforme desejo manifesto do Poder Executivo 
e também para tomar os tennos do art. 2° mais coerentes com a finalidade consignada 
no parágrafo único do art. 1°. 

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

do Projeto de Lei n° 1.679/2001 com as Emendas n° 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDAN"l 

Dê-se ao parágrafo único do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. I o- ....................................................................... . 

Parágrafo único - O imóvel descrito no .. caput" deste artigo destina-se ao uso da 
Escola Municipal de Ensino Especial e será sempre destinado a atividades 
educacionais, sociais e culturais. ••. 

EMENDAN"2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2o- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, cessado 

o uso estabelecido no parágrafo único do artigo anterior.". 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz 

Márcio Kangussu - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.756/2001 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 

105 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em epígrafe objetiva 
introduzir alterações na lei que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição com a Emenda n" I, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado a esta Comissão, para, nos termos 
regimentais, receber parecer sobre os impactos financeiros e orçamentários que 
advirão com sua aprovação. 

Durante a discussão do projeto, o Deputado Arlen Santiago apresentou uma 
sugestão de emenda, que foi incorporada ao Substitutivo n" 1, apresentado pelo 
relator. Em face desses fatos, elaborou o relator outra redação para o seu parecer, nos 
termos do art. 138, § 1", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n" 13.803, de 2000, consolidou a legislação que trata da sistemática para 

distribuir aos municípios os 314 dos 25% do produto da arrecadação do ICMS a eles 
devidos, sem introduzir alterações substanciais nas normas-até então vigentes. -

Assim, o percentual destinado ao critério V AF continuou acima dos 75% previstos 
pela Constituição Federal, uma vez que as emendas apresentadas que tinham esse 
objetivo não foram aprovadas em 2000. 

Não obstante tenha sida criada nesta Casa uma Comissão Especial com a finalidade 
de realizar estudos sobre essa matéria, foi apresentado o projeto sob comento antes 
mesmo de a Comissão encerrar seus trabalhos. Lembramos que a referida Comissão 
apresentou um projeto de lei em que estão previstas várias mudanças; contudo o 
projeto ainda não foi recebido, razão pela qual deixaremos de nos manifestar a seu 
respeito. 

O projeto que ora analisamos real oca o percentual do critério V AF a outros 
critérios, da seguinte forma: 

a) 2%, para o critério "população"; 
b) 1 %, para o critério "população dos 50 mais populosos"; 
c) 1%, para o critério "meio ambiente"; 
d) 0,644%; para o critério "patrimônio cultural". 
O percentual destinado a este último critério variará até 2004, pois os recursos 

destinados aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita, a título de compensação 
financeira por desmembramento de distrito, irão diminuiir a cada exercício e o critério 
se extinguirá em três anos. 

A despeito de não introduzir significativas mudanças nos procedimentos de-cálculo 
da cota-parte dos municípios. a proposta não se revela, a nosso ver, a melhor solução 
para o fim do denominado "'resíduo do VAF', se o objetivo for a distribuição de 
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riquezas a fim de se reduzirem as desigualdades soctrus. Por essa razão, 
entendemos que um critério que leve em consideração a receita "per capita", ou seja, 
a receita do município em relação à população, provoca uma distribuição mais justa, 
pois eleva a receita de municípios que se encontram abaixo da receita "per capita" 
estadual média, de forma a criar condições para que os municípios beneficiados 
possam aplicar recursos nas áreas previstas na lei, de forma a elevarem seus índices 
de participação no rateio da receita de ICMS. Nesse diapasão, propomos a criação de 
outro critério que leve em consideração a receita de ICMS "per capita", destinando a 
ele os percentuais previstos para o V AF no Anexo I da lei. Destaque-se, ainda, que 
essa transferência ocorrerá de forma gradativa, ao longo dos próximos três anos, o que 
determina que o resíduo do V AF somente será totalmente extinto em 2005. Com essa 
medida, os poucos municípios que possam ter queda na receita poderão se programar 
em médio prazo de forma a neutralizar os efeitos da aplicação das alterações que se 
pretende introduzir. 

Outra questão que já foi levantada durante a tramitação do Projeto de Lei n° 
830/2000, que resultou na Lei n' 13.803, de 2000, foi a alteração no critério 
"produção de alimentos". Segundo sugestões da EMA TER, a distribuição interna dos 
critérios está a merecer reparos, a fim de privilegiar as municipalidades que 
mantenham programas de extensão rural e de apoio à agricultura familiar e de 
segurança alimentar, bem como as que constituam e adotem conselhos e planos 
municipais de desenvolvimento rural sustentável. Por fim, propomos a alteração da 
periodicidade da apuração dos dados, passando-se de trimestral para semestral. 

Nos critérios "meio ambiente" e ''patrimônio cultural", vislumbramos a necessidade 
de introduzir uma pequena alteração no cálculo dos respectivos índices, por meio da 
criação do índice de investimento, o que entendemos atingir o objetivo do autor do 
projeto. De acordo com a nossa sugestão, não basta haver a declaração de uma área 
como de preservação, mas haverá necessidade de comprovação de destinação de 
recursos oriundos do erário municipal para a preservação do meio ambiente e do 
patrimônio cultural. 

Outra imperfeição constatada na lei é a periodicidade da apuração dos índices, que 
está impossibilitando a fiscalização da sua aplicação. Isso vem ocorrendo porque os 
servidores a quem pode ser atribuída a função de fiscalizar a observância das regras 
contidas na lei em relação a cada um dos critérios são os mesmos encarregados de 
elaborar o cálculo dos índices. Por essa razão, fica impossível a programação de 
atividades pelas equipes responsáveis pela apuração dos índices que lhes possibilite a 
averiguação da correta aplicação da legislação. 

Outro aspecto de salutar importância detectado pela Comissão Especial a que nos 
referimos anteriormente encontra-se no art. 3° da Lei no 13.803, de 2000. O 
dispositivo guarda duas impropriedades que devem ser corrigidas: a primeira diz 
respeito à apuração do movimento econômico gerado por uma empresa localizada no 
território de mais de um município, e a segunda se refere à reserva de percentual aos 
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municípios que tenham áreas alagadas por barragens destinadas à produção de 
energia elétrica. Assim, seguindo a argumentação da referida comissão, promovemos 
a alteração do art. 3°. 

Finalmente, vale salientar que a proposição não implica aumento de despesas para o 
Estado nem outra modalidade de gasto que cause repercussão no erário estadual. 

Conclusão 
Diante dessas considerações, opinamos pela aprovação do .Projeto de Lei no 

1.756/2001, no 1• turno, na forma do seguinte Substitutivo n• I, e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N" I 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do 

ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso IV do art. !58 da Constituição da República, será 
distribuída nos~ percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes 
critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - V AF -: valor apurado com base nos critérios para 
cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição da República; 

li - área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do município e a área 
total do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 

III - população: relação percentual entre a população residente no município e a 
população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

IV - população dos cinqüenta municípios mais populosos: relação percentual entre a 
população residente em cada um dos cinqüenta municípios mais populosos do Estado 
e a população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

V- educação: observados os seguintes critérios: 
a) relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da pré-escola inclusive, e a 

capacidade mínima de atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de 
Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano 
civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 11 desta lei; 

b) para efeito do cálculo previsto na alínea anterior ficam excluídos os municípios 
nos quais o número de alunos atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo 
menos, 90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento; 

VI - produção de alimentos: observados os seguintes critérios: 
a) parcela de 40% (quarenta por cento) do total será distribuída de acordo com a 

relação percentual entre a área cultivada do município e a área cultivada do Estado, 
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referentes à média dos dois últimos anos; 

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com 
a relação percentual entre o número de agricultores familiares do município e o 
número de agricultores familiares do Estado; 

c) parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre os municípios 
onde exista programa de extensão rural destinado aos agricultores familiares, de 
acordo com a relação percentual entre o número de agricultores familiares atendidos e 
o número total de agricultores familiares existentes no município e no Estado; 

d) parcela de 3% (três por cento) do total será distribuída aos municípios onde 
exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS -
constituído e Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - P:MDRS - em 
execução; 

e) parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída aos municípios que 
tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento 
agropecuário; 

f) parcela de 15% (quinze por cento) será distribuída entre os municípios em que 
existam programas de apoio à agricultura familiar e de segurança alimentar, definidos 
pela EMA TER; 

g) para os efeitos desta lei, considera-se agricultor familiar aquele que satisfizer os 
seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a contratação eventual de 
terceiros; 

2- ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente de 
exploração agropecuária; 

3 - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio; 
h) os dados constitutivos dos índices a que se refere este inciso serão apurados em 

maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro 
a julho do exercício subseqüente; 

i) a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMA TER - fará publicar, até o dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações pertinentes às alíneas 
enumeradas neste inciso, para fins de distribuição dos recursos no semestre 
subseqüente; 

VII- patrimônio cultural: observados os seguintes critérios: 
a) parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com base na Telação 

percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos 
índices de todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico- IEPHA -,da Secretaria de Estado da Cultura, que fará publicar, 
até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil 
imediatamente anterior, observado o disposto no Anexo III desta lei; 

b) parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com base na relação 
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percentual entre o Índice de Investimento em Patrimônio Cultural do município e 
o somatório dos índices de todos os municípios, fornecida pelo Tribuna] de Contas do 
Estado; 

c) Nos dois exercícios civis imediatamente posteriores ao da publicação desta lei o 
percentual a que se refere a alínea "b" será distribuído na forma prevista na alínea "a"; 

VIII- meio ambiente: observados os seguintes critérios: 
a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída aos municípios 

cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com 
operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, 
respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, 
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não excederá o seu 
investimento, estimado com base na população atendida e no custo médio "per capita" 
dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de 
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental 
-COPAM-; 

b) parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total será distribuída com base no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, 
considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem 
como as unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída com base na relação 
percentual entre o Índice de Investimento em Meio Ambiente do município e o 
somatório dos índices de todos os municípios, fornecida pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

d) Os dados constitutivos dos índices a que se referem as alíneas "a" e "b" deste 
inciso serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, 
para vigorarem de janeiro a julho do exercício subseqüente; 

e) Os dados constitutivos dos índices a que se refere a alínea "c" deste inciso serão 
apurados até 30 de junho de cada ano, relativos ao exercício imediatamente anterior 
ao da apuração, para vigorarem no exercício subseqüente; 

f) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará 
publicar, até o dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados 
relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios habilitados 
segundo as alíneas "a" , "b" e "c" deste inciso, para fins de distribuição dos recursos 
no semestre subseqüente; 

g) Nos dois exercícios civis imediatamente posteriores ao da publicação desta lei o 
percentual a que se refere a alínea "c" será distribuído na forma prevista na alínea "b"; 

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais constantes no 
Anexo I desta lei serão distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios: 

a) um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e mantiverem em 
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à saúde das 
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familias, mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 
50% (cinqüenta por cento) do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que 
serão distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente atendida; 

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o saldo remanescente 
dos recursos alocados a essa variável será distribuído tendo em vista a relação entre os 
gastos de saúde ''per capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per 
capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

c) os dados constitutivos dos índices a que se referem este inciso serão apurados em 
maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro 
a julho do exercício subseqüente; 

d) a Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, até o dia 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b" deste 
inciso, para fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente; 

X - receita própria: relação percentual entre a receita própria do município, oriunda 
de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os municípios; 
Xll - municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre 

Minerais - IUM - recebido pelos municípios mineradores em 1988, com base em 
índice elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva 
participação de cada um na arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII - redistribuição com base na receita de ICMS "per capita": relação percentual 
entre a população residente em cada um dos municípios com menor índice de ICMS 
"per capita" do Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação João 
Pinheiro, observados os seguintes conceitos: 

a) considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante da divisão do 
índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a XIII de cada município pela 
respectiva população, medida segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-; 

b) consideram-se municípios com menor índice de ICMS "per capita" aqueles cujo 
percentual calculado na forma do inciso anterior seja inferior à média do Estado 
acrescida de 5% (cinco por cento); 

XIV - compensação financeira por emancipação de distrito: compensação financeira 
aos municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à emancipação ·de 
distritos deles desmembrados, observados os seguintes critérios: 

a) os percentuais de compensação financeira são aqueles previstos no Anexo I desta 
lei; 
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b) o critério previsto neste inciso extingue-se no exercício de 2005, e os 

resíduos apurados em razão de perda anual pela extinção do critério serão 
incorporados ao índice de que trata o inciso XIII deste artigo, observado o disposto no 
Anexo I desta lei. 

§ 1 o- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia do semestre civil, os 
índices de que tratam os incisos I a XIV deste artigo, bem como a consolidação destes 
por município, para vigorarem no semestre subseqüente. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho de 
cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I deste artigo. 

§ 3° - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os Prefeitos Municipais e 
as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar, no prazo de 
trinta dias contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios 
para apuração anual do V AF e, no prazo de quinze dias, os demais. 

§ 4° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do julgamento das 
impugnações previstas no § 3° deste artigo no prazo de quinze dias contados do 
último dia para seu recebimento. 

§ 5° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 31 de agosto de 
cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I deste artigo, para fins de 
distribuição dos recursos no exercício subseqüente, após o julgamento das 
impugnações previstas no § 3°. 

§ 6° - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os dados 
constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos incisos I a XIV deste 
artigo. 

Art. 2° - A apuração do V AF compreenderá o montante global da apresentação do 
movimento econômico, observado o disposto na Lei Complementar Federal no 63, de 
11 de janeiro de 1990. 

Art. 3°- Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação de 
mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS, quando o 
estabelecimento do contribuinte do imposto se estender pelos territórios de mais de 
um município, a apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
acordo celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

§ 1° - Na hipótese de não haver o acordo previsto no .. caput" deste artigo, o 
contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anua1, deve informar os valores 
adicionados nas operações realizadas no território de cada município, dando 
conhecimento aos interessados. 

§ 2° - Na impossibilidade técnica de discriminar o va1or adicionado ocorrido no 
território de cada município, o contribuinte deve apurá-lo na proporção da área 
utilizada pelo estabelecimento nas etapas de produção, comercialização, prestação de 
serviços, annazenamento, administração, estacionamento ou outras em que haja 
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do estabelecimento. 
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§ 3° - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos anteriores 

ou diante da discordância da proporcionalidade apresemada pelo contribuinte do 
imposto, cabe recurso à Secretaria de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos 
índices definitivos, para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, à qual 
competirá fixar a proporcionalidade. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao da data de 
sua publicação. 

Art. so- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 13.803, de 
27 de dezembro de 2000. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo, relator- Ivair Nogueira- Rêmolo Aloise. 

Anexo I 
(a que se refere o art. I • da Lei n•, de) 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 4.12.01. 

PEi 

a) 
ICMAI 

= 

Anexo I! 
Índice de Educação- PEi 

(a que se refere o inciso v do art. 1 o da Lei 0°, de) 
ICMAi x 

100 

L!CMAI 

MRMI 

CMAI 

considera 
ndo-se: 

onde 

a.l) MR.l\1i é o número de matrículas na rede municipal de ensino do município 
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município, calculada pela 

relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos do município, 
compreendida a proveniente de transferências, e o custo por aluno estimado pela 
Secretaria de Estado da Educação 

b) L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios 
Anexo Ili 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 
(a que se refere o inciso vn do art. 1 o da Lei n°, de ) 

PPC Somatório das notas do 
= município 

Somatório das notas de 
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todos os municípios 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
4.12.01. 

Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os constantes no 

"Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 

2 - Os dados relalivos aos bens tombados em nível estadual são os constantes na 
"Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir do somatório 
do número total de domicílios dos setores censitários integrantes dos perimetros de 
tombamento. 

4 - Os perimetros de tombamento são os estabelecidos pelos respectivos dqssiês de 
tombamento ou originários de estudos e resoluções da 13"' Coordenação Regional do 
IPHAN. 

5 - O número total de domicilies é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais são os atestados 

pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a comprovação, pelo município: 
a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica e metodologia 

adequadas; 
b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, devidamente 

respaldada por lei; 
c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens culturais. 

Anexo IV 
Índice de Conservação do Município - !C 

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. lo da Lei no, de) 
I - Índice de Conservação do Município "!" 

!C= !l. onde 

FCE 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "!" 
b) FCE = Fator de Conservação do Estado 
I! - FCE - Fator de Conservação do Estado 
FCE = L FCMI, onde 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "!" 
FCMi = L FCM i ,I 
b) FCM I,j =Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "no Município" 

I " 
III - Área UCi,j x on 
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FCMi,j = FC x FO, de: 

Área Mi 
a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no Município "i" 
b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de Conservação, 

conforme tabela 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), relativo à 

qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização, dentre outros parãmetros, conforme deliberação normativa 
do Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam ponderadas as variáveis 
e disciplinada sua aplicação, por meio da deliberação normativa do COPAM. 

TABELA 
FATOR DE CONSERVAÇÃO PARA CATEGORIAS DE MA]',r:JO DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
* - O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 

4.12.01. 
Notas: 
1 - AP A I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não dispõe de 

zoneamento. 
2- APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I e 14 da Lei Federal n• 6.766, de 

19/12179, para proteção de mananciais ou do patrimônio paisagístico e arqueológico. 
PARECER PARA O z• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 718/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela autoriza o Estado a 
renegociar dívidas dos mutuários da Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais- COHAB - MG. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, vem agora o projeto a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, na forma regimental. Segue anexa 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise objetiva autorizar o Estado de Minas Gerais, por 

intermédio da COHAB-MG, a renegociar dívidas com os mutuários da Companhia, 
oriundas de contratos de financiamento habitacional. 

A COHAB-MG é uma sociedade de economia mista, constituída mediante 
autorização dada pela Lei n• 3.403, de 217/65, que tem como principal acionista o 
Estado de Minas Gerais, detentor de 99,99% de seu capital social. Seu objeto 
principal é a execução, direta ou por meio de terceiros. de planos estaduais de 
habitação para atendimento às populações de baixa renda. Para cumprimento de seus 
objetivos sociais, a COHAB-MG utiliza-se de linhas de financiamento concedidas por 

'---------0 --------=---' 



115 
órgãos financiadores governamentais, inclusive federais; de recursos oriundos do 
Fundo Estadual de Habitação - FEH -, criado pela Lei n• 11.830, de 617/95, e de 
recursos próprios. 

O projeto original foi aperfeiçoado pelo Substitutivo n• I, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que limitou as renegociações aos financiamentos oriundos do 
FEH, pois as regras de financiamento sujeitam-se a normas federais para 
financiamentos com cobertura do Fundo de Compensação da Variações Salariais -
FCVS. 

Farão jus ao benefício concedido pelo projeto os mutuários que estiverem em atraso 
e cuja prestação seja superior a 25% da renda familiar mensal. 

Por outro lado, a proposição estabelece que o mutuário poderá liquidar 
antecipadamente o saldo devedor do financiamento, atualizado pelo agente financeiro 
de acordo com a taxa nominal de juros e os índices de correção pactuados no contrato, 
podendo-se conceder um desconto sobre o saldo devedor de, no máximo, 50% do 
débito atualizado. O índice de desconto será definido pelo Grupo Coordenador do 
FEH. 

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, o projeto não encontra impedimento. A 
perda que pode vir a ocorrer com o desconto oferecido àqueles que quiserem liquidar 
antecipadamente suas obrigações -é compensada com a entrada de recursos e com a 
possibilidade de regularização da situação dos devedores da instituição, atualmente 
inadimplentes ou com prestações atrasadas. Alem disso, o projeto reveste-se de amplo 
conteúdo social, ao auxiliar mutuários de baixa renda na aquisição de sua moradia. 

Apresentamos a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. com o objetivo de tomar clara 
a redação de dispositivo, e a Emenda 0° 2, que agrega imóveis ao patrimônio da 
COHAB-MG para doação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 718/99 no 2" 

turno, com as Emendas n°S 1 e 2 ao vencido no 1 o turno, a seguir apresentadas. 
EMENDAN" I 

Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ...................................................... . 
Parágrafo único - O benefício de que trata esta lei somente será concedido ao 

mutuário cujo contrato tenha sido celebrado, no mínimo, doze meses antes da data da 
renegociação.". 

EMENDAN"2 
Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
"Art ..... Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a doar, 

como aporte de capital, à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG - os imóveis a seguir especificados: 

I -terreno formado pelas atuais quadras 112 (lotes I a 26), 113 (lotes 1 a li) e 114 
(lotes 1 a 24) do loteamento designado como Bairro Diamante, aprovado pelo Decreto 
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Municipal n• 9.354, de 25/9/97, do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, quadras 
essas que correspondem às antigas quadras 24, 25 e 26 da subdivisão da Fazenda do 
Peão e que foram adquiridas pelo INOCOOP CENTRAB através do registro R. I da 
matrícula 16.104, livro 2, do 7° Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte, as 
quais estão sendo transferidas ao Estado em doação em pagamento pelo referido 
Instituto para liquidação total ou parcial de seu débito decorrente de empréstimo que 
lhe foi concedido pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa, 
hoje extinta, estando os seus ativos sendo geridos pelo Conselho de Administração e 
Alienação de Ativos da MinasCaixa, devendo o seu Presidente efetivar a doação ora 
autorizada; 

2 - terreno designado como Área 1, parte da antiga Fazenda Gameleira, com 
18.305,95m2, situado no Bairro Nova Gameleira, na cidade de Belo Horizonte, 
localizado próximo ao 5° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Conjunto 
Habitacional Henrique Silva Araújo (Henricão), confrontando com a Rua Dom Oscar 
Romero e com a seguinte descrição: 

"Partindo do ponto P.1, canto de muro, da lateral direita da Rua Dom Oscar 
Romero (sentido bairro-Centro), a 102,00m e azimute de 199°58'45" do marco n• 61 
= R.N do PLAMBEL, implantado no passeio do Centro Comercial do Conjunto 
Habitacional Henrique Silva Araújo. localizado na confluência das Ruas Dom Oscar 
Romero e Vereador Júlio Ferreira, tem início a presente descrição; segue-se à direita, 
pelo muro, numa distância de 40,29m e azimute de 342°18'52", até ao ponto P.2; 
ainda pelo muro, numa distância de 27,26m e azimute de 340°35'31", até ao ponto 
P.3, final do muro, confrontando nesta seqüência com o Bairro Gameleira; segue-se, 
numa distância de 47,77m e azimute de 35°13'58", até ao ponto P.4, confrontando 
com área do Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG; segue-se, com distâncias 
e azimutes relacionados: 27,77m e 358°03'23" até ao ponto P.5; 33,10m c 16°36'42" 
até ao ponto P.6; 43,5lm e 334°06'22", até ao ponto P.7, na lateral da rua asfaltada, 
sem denominação; entre os pontos P.4 e P.7, a confrontação é feita com área da 
Polícia Militar de Minas Gerais; segue-se, à direita, pela lateral da rua sem 
denominação, numa distância de 185,00m e azimute de 121°46'45", até ao ponto P.8; 
segue-se, saindo à direita numa distância de 91,69m e azimute de 212°13'22", até ao 
ponto P.9, muro, na lateral da Rua Dom Oscar Romero, confrontando com a Polícia 
Militar de Minas Gerais; daí, seguindo-se à direita pelo muro, acompanhando sua 
curvatura, com um desenvolvimento de 109,12m, AC = 33°59'09" e R= 183,96m, até 
ao ponto P .I, canto do muro, onde teve início a presente descrição.". 

Este imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais, em maior porção, através 
do registro n• 2.911, feito em 2/4112, a fls. 428 do livro 3, registro n• 1.803, feito em 
10/4/07, a fls. 264 do livro 3 do 1• Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

3 - terreno designado como Área 2, parte da antiga Fazenda Gameleira, parte essa 
com 10.906,3lm2, situado no Bairro Nova Gameleira, na cidade de Belo Horizonte, 
localizado próximo ao 5° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Conjunto 
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Habitacional Henrique Silva Araújo (Henricão ), confrontando com as Ruas Dom 
Oscar Romero e Cândido de Souza (acesso ao Cemitério Parque da Colina), área 
atualmente em litígio e com a seguinte descrição: 

"Partindo do ponto P.lO, canto do muro, no final da lateral direita da Rua Francisca 
Cândida, esquina com a Rua Dom Oscar Romero, a 121,22m e 86,97m da esquina da 
Rua Francisca Cândida com a Rua Gilberto Porto (ex-Rua 44) e Rua Liberdade, com 
azimutes respectivos de 110°23'35" e 118°14'52", tem início a presente descrição; 
segue-se, pelo muro da Rua Dom Oscar Romero, em curva circular à esquerda, com 
os seguintes elementos: ângulo central (AC) = 76.01' 16", raio (R) = 98,25m e 
desenvolvimento (D) = 130,36m, até o ponto P.l1; segue-se à direita, em 
confrontação com o SO Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, numa distância de 
101,05m e azimute de 23°24'45", até o ponto P.12, ponto de cerca na lateral de uma 
rua sem denominação; segue-se à direita, pela lateral desta rua sem denominação, 
numa distância de 42,73m e azimute de 122°34' 14", até o ponto P.l3; segue-se ainda 
pela lateral da rua sem denominação; segue-se à direita, pela lateral desta rua sem 
denominação, numa distância de 42,73m e azimute de 122.34'14", até o ponto P.l3; 
segue-se, ainda pela lateral da rua sem denominação, acompanhando sua cUrvatura, 
num desenvolvimento (D) = 44,68m, ângulo central (AC) = 12°47'56" e raio (R) = 
200,00m, até ao ponto P.14; segue-se à direita, numa distância de 56,83m e azimute 
de 199°40'31", até ao ponto P.15; daí, seguindo-se numa distância de 169,59m e 
azimute de 227°40'31", encontra-se o ponto P.10, onde se iniciou a presente descrição 
entre os pontos P.11 e P.10. A confrontação se faz com área do 5• Batalhão da Polícia 
Militar de Minas Gerais.". 

Este imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais, em maior porção, através 
dos registros n•s 1.803, feito em 10/4/07, a fls. 264 do livro 3, e 2.911, feito em 
2/4/12, a fls. 428 do livro 3, ambos do 1 • Ofício do Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte; 

4 - terreno designado como lote colonial no 13 da ex-Colônia Bias Fortes, com área 
total de 53.000,00m2, situado no Bairro Novo São Lucas, na cidade de Belo 
Horizonte, havido por compra a José Carlos Vaz de Mello e s/n e outros, conforme 
escritura celebrada em 14/11/1894, ainda não registrada. 

Art . .... Nos imóveis cuja doação é ora autorizada, a COHAB-MG deverá implantar 
empreendimentos habitacionais de interesse social para atender prioritariamente a 
famílias de integrantes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais e a outros servidores do Estado. 

Art . .... Fica, desde já, a COHAB-MG autorizada a se imitir precariamente na posse 
dos imóveis aqui referidos e a desenvolver os estudos e projetos para a implantação 
dos empreendimentos habitacionais previstos no artigo anterior.". 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo, relator- Rêmolo Aloise- Ivair Nogueira. 

Redação do Vencido no I o Turno 
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PROJETO DE LEI No 718/99 

Dispõe sobre a renegociação dos contratos de financiamento habitacional concedido 
com recursos do Fundo Estadual de Habitação - FEH - c dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o -O Poder Executivo poderá, por intermédio da Companhia de Habitação do 

Estado de Minas Gerais, renegociar com os mutuários do Fundo Estadual de 
Habitação - FEH - as condições para pagamento de dívidas oriundas de contratos de 
financiamento habitacional. 

Art. 2°- Poderá beneficiar-se da renegociação de que trata esta lei : 
I - o mutuário que esteja com o pagamento das prestações do financiamento em 

atraso; 
li - o mutuário que possua financiamento com prestação de valor superior a 25% 

(vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica ao mutuário que tenhma 

firmado o contrato com o agente financeiro pelo menos doze meses antes da data da 
renegociação. 

Art. 3° - A renegociação das condições para pagamento das dívidas, a ser 
estabelecida entre o agente financeiro e o mutuário, obedecerá às seguintes condições: 

I - o valor das prestações mensais do financiamento, acrescidas ou não de juros, não 
poderá ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da renda mensal familiar 
do mutuário; 

II - a dilatação do prazo contratual para amortização do financiamento deverá ser 
pactuada entre o mutuário e o agente financeiro, com observância do prazo 
estabelecido no art. 7°, I, "a", da Lei no 11.830, de 6 de julho de 1995; 

III - os índices de reajustamento das prestações e a taxa nominal de juros 
obedecerão ao estabelecido no contrato original, às diretrizes do Grupo Coordenador 
do Fundo Estadual de Habitação-FEH - e ao disposto no art. 7°, I, "b", da Lei no 
11.830, de 6 de julho de 1995. 

Art. 4 o - O mutuário do Fundo Estadual de Habitação - FEH - poderá liquidar 
antecipadamente o saldo devedor do financiamento, atualizado pelo agente financeiro 
de acordo com a taxa nominal de juros e os índices de correção pactuados no contrato, 
da seguinte forma: 

I - pagamento de valor correspondente a percentual do débito apurado, a ser 
definido pelo Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, que 
estabelecerá os índices de desconto a serem aplicados sobre o saldo devedor, nunca 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do débito atualizado, observadas as condições 
financeiras pactuadas no contrato, a data da concessão do financiamento, o prazo 
contratual para amortização da dívida e a renda familiar do mutuário; 

11 - pagamento do montante equivalente ao valor total das parcelas vincendas, a 
critério do Grupo Coordenador, se esta for condição mais favorável ao mutuário, 
tendo em vista o disposto no art. 7°, I, "e", da Lei n° 11.830, 6 de julho de 1995. 
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Art. 5° - Os benefícios previstos nesta lei estendem-se aos terceiros adquirentes, 

aos promissários compradores e aos cessionários de direito sobre o imóvel objeto de 
contrato de financiamento habitacional. 

Art. 6° - Fica o agente financeiro, responsável pela cobrança dos créditos 
concedidos, autorizado a promover a renegociação em caso de ação de cobrança ou de 
execução ajuizada, sendo exigida a homologação judicial do acordo estabelecido entre 
as partes. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a 
contar da data de sua publicação. 

An. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.673/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em tela requer ao 

Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas informações ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública a respeito da invasão ocorrida na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no dia 14/9/2001, por agentes 
da Polícia Civil. 

Requer, igualmente, o esclarecimento daquela autoridade sobre a intimação feita a 
diretores e funcionários do mencionado Sindicato para prestarem depoimentos em 
inquérito policial em que figura o nome do Conselheiro do Tribunal de Cotnas do 
Estado, Dr. João Bosco Murta Lages. 

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Entendemos-que houve invasão, pela Polícia Civil, no Sindicato dos Trabalhadores 

do Tribunal de Contas de Minas Gerais, uma vez que, para se entrar na sede da 
referida entidade, os policiais não apresentaram mandado judicial expedido por Juiz 
de Direito. 

A Constituição da República, ·em seu art. 5°, XI, estatui ser a casa asilo inviolável 
do indivíduo. No sentido constitucional, o termo casa ou domicílio tem amplitude 
maior que no direito privado ou do senso comum, não sendo apenas a residência, ou 
ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento. Considera-se, pois, 
domicílio, todo local que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, 
inclusive profissionalmente. 

Tal invasão, portanto, atentou contra direitos e garantias fundamentais dos cidadãos· 
e constituiu interferência arbitrária do poder público no exercício do direito de 
associação, podendo acarretar ao Estado triplice responsabilidade: a de natureza 
penal, constituindo crime de abuso de autoridade, tipificado na Lei Federal 11° 4.898, 
de 1965; a de natureza político-administrativa, definido na Lei Federal n° 1.079, de 
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1950; e, por fim, a de natureza civil, possibilitando aos prejudicados pleitear, em 
juízo, indenização por danos materiais e morais. 
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Dessa forma, entendemos oportuna a matéria, porque pretende ser esclarecedora 
dos fatos, que, em tese, não deveriam ter ocorrido, por afrontar direitos e garantias 
dos cidadãos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 2.673/2001 na 

forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José- O!into Godinho- Mauri Torres. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 2.676/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, a proposiçao em tela requer à 
Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública informações sobre o andamento do Inquérito Policial no 102/00, 
que tramita na Delegacia Adjunta de Crimes contra a Pessoa da Sétima Delegacia 
Regional de Segurança Pública, no qual figura como vítima o aposentado Wanderley 
Sobrinho Alves de Oliveira. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme a documentação que ilustra o processo referente a Wanderley Sobrinho 

Alves de Oliveira, que faleceu em virtude de queimaduras sofridas quando se 
encontrava internado no Hospital Dr. João Penido, em Juiz de Fora, já foram 
solicitadas as medidas cabíveis para a apuração dos fatos. 

Entre as medidas tomadas pelos familiares da vítima, figura a instauração de 
inquérito policial para averiguar as circunstâncias que levaram ao falecimento do Sr. 
Wanderley, o qual se encontra em tramitação sob o n° 102/00, na Delegacia Adjunta 
de Crimes contra a Pessoa da Sétima Delegacia Regional de Segurança Pública. 

Quanto à validade do pedido de informação sobre o andamento do inquérito, temos 
a dizer que, conforme dispõe o art. 20 do Código de Processo Penal, é assegurado no 
inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. A ele não se aplica o chamado 
princípio da publicidade, que se harmoniza com o processo penal, e não com o 
inquérito, e mesmo no primeiro cuja publicidade se inscreve como garantia de defesa 
o sigilo é previsto excepcionalmente, justamente na oportunidade de votação dos 
quesitos pelos jurados. 

O sigilo é a essência do inquérito. Não guardá-lo é, muita vez, fornecer armas e 
recursos ao delinqüente para frustrar a atuação da autoridade na apuração do crime e 
de sua autoria. 
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Em vistas de tais circunstâncias, não consideramos oportuno o envio da 
solicitação em tela. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n" 2.676/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
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Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 
José- Mauri Torres -Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.708/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por meio da propostçao em comento, a Comissão de Saúde requer o 

encaminhamento de ofício, ao Secretário da Saúde, solicitando pedido escrito de 
informação sobre a incidência de esquistossomose em todo o Estado. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 19110/2001 e, a seguir, 
encaminhado a esta Mesa para que, nos termos do art. 79, VID, "c", do Regimento 
Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
No que diz respeito à atribuição desta Mesa, o requerimento apresentado pela 

Comissão de Saúde tem embasamento jurídico no art. 100, IX, do Diploma Interno, a 
saber: 

"Art. I 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria 
compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, 
ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais". 

Diversos dispositivos da Constituição mineira amparam, ainda, a iniciativa da 
proposição, especialmente os que tratam da Fiscalização e dos Controles, entre os 
quais se inclui o controle externo do governo, a ser exercido pela Assembléia 
Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 73, I!, § I"). 

Quanto ao mérito e à oportunidade do requerimento, também se pode pronunciar 
favoravelmente, uma vez que a esquistossomose é uma doença parasitária crônica, 
debilitante e, em muitos casos, fatal. É ainda uma patologia que afeta grandes 
segmentos populacionais, sendo endêmica no nosso clima. 

Segundo a literatura médica, admite-se existirem, no Brasil, mais de 6 milhões de 
indivíduos afetados pela esquistossomose. A gravidade, em muitos casos, que a 
doença assume e também o déficit orgânico que produz fazem da esquistossomose um 
dos mais sérios problemas de saúde pública e pesado fardo para as populações das 
áreas endêmicas. 

Considerando-se a missão desta Casa quanto à fiscalização das políticas públicas e, 
de modo especial, a responsabilidade da Comissão de Saúde quanto ao 
acompanhamento do controle de endemias no território mineiro, entende-se 
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necessana a obtenção dos dados pretendidos. A informação é, sem dúvida, 
subsídio básico para a definição segura de estratégias de combate às doenças 
endêmicas. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n" 2,708/2001 na forma 

apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001 _ 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Albeno Pinto Coelho - Ivo 

José- Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERJMENTO N" 2,711/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial do Esporte requer à Presidência da Assembléia Legislativa 
seja encaminhado ofício ao Presidente da Administração de Estádios do Estado de 
Minas Gerais - ADEMG - solicitando os seguintes documentos, com o objetivo de 
subsidiar seus trabalhos: estatísticas de acidentes, especificando os que envolveram 
vítimas, ocorridos no Mineirão e no Mineirinho, nos últimos anos, em jogos e em 
outros eventos; explicações técnicas quanto aos métodos utilizados para proteção do 
gramado do Estádio Governador Magalhães Pinto, quando da realização de eventos 
não direcionados aos esportes; repercussão financeira de jogos c eventos na receita da 
ADEMG; considerações sobre as condições da pista de atletismo do estádio. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do an, 79, VIII, "c", do Regimento Interno, 

Fundamentação 
A Comissão Especial do Esporte foi constituída, conforme dispõe o Regimento 

Interno desta Casa, em seu art. 111, li, com o objetivo de proceder a estudos sobre a 
formação de uma política para o desenvolvimento do esporte. O mesmo Regimento 
Interno atribui-lhe, em razão do objetivo para o qual foi constituída, a competência de 
"encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de informação a 
Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais". 

As questões formuladas na proposição são dirigidas à ADEMG, autarquia criada em 
29112187 pela Lei n" 9,521, que tem por finalidade a administração de estádios 
próprios ou de terceiros, mediante convênio. 

Entre as solicitações propostas, algumas se referem à segurança que os estádios 
oferecem a seus freqüentadores. Havendo necessidade de serem tomadas medidas 
preventivas para se evitarem tragédias que envolvam os cidadãos, cabe a este 
parlamento reivindicar a execução das_ obras de segurança, caso se mostrem 
necessárias. 

Consideramos oportuno o questionamento, pois os dados a serem encaminhados a 
esta Casa servirão como subsídio na busca de opções não só para o incremento do 
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esporte no Estado, como para sua segurança em relação aos usuários e ao público 
em geral. 

Conclusão 
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Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 2.71!12001 na 
forma proposta. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José- Olinto Godinho- Mauri Torres. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.719/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por escopo seja 
inserido nos anais desta Casa o artigo publicado no jornal "Estado de Minas", edição 
de 161!0/2001, intitulado "Vassalos, sempre vassalos!", de autoria do General R-1 do 
Exército, Marco Antônio Felício da Silva. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 251!0/2001 e a seguir 
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, conforme dispõe o art. 
79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Preliminarmente, deve-se ressaltar que o exame da matéria deve nortear-se pela 

norma contida no art. 233, inciso XIII, do Diploma Interno, pois dele se extrai a 
condição imprescindível pela qual a Assembléia Legislativa pode admitir a 
transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos seus registros oficiais, a 
saber, que sejam eles especialmente relevantes para o Estado. 

Quanto à publicação de que trata o requerimento, podemos dizer que ela constitui 
manifestação pessoal contrária a atos considerados de submissão do Governo 
brasileiro diante dos Estados Unidos da América, tais como a venda da empresa V ale 
do Rio Doce, a assinatura de acordos de concessões nas áreas relativas ao espaço 
aéreo, ao cinema, às patentes, ao "software", à cabotagem, à indústria bélica nacional, 
à restrição ao desenvolvimento de foguetes, satélites e submarino atômico, à 
utilização por nação estrangeira da Base de Alcântara, e ao estabelecimento de 
agências do FBI e da CIA em solo pátrio. 

Somos de opinião que a matéria a ser considerada como relevante para o Estado 
deve ser aquela que exprima uma tendência comum da gente mineira, a ser 
conservada e transmitida aos pósteros por meio de sua transcrição; ou aquela em que 
se faça uma análise dos fatos que influam ou, mais tarde, possam influir na história do 
Estado; ou, ainda, aquela que se revele de tal forma pertinente ao entendimento do 
momento político então vivido, que deva perenizar-se mediante o registro nos anais 
da Assembléia. 

Consideramos que o artigo cuja transcrição se requer não se enquadra na previsão 
regimental, razão por que entendemos não deva ser a proposição aprovada. 
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Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n" 2.719/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
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Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho -Ivo José -
Olinto Godinho- Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.736/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, por intermédio da 

proposição em tela, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando que se envie a esse colegiado a 
relação dos pagamentos efetuados ao Estado de Minas Gerais pela última anistia 
fiscal, bem como os respectivos valores recebidos. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber, parecer 
nos termos do art. 79,VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Um dos meios utilizados pelos parlamentares para controlar a atividade político-

administrativa do Governo é o pedido de informações, obviamente exercido dentro de 
parâmetros constitucionais para não haver a preponderância de um Poder sobre o 
outro. 

Corroborando esse nosso preâmbulo, a Constituição mineira estabelece no § 2° do 
art. 54: 

"'§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido 
escrito de informação, c a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade". 

O requerimento contendo pedido de informações dirigido a autoridades submete-se, 
nos termos regimentais, a parecer da Mesa da Assembléia, que o examina sob o 
mérito e sob a legalidade, verificando, neste particular, se a matéria de que trata 
sujeita-se à fiscalização e ao controle deste parlamento. 

"'In casu", a proposição em análise refere-se ao pagamento efetuado ao Estado pela 
última anistia fiscal, disciplinada pela Lei n" 13.741, de 2911112000, que dispõe sobre 
a cessão, a compensação e a quitação de créditos tributários e altera dispositivos das 
Leis n"s 12.730, de 30/12197, 13.243, de 23/6/99, 12.989, de 30ni98, e 6.763, de 
26n2ns. 

Delineando o conteúdo do requerimento e a legislação a ele pertinente, cumpre-nos 
dizer, finalmente, que a solicitação é oportuna, pois é obrigação deste parlamento 
fiscalizar a destinação dos recursos auferidos quando da anistia concedida aos 
devedores de tributos estaduais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.736/2001 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 200 I. 
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Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho Olinto 
Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 

PARECER SOBRE O REQUERJMENTO N" 2.738/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De autoria da Comissão Especial do BDMG, a proposição em tela requer à 
Presidência da Assembléia seja encaminhado ofício ao Presidente do Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, solicitando o envio a esta 
Casa da cópia dos contratos firmados pelo Banco com a Empresa S.A. Estado de 
Minas, ou com a empresa que intermediou a cessão contratual, juntamente com o 
aditivo de repactuação da dívida. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79,VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido contido na proposição em análise, busca trazer subsídios à Comissão 

Especial do BDMG, instituída nesta Casa em 18/9/2001, com a finalidade de estudar 
o processo histórico de capitalização do banco e a sua situação financeiro-
orçamentária atual. 

A criação desse colegiado encontra respaldo no art. 111 do nosso Regimento 
Interno, a sua função - delineada no inciso 11 - restrita ··proceder a estudo sobre 
matéria determinada ou desincumbir-se de missão atribuída pelo Plenário". 

Acreditamos que os dados solicitados são indispensáveis para que esta Casa exerça 
seu poder fisca1izatório, pois envolvem a empresa que possivelmente intermediou as 
operações de repactuação de créditos, de um lado e, de outro, o BDMG, inscrito na 
administração indireta do Estado. 

Em razão de ser possível a existência de vício em tais ajustes, e isso é o que sugere 
implicitamente a autoria do requerimento a questão deve ser examinada por este 
Legislativo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n" 2.738/2001 na 

forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERJMENTO N" 2.739/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio da proposição 
sob comento requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio 
às Secretarias de Estado de Recursos Humanos e Administração, da Educação e ao 
Tribunal de Contas do Estado, para que informem a esta Comissão os nomes de 
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servidores aposentados, ou com aposentadoria requerida, que estão sendo e serão 
atingidos pelas medidas que determinam o seu retorno ao trabalho. 
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Após sua publicação em 1°/11/2001, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
Legislativa para receber parecer, nos termos do art.79, VIII, '"'c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento decorre da tentativa de solucionar o impasse vivido 

pelos servidores aposentados e por aqueles com aposentadoria requerida, lotados 
principalmente nas áreas de saúde e educação, sujeitos à medida adotada pelo 
Tribunal de Contas do Estado, que determina o seu retorno ao trabalho, pelo não-
cumprimento do tempo de serviço exigido pela Emenda à Constituição no 20 . 

Ocorre que o procedimento instaurado naquele Tribunal para apurar o tempo de 
serviço daqueles servidores é bastante demorado, durando aproximadamente de 1 O a 
15 anos. Nesse interregno afastam-se de suas funções, por força da concessão de 
liminares. 

Contudo, quando o processo é finalmente julgado e a aposentadoria indeferida, o 
servidor é obrigado a retomar aos seus serviços, o que lhe causa grandes prejuízos. 
Ademais, muitos já não residem nos locais onde exerciam suas funções. 

Em decorrência disso, a Comissão pede aos órgãos elencados no relatório os nomes 
dos servidores que terão seus pedidos de aposentadoria indeferidos, na tentativa de 
adotar medidas preventivas de eventuais danos. 

No entanto, pelo caráter sigiloso de que se reveste o pedido, apresentamos emenda 
ao final do parecer, pois a atuação deste parlamento deve ser direcionada para o 
número de pessoas lesadas, e não para os dados individuais dos interessados. A 
propósito, é importante enfatizar que a sua função é atuar na defesa coletiva dos 
cidadãos, cabendo aos defensores públicos a defesa dos interesses particulares. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 2.739/2001 com a 

Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN" I 

No corpo do requerimento, onde se lê "os nomes" leia-se "o número". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de 28 de novembro 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERJMENTO N" 2.741/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, a proposição 
em tela requer à Presidência da Assembléia que solicite à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral explicações sobre o não-encaminhamento junto ao 
Projeto de Lei no 1.796/2001 dos seguintes demonstrativos estabelecidos na LDO-
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2001: 

a) no inciso XVI do art. 11 da LDO, demonstrativo das obras paralisadas, no 
Estado, identificando o estágio, a data e o motivo da paralisação; 

b) no art. 62, o demonstrativo da margem de expansão das Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado (art.4•, § 2•, V, da LRF); a ser encaminhado à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentaria da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; 

c) no inciso IX do an.ll, o cronograma físico e tlnanceiro das obras previstas para 
2002, até sua conclusão e as etapas a serem executadas em 2002, conforme dotação 
orçamentária. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79,VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.796/2001, de que trata a proposição, tem por escopo fixar as 

despesas e estimar as receitas para o controle e a elaboração dos orçamentos e dos 
balanços do Estado e de suas empresas controladas, para o exercício de 2002, sempre 
de forma compatível com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Com o advento da Lei Complementar Federal n• 101, de 4/5/2000, o planejamento 
deixou de ser uma proposta que pode ou não ser executada. Nesse contexto, a lei do 
orçamento anual não pode estar em desarmonia com a lei de diretrizes orçamentárias, 
e o plano plurianual de objetivos e metas não pode consagrar nenhuma atividade em 
desacordo com as diretrizes orçamentárias e com a lei do orçamento anual. 

O planejamento torna-se, dessa forma, vinculante. Traduz um dever de agir. Assim, 
é imperioso que haja ampla discussão nos momentos de votação e elaboração, tanto 
da LDO quanto do projeto de lei do orçamento anual pois já não é admitida a 
improvisação. Uma vez aprovados os três instrumentos previstos na Constituição 
(plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual) terão de 
ser cumpridos na sua exata dimensão, nem mais, nem menos. 

Exatamente por exigir a Lei de Responsabilidade Fiscal ampla discussão para a 
votação da Lei Orçamentária Anual é que os subscritores da proposição exigem que 
sejam encaminhadas a esta Casa as informações referidas acima e que são de 
relevante interesse tanto para a apresentação de emendas ao projeto em tramitação, 
quanto para identificar o estágio das obras no Estado. 

Por outro lado, temos de ponderar que em torno desse mesmo tema foram 
apresentados outros requerimentos pelos mesmos Deputados e pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária que foram anexados a este, dirigidos à mesma 
autoridade, pedindo o encaminhamento a esta Casa de exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal com relação à elaboração da proposta orçamentária. Sendo 
assim, devemos apresentar substitutivo à proposição com o fito de contemplar todos 
os pedidos de informações dos diversos requerimentos. 
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Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 2.741/2001 na 
forma do seguinte Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N" l 
"Exmo. Sr:Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem requer a V. Exa, nos termos regimentais, que 

solicite ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral que encaminhe 
a esta Casa o seguinte: 

a) demonstrativo das obras paralisadas no Estado, identificando o estágio, a data e o 
motivo da paralisação; 

b) o demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado; 

c) o cronograma físico e financeiro das obras previstas para 2002, até a sua 
conclusão e as etapas a serem executadas em 2002; 

d) a memória de cálculo de receita que se refere à classificação "'outras receitas de 
capital -restituição de parcelas dos créditos com a União"; 

e) demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e as metas constantes no Anexo de Metas Fiscais. 

Requer ainda que encaminhe a esta Casa explicações sobre o não-
encaminhamentos dessas informações que necessariamente deveriam vir 
acompanhando a proposta de lei orçamentária.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Ivo José, relator -Alberto Pinto Coelho- Olinto Godinho 

- Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.749/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição sob comento, requer ao 
Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado ao Diretor do Instituto Médico 
Legal de V arginha o envio a esta Casa de dados sobre o número de óbitos registrados 
nesse Instituto nos anos 2000 e 2001 que tiveram como "causa mortis" o 
espancamento. 

Publicada em 6/11/2001, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra respaldo no inciso IX do art. 100 do Regimento 

Interno, que assim determina: 
"Art. 100 - Às Comissões. em razão da matéria de sua competência, da matéria 

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe: 
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 

informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da adrrrinistração indireta, 
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ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais;". 

No que tange a seu objeto, a proposição trata do número de óbitos registrados no 
Instituto Médico Legal de Varginha que tiveram como "causa mortis" espancamento. 
Entendemos que a informação é de grande valia para a Comissão de Direitos 
Humanos realizar um dos seus objetivos primordiais, que é a defesa dos direitos 
individuais e coletivos. 

Na sua posse, certamente buscará meios para poder contribuir de alguma forma 
para reparar as famílias das vítimas pelos danos causados, bem como para identificar 
os responsáveis, assegurando, assim, uma das garantias fundamentais previstas no art. 
s• da Constituição Federal, que determina: 

"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade". 

Por outro lado, é ainda importante dizer que é dever deste parlamento fiscalizar 
certos atos do Poder Executivo e fazer com que se pautem pelos princípios que regem 
a administração pública. A utilização de meios coativos por parte do Estado é uma 
necessidade imposta em nome da defesa dos interesses coletivos. No entanto, eles 
devem ser utilizados com extrema cautela por parte do agente público, no intuito de 
evitar, a todo o custo, .a prática da tortura, que pode causar lesões irreparáveis à 
integridade física dos indivíduos e até a morte de muitos deles. Nesses termos, é-lhe 
vedado servir-se de meios mais enérgicos que os necessários à obtenção dos 
resultados pretendidos e, se o fizer, será responsabilizado. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n• 2.749/2001 na 

forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José- Mauri Torres -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.780/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto e dirigida ao Presidente desta Casa, a 
proposição em tela tem por objetivo seja transcrito nos anais da Assembléia 
Legislativa o artigo publicado no jornal "Gazeta Mercantil", no dia 25/10/2001, 
intitulado "Usiminas, dez anos de privatização", de autoria de Rinaldo Campos 
Soares, Presidente dessa empresa. 

O requerimento foi publicado e a seguir encaminhado ao presente órgão colegiado a 
fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O artigo trata, na realidade, conforme diz o próprio autor, de "prestação de contas, 

de reflexão e de balanço". neste momento em que se completam dez anos da primeira 
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grande privatização no setor siderúrgico brasileiro. 

Num primeiro momento, ali se discorre sobre as razões que levam à vigorosa ação 
empresarial do Governo nas décadas de 50, 60 e 70, embasadas em valores que 
deveriam ser preservados ou adaptados, tais como pioneirismo empreendedor focado 
na promoção de um conceito plural de desenvolvimento; compromisso com o bem 
comum; promoção de ações desenvolvimentistas, coesão corporativa, exercício 
permanente e abrangente de princípios que visam à gestão compartilhada; e 
responsabilidade com a implementação de ações ambientais positivas. 

Em seguida, é enunciado um conjunto de vícios típicos de empresas mantidas 
segundo as regras dos empreendimentos estatais, em conflito com os aludidos valores, 
destacando-se daqueles os seguintes: a burocratização exacerbada; a acomodação de 
pessoas com processos e com modelos de gestão: o baixo compromisso com a 
geração de lucros e com o retomo dos investimentos; a crescente geração de 
processos gerenciais voltados para dentro; o isolacionismo defensivo, implicando 
aversão à reengenharia do negócio, a alianças estratégicas, a fusões e a incorporações; 
a subordinação da estratégia empresarial a interesses da estrutura de poder do Estado; 
a centralização decisória em instâncias distantes da ação empresarial; o uso da 
empresa como instrumento de política econômica, principalmente a antiinflacionária, 
que implicava insustentável rebaixamento real de preços; e, por fim, o uso repetido 
das empresas, de suas direções e de suas decisões a composições políticas desfocadas 
dos objetivos maiores do empreendimento. A seguir, apontam-se a globalização de 
mercados; a competição mais densa e acirrada entre .. global players"; e a exigência de 
novos e maciços investimentos em expansão de escalas c em modernização de 
plantas. 

Já na terceira e última parte do artigo, o autor relata as mudanças operacionais de 
maior relevância, praticadas pós-privatização, a saber: a instalação da direção 
profissionalizada, a conquista da autonomia estratégica; a desburocratização. a 
simplificação, a flexibilidade e a agilidade operacional; a atualização, traduzida pela 
busca de defasagens zero em tecnologia de produção e de gerenciamento; a orientação 
para fora. com o desenvolvimento de operações internas compatíveis com as 
exigências de mercado; a ampliação do negócio, com expansão corporativa do 
sistema empresarial; e a ampliação do horizonte estratégico. A estas mudanças -
continua o Presidente da Usiminas - , seguiram-se bons resultados, revelados por 
indicadores convencionais: a expansão das escalas de produção, o aumento da 
produtividade, a maior competitividade, o ajustamento da lucratividade às exigências 
de retorno dos investimentos, a expansão do patrimônio e a geração de balanços 
positivos de alcance público, como o social e o ambiental. 

Em que pese ao fato de que a publicação se caracterize por objetividade na 
exposição de idéias e de fatos, ainda assim queremos salientar que a questão da 
oportunidade e conveniência da privatização não está isenta de controvérsias, pois ela 
envolve considerações de matizes ideológicas as mais diversas. 
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Nesse ponto, cabe-nos considerar, ainda, que a discussão sobre a privatização da 

Usiminas já não apresenta importância a ponto de justificar a inserção do artigo nos 
anais deste parlamento. Além da razão há pouco apresentada, deve-se levar em conta 
também que, de conformidade com o que dispõe o art. 233, inciso XIII, do Regimento 
Interno, admite-se tal medida desde que o documento ou pronunciamento não oficial 
seja especialmente relevante para o Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n" 2.780/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 200 I. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho - Ivo José-

Olinto Godinho- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.787/2.001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por meio da proposição 
em exame, requer à Presidência desta Casa, seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral 
do DER-MG - solicitando esclarecimentos sobre os motivos que levaram ao 
cancelamento da reunião do FUNTRANS, agendada para o dia 30110/200 I. 

Após a sua publicação, vem a materia à Mesa da Assembléia para receber parecer 
nos termos do art. 79, Vlll, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com respeito à indagação fonnulada, cabe-nos esclarecer que, conforme estabelece 

o artigo do Regimento Interno citado no relatório, à Mesa da Assembléia compete 
emitir parecer sobre requerimento de infonnações às autoridades estaduais, somente o 
admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a 
fato sujeito a seu controle e fiscalização. 

Ao que nos parece, não é o caso dos esclarecimentos solicitados. O Diretor-Geral 
do DER-MG marcou uma reunião do FUNTRANS - entidade por ele dirigida - e, 
posteriormente a cancelou. 

Para a relataria, fica claro que este Poder não pode questionar o oconido, amparado 
em suas funções constitucionais. 

Cumpre-nos esclarecer, o outro lado da questão. Se a dita reunião fosse ocorrer no 
âmbito desta Casa e se o Diretor-Geral do DER-MG estivesse sido convocado por 
este parlamento para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, e não tivesse comparecido, sem justificar a sua ausência, estaria sujeito 
a pena de responsabilidade, conforme dispõe o art. 54 da Constituição Estadual. 

Como o fato assim não se deu, consideramos inconsistente o pedido do formUlado. 
Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n" 2.787/2001 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 
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Godinho - Mauri Torres - Álvaro Antônio. 



BELO HORJZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATADA 159' REUNIÃO ESPECIAL, EM 29/11/2001 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa - Destinação da 
reunião - Execução do Hino Nacional - Homenagem .póstuma - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Gil Pereira - Entrega de título - Palavras do Sr. 
Djalma Bastos de Morais - Apresentação musical - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Herrneto - Gil 
Pereira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Maria Olívia - Rêmolo Aloise -
Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Às 20h15min, declaro aberta a 

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2" -Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião 
anterior. 

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

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor José Soares Júnior - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Itamar Franco, Governador do Estado; Djalma Bastos de Morais, Presidente da 
CEMIG e nosso homenageado; Deputado Federal Saraiva Felipe, Presidente do 
Diretório Estadual do PMDB; Deputado Federal Hélio Costa; Carmem Lúcia Antunes 
Rocha, Procuradora-Geral do Estado; Henrique Hargreaves, Secretário de Governo do 
Estado; Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete Militar do Governador; 
Cel. BM José Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; e o 
Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da R união 
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega, ao Sr. Djalma Bastos de Morais, 

Presidente da CEMIG, do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, 
concedido pelo Sr. Governador por meio do Decreto n" 42.101, de 19/11/2001, a 
requerimento do Deputado Gil Pereira. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado 
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pelo Coral BDMG, sob a regência do Maestro Rafael Grimaldi. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Homenagem Póstuma 
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O locutor- Neste momento solicitamos de todos os presentes 1 minuto de silêncio 
em memória do Sr. Nelci Pena, Subprocurador-Geral do Estado e membro do 
Conselho de Administração da CEMIG, falecido nesta tarde. 

- Faz-se 1 minuto de silêncio 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Srs. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Dr. Djalma Bastos de 
Morais; Deputado Federal Hélio Costa; Procuradora-Geral do Estado Carmen Lúcia, 
Secretário Henrique Hargreaves; Cel. Rúbio Paulino Coelho; Cel. José Maria Gomes; 
Deputado Gil Pereira, na saudação desta Presidência ao cidadão honorário de Minas 
Gerais Djalma Bastos de Morais, título que hoje esta Casa lhe outorga por iniciativa 
do Deputado Gil Pereira, gostaria de ser simples e objetivo, como é do temperamento 
e do estilo de nosso ilustre homenageado. 

Diria, em primeiro lugar, que, na alma desse alagoano, nascido em Maceió, sempre 
esteve presente o espírito mineiro. Não por acaso, os seus amigos mais próximos 
costumam dizer que duas virtudes cardeais marcam o seu caráter singular: a discrição, 
como modo de ser, o equilíbrio, como forma de agir, e o diálogo permanente, como 
marca na busca de caminhos e soluções. 

E esse sentimento de Minas trouxe muito cedo Djalma Morais, em plena juventude, 
para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Dali, projetou-se o 
cenário de sua vida profissional e familiar. Casou-se com a mineira Maria Thereza e 
estendeu suas raízes afetivas nos três filhos que formam a aliança da família Andrade 
Jardim de Morais. 

Na cidade das rosas, teve início a trajetória do Oficial do Exército na Academia 
Militar de Agulhas Negras; do filósofo graduado pela Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul; do matemático diplomado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; do engenheiro e do especialista em telefonia e computadores, formado pelo 
Instituto Militar de Engenharia; do estudioso dos problemas brasileiros, diplomado 
pela Escola Superior de Guerra. 

Fiz esta breve síntese de sua carreira, acadêmica e profissional, caro Dr. Djalma 
Morais, para enaltecer a figura do professor universitário e do homem público, 
presente na história da TELEBRÁS e de suas subsidiárias no Amazonas, em Mato 
Grosso e em Minas Gerais - aqui abro um parênteses para dizer da minha honra 
pessoal de, por indicação do Governador Itamar Franco, ter sido seu companheiro na 
diretoria da TELEMIG -, até assumir o posto mais alto de Ministro de Estado das 
Telecomunicações, no Governo do Presidente Itamar Franco. 

Nesses últimos três anos, desde janeiro de 1999, nós, mineiros, temos o privilégio 
de ver sua inteligência e sua dedicação aos interesses da coletividade colocadas a 
serviço do nosso Estado, na Presidência da CEMIG e de sua subsidiária, a Companhia 
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de Gás de Minas Gerais - GASMIG- e a INFOVIAS. 

Por feliz coincidência, há exatamente um mês, no dia 29 de outubro passado, com a 
presença do Exmo. Governador Itamar Franco, esta Casa promulgou a Emenda à 
Constituição 0° 50. Emenda que constitui marco histórico na luta pela defesa do nosso 
patrimônio, no qual se inscreve, em linha de primeira grandeza, a Companhia 
Energética de Minas Gerais - a nossa CEMIG -, maior distribuidora de energia 
elétrica do Brasil. 

Só essa conquista - se outras não houvesse - gravaria em página de ouro, caro Dr. 
Djalma Morais, sua presença no comando da empresa. 

Mas também acompanhamos sua ação finne e decidida em defesa dos mais alLOs 
interesses de Minas e do País nas difíceis e árduas negociações estabelecidas com os 
sócios estratégicos da CEMIG. 

Seu pensamento e sua ação, sempre combinando firmeza e equilibrio, vêm 
permitindo preservar essa empresa das turbulências de uma conjuntura sumamente 
adversa no setor elétrico nacional, nesta era do chamado apagão. 

São serviços de tal magnitude, que inspiram e sustentam a concessão a V. Exa. 
desse diploma de cidadania honorária mineira, que traduz, por lei e por direito, os 
fatos e realizações de grande mérito que marcam seus passos na vida pública de nosso 
Estado e do País. Mas um grande símbolo também marca a sua caminhada, desde a 
sua Alagoas natal até as montanhas de Minas. Esse símbolo está representado por um 
dos maiores patrimônios nacionais. Por feliz coincidência, ele esteve e continua 
presente em sua vida de cidadão e de homem público, meu prezado Dr. Djalma 
Morais. 

Esse símbolo nos fala de água e de energia, de riqueza nacional. Quis o destino que 
V. Exa., na Presidência da CEMIG, pudesse unir o seu berço natal ao tempo presente, 
por meio desse mesmo símbolo. Refiro-me ao rio da unidade nacional -o nosso Velho 
Chico -, o rio São Francisco, que une Minas Gerais e Alagoas, da sua nascente na 
serra da Canastra à sua foz no oceano Atlântico, na divisa do seu Estado natal com 
Sergipe. As águas do São Francisco, fontes permanentes de força e de luz, desde a 
pioneira Usina de Paulo Afonso, do sonho e da visão de Delmiro Gouveia, certamente 
estarão abençoando, como uma dádiva de Deus, este momento que nos irmana no 
sentimento de Minas e no amor ao Brasil. Então, que esse símbolo de união nacional 
seja a expressão do nosso melhor agradecimento e de nossos mais calorosos parabéns 
ao Dr. Djalma Bastos de Morais neste dia em que recebe, por mérito e justiça, a 
cidadania honorária de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Gil Pereira 
Exmos. Srs. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Itamar Franco; Djalma 

Bastos de Morais; Deputado Federal Saraiva Felipe; Deputado Federal Hélio Costa; 
Carmem Lúcia Antunes Rocha; Henrique Hargreaves, na pessoa do qual cumprimento 
os demais Secretários de Estado; Cel. Rúbio Paulino Coelho; Cel. BM José Maria 
Gomes; minhas senhoras; meus senhores; imprensa. Foi no já distante ano de 1967 
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que o Dr. Itamar Franco, então Prefeito Municipal de Juiz de Fora, solicitou a seu 
colaborador Marcelo Siqueira que lhe indicasse o nome de um técnico para subsidiá-
lo nas medidas para equipar com rádio as ambulâncias do pronto-socorro dessa 
cidade. 

Era uma providência administrativa específica, mas de grande alcance social, pelo 
que demandava competência e dinamismo. Pois essas credenciais, eles as foram 
encontrar no jovem Capitão Djalma Bastos de Morais, engenheiro de 
telecomunicações, graduado pelo Instituto Militar de Engenharia, a quem temos hoje 
o privilégio de fazer a entrega do título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. 

Foi assim que começou essa parceria - que tem rendido os melhores frutos ao 
Estado e ao País - entre nosso Governador e esse alagoano de nascimento, mas, já 
àquela altura, mineiro de coração. Hoje, nosso homenageado é um dos seus mais 
próximos interlocutores, não apenas por sua competência, mas também por seus 
princípios de lealdade e fidelidade. Ao encampar a Companhia Telefônica de Juiz de 
Fora- atento que estava ao interesse maior do povo juiz-forano- o Dr. Itamar Franco 
lembrou-se do nosso Capitão Morais para ser Superintendente da empresa. A isso, 
seguiram-se novas responsabilidades para nosso homenageado: Diretor de Operações 
da TELEAMAZON e da TELEMAT; Assessor e Chefe de Divisão e de 
Departamento da TELEBRÁS; Presidente da TELEMIG; Ministro de Estado das 
Telecomunicações; Vice-Presidente da Petrobrás Distribuidora e, finalmente, 
Presidente da CEMIG, da GASMIG e da INFOVIAS. 

É uma extensa e brilhante trajetória essa, percorrida pelo menino chegado das 
Alagoas para estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. E, se 
seu talento o levou a diversas regiões do País, nem por isso deixou ele de ser mineiro 
por eleição e por convicção. Foi dentro dessa mineiridade, muito a propósito, que ele 
veio a revelar-se um dos maiores administradores da atualidade brasileira. 

Graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Djalma Morais aperfeiçoou-
se em Matemática e Engenharia de Comunicações, lecionando Cálculo Avançado e 
Princípios de Comunicações na Universidade Federal de Juiz de Fora. Seu currículo 
também inclui, colaboração prestada, naquela época à Faculdade de Ciências 
Contábeis Machado Sobrinho, como professor de Cálculo e Matemática Financeira. 
Já sua carreira como oficial registra feitos não menos relevantes, como quando 
chefiou o Serviço de Rádio da 4a Região Militar. 

Pode parecer que a sagração da primavera, no currículo de Djalma Morais. tenha 
sido como titular do Ministério de Estado das Telecomunicações. Realmente, sua 
atuação ali foi extraordinária: convidado a assumir a Pasta pelo Presidente Itamar 
Franco, nosso homenageado confrrmou-se como artífice desse processo de 
desenvolvimento das telecomunicações em nosso País. Se, hoje, divergências 
políticas e interesses menores querem atribuir o formidável avanço ao atual Governo 
da União, o povo brasileiro como um todo reconhece que as telecomunicações não 
seriam o que atualmente são, caso inexistisse a obra do Presidente Itamar Franco e do 
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Ministro Djalma Bastos de Morais. 

Também à frente da TELEMIG, nosso homenageado demonstrou do que é capaz. 
Ali, ele foi responsável pela ampliação e pela modernização da empresa, duplicou os 
níveis de investimento, e ela passou a ser vista pelo Sistema Telebrás como 
referencial de qualidade e eficiência entre as associadas do grupo. 

Talvez com um pouco de regionalismo de nossa parte, entretanto, preferimos 
considerar que o ápice da carreira de Djalma Morais é agora, na Presidência da 
CEMIG e de suas associadas. A maturidade, em sua pessoa, traduziu-se na 
experiência e no renovado dinamismo que o auxiliam no grande desafio de presidir a 
companhia energética dos mineiros. E é essa empresa, em feliz coincidência, que 
também homenageamos pelos seus 49 anos de fundação. Quero saudar, aqui, todos os 
seus dirigentes e funcionários: vocês dignificam a CEMIG e fazem dela o orgulho de 
todos os mineiros. A vocês, o nosso reconhecimento. 

Todos conhecem a luta do Governador Itamar Franco e de sua equipe para livrar a 
CEMIG das garras do capital especulativo internacional. Ao assumir o Governo, 
encontrando uma situação lesiva ao povo mineiro, nosso Governador contra ela se 
rebelou e chegou à vitória. A CEMIG voltou a ser dos mineiros, e é auspicioso notar 
que este parlamento endossou a conquista ao fazer tramitar a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 50, que deu origem à Emenda à Constituição n• 50/2001. Atualmente, 
os destinos da empresa estão, mais que nunca, vinculados à vontade maior dos 
mineiros. Nesse cenário. a atuação do Dr. Djalma Morais foi decisiva, constituindo 
mais um daqueles muitos créditos que ele tem junto a Minas Gerais. Nesse episódio 
específico, ficaram comprovadas as qualidades de diálogo e conciliação do nosso 
homenageado: num dos mais tensos momentos do debate com os sócios americanos, 
quando a discussão se radicalizava, a intervenção de Djalma foi decisiva, conseguindo 
repor a conversa em nível empresarial. Ficou gravada uma de suas ponderações a um 
dos participantes da discussão: "Amigo, esta não é uma questão de morte, é uma 
questão de vida". 

Nos dias que correm, livre das limitações que lhe impunha o controle alheio, a 
CEMIG atende a quase 5 milhões de consumidores em nosso Estado. Dispõe da maior 
rede de distribuição da América Latina, com nada menos que 287 .OOOkm de extensão. 
Atua de forma mais ampla em vários dos setores energéticos, como através da 
GASMIG, para distribuição de gás natural e através da INFOVIAS. Está investindo 
em novas fontes, como as energia solar e eólica, bem como na preservação do meio 
ambiente e no turismo. Seu principal projeto, entretanto, é a construção da Usina de 
!rapé, que será a verdadeira redenção do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 
Esse projeto visa essencialmente a promoção humana de mineiras e mineiros que 
vivem com um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do nosso País. 
Muitos falaram sobre ele, mas somente o nosso Governador, com sua visão de 
estadista, tornou-o realidade. Trata-se de empreendimento que irá absorver 
investimentos da ordem de R$500.000.000,00, gerando 6.800 empregos diretos. 
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Ainda falando de investimentos, lembramos que as inversões globais da CEMIG, 
programadas antes da era do apagão provocado pelo Governo Federal, chegam a 
R$3.000.000.000,00. 

!rapé irá regularizar a vazão do rio Jequitinhonha, permitindo o abastecimento de 
vários municípios da região. Sua importância no processo de desenvolvimento 
regional, portanto, dispensa maiores comentários. Pessoalmente, somos entusiastas do 
projeto, desde quando Vereador por nossa Montes Claros, e tivemos o privilégio de 
defendê-lo junto ao Dr. Dja.lma Morais, levados que fomos até ele pelo então Líder do 
Governo, o companheiro Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. Naquela 
ocasião, foi para nós muito positivo constatar que a iniciativa estava sendo 
acompanhada com igual zelo e entusiasmo pelo Presidente da empresa. A propósito, 
devemos reconhecer que, do amigo Deputado Alberto Pinto Coelho, obtivemos 
procuração oficiosa para prestar esta homenagem. 

Merecem um sucinto, mas destacado registro, alguns dados sobre a CEMIG: no 
segmento dos programas especiais, avultam os projetos Lumiar, Luz Real e Luz Solar 
Fase I, com investimentos globais superiores a R$500.000.000,00 e atendimento a 
mais de 1 milhão de consumidores; encontram-se em fase de construção as 
Hidrelétricas de Queimado, Funil, Porto Estrela e Aimorés, tendo também sido 
incorporada a Usina de Sá Carvalho; em fase de viabilização encontram-se os projetos 
de Pai Joaquim e Capim Branco; na área de transmissão, estão em estudo os planos de 
viabilidade para as Subestações Itajubá 3, Vespasiano 2 e São Marcos. 

A GASMIG vem aumentando sua rede de distribuição de gás natural, tendo 
iniciado o fornecimento em Santa Luzia, Vespasiano e São José da Lapa; foram 
construídos ramais para o fornecimento a novos postos de gás em Belo Horizonte e 
Contagem. A lnfovias também vem desenvolvendo, em sua área, intenso e produtivo 
trabalho. 

No terreno das finanças, a CEMIG passou, em setembro último, a negociar suas 
ações diretamente na Bolsa de Nova Iorque, obtendo expressiva cotação no índice 
Dow Jones. 

Não poderíamos terminar nossas palavras sem fazer referência a Djalma Morais 
como cidadão e chefe de família. Foram seus pais o Dr. Demósthenes Borges de 
Morais Filho c D. Alice da Rocha Bastos de Morais. Os progenitores ilustres deram-
lhe aquela formação que fez dele o humanista que tanto admiramos. Aliás, detalhe 
significativo e simpático diz respeito à mãe, D. Alice: tão logo se estabeleceu em 
terras mineiras, o filho Djalma trouxe para junto de si a progenitora, tendo ela vivido 
até o fim de seus dias na Juiz de Fora de que tanto gostava. 

Djalma Morais teve a fortuna de encontrar a companheira ideal na pessoa da 
esposa, Maria Thereza de Andrade Jardim de Morais, descendente de troncos dos 
mais tradicionais entre as famílias mineiras. É ela aquela parceira e incentivadora, ao 
longo das lides em que ele se empenha. E é ela quem o ajuda a transmitir aos três 
filhos do casal aquela orientação para fazer deles, igualmente, mineiros e brasileiros 
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da melhor cepa e civismo. São eles Roberta, advogada e Assessora Adjunta da 
Assessoria de Relações Internacionais do Governador; Rodrigo, economista e 
executivo do HSBC, e Guga, universitário de engenharia. 

A iniciativa do Executivo mineiro de conceder ao Dr. Djalma Morais o título de 
cidadão honorário encontrou em nós, sem falsa modéstia, seu maior avalista. É por 
esse motivo que ocupamos a tribuna da Assembléia para saudar o homenageado, com 
grande satisfação. Essa satisfação convive com o privilégio de ter aqui hoje, entre 
outros, dois baluartes do nacionalismo e da causa pública em nosso País: o 
Governador Itamar Franco, futuro Presidente da República, e o Dr. Djalma Bastos de 
Morais, o mais novo cidadão mineiro. Parabéns, Dr. Djalma Bastos de Morais! 
Receba esta homenagem sincera e calorosa qu~ lhe tributam seus conterrâneos, como 
forma de reconhecimento por tudo o que tem feito em prol de Minas Gerais e da 
Nação brasileira. Muito obrigado. 

Entrega de Título 
O locutor - O Presidente desta solenidade, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a 

entrega ao Sr. Djalma Bastos de Morais do Título de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais, passando-lhe às mãos o diploma, com o seguinte teor: (-Lê:) 

"O Governador do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Decreto n" 42.101, de 
19 de novembro de 2001, a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, concede ao Dr. Djalma Bastos de Morais o Título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o 
engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2001.". 
Assinam os Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; e o Deputado Antônio 
Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

- Procede-se à entrega do título. 
Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais 

Quem diz que a idade nos deixa imunes a emoções talvez não tenha tido emoção. 
Exmo. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, representando o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio; Exmo. 
Governador do Estado de Minas Gerais, Itamar Franco; Exmo. Deputado Federal 
Saraiva Felipe, Exmo. Deputado Federal Hélio Costa; lima. Procuradora-Geral do 
Estado, Ora. Carmem Lúcia Antunes Rocha; Exmo. Secretário do Governo do Estado, 
Dr. Henrique Hargreaves, na pessoa de quem homenageio os demais Secretários 
presentes; limo. Cel. Rúbio Paulino Coelho, limo. Cel. José Maria Gomes, limo. autor 
do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Gil Pereira; 
Comandante Carvalho, Presidente da PRODEMGE; Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, companheiros da CEMIG, amigos, senhoras e senhores, Minas Gerais é 
uma idéia, um caminho, um destino. Tem uma sonoridade mágica em seu nome, sua 
história e suas coisas. É uma paisagem, é um espírito. 

Mais de uma vez, nas andanças por este País, em variados cargos da vida pública, 
que me impunham pousos no Planalto Central, no litoral ou no Norte, invoquei o 
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vezes cansada. 

Pois feliz do homem que aqui pode plantar o seu lar e criar a sua familia. 
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Deus concedeu-me a graça de encontrar aqui a minha esposa, a querida Maria 
Thereza. E aqui em Minas nasceram e vivem dois dos meus três filhos. Permitam-me 
citar os três: Robena, Rodrigo e Gustavo, pois são dádivas que representam a 
recompensa e a nutrição maior da vida. 

Quero que as montanhas de Minas deixe para eles, como herança, a virtude, a 
coragem, o brilho e os valores da terra que agora oficialmente me acolhe. 

Senhores, Minas é assim porque a casa que abriga, dá teto e agasalho, carinho e 
calor é sempre uma casa feliz. A casa é feliz porque nela está o amigo, e não é 
exagero proclamar que a felicidade do homem está em poder contar com o mundo 
maravilhoso das afeições, o círculo da aceitação e da simpatia humana em mais alto 
grau. 

Um desses amigos partiu hoje, deixando um vazio e um silêncio triste na terra 
mineira. Estou me esforçando, nas últimas horas, para conviver com a idéia de 
receber e celebrar esta homenagem ao mesmo tempo em que lamento, com o coração 
enlutado, a perda trágica e irreparável do Procurador Nelcy Pena, membro do 
Conselho de Administração da CEMIG e uma das mais brilhantes e corretas vozes 
entre aquelas que se posicionam a favor das causas mineiras. Mas ... é a mão 
inesperada e, às vezes, incompreensível do destino. 

Srs. Deputados, estejam certos de que tenho plena consciência da profundidade de 
sua mensagem solidária, transmitida de maneira calorosa pela maioria da votação e 
por sua valiosa presença. 

Sua decisão de inscrever meu nome entre os de homens e mulheres que ao longo 
dos anos compuseram o mosaico notável dos cidadãos mineiros leva, com certeza, a 
marca de alguns amigos, seguramente os mais generosos. 

Este gesto fidalgo, afetivo, coloca-me sob o domínio de emoções que não se 
descrevem - às vezes apenas involuntária, furtiva e indisfarçadamente se revelam. É 
um gesto largo, pleno de gentileza e ternura, que me leva à meditação. 

O título de Cidadão Honorário de Minas Gerais é concedido, às vezes para surpresa 
de quem o recebe, pela manifestação majoritária do parlamento. É uma decisão 
emanada dos Srs. Deputados, representantes de um Poder e vontade somada de um 
povo. O juízo, portanto, é soberano, e dele apenas tomamos conhecimento, com 
gratidão mas, sobretudo, com humildade. Nem poderia ser de outro modo, pois, caso 
contrário, estaríamos aplaudindo ou ratificando o título, o que não ficaria bem, pois a 
vaidade é equívoco ou presunção a ser contida ou disfarçada. 

Não estou longe de crer, então, na singular homenagem que me é prestada, que ela 
se deve em grande parte, além da amizade já referida, à minha longa vida pública e, 
principalmente, à minha passagem por empresas mineiras que dignificam o Estado, 
como a TELEMIG e, agora, a CEMIG. 
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apenas buscá-lo, para reparti-lo com tantos companheiros e colaboradores. 
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O Deputado Gil Pereira, esse renhido e brilhante parlamentar, autor primeiro desta 
homenagem, enumerou algumas realizações da CEMIG nesses quase três anos em 
que, por honrosa convocação do Governador Itamar Franco, estou na Presidência. 

Para não ser repetitivo, vou saltar uma parte do meu discurso, em que citava 
algumas obras, numa derradeira tentativa de justificar os méritos e achar motivos que 
pudessem ter presidido a sua seleção. 

Se estamos implantando em Minas o maior programa de geração elétrica de todo o 
País, do qual destaco a Usina de !rapé, por sua importância social, e ao mesmo tempo 
executamos também um amplo programa de eletrificação urbana e rural, o mérito é 
menos da ação individual; decorre muito mais da vontade política e do decidido apoio 
do Governador Itamar Franco. 

Apenas para não ficar muito escravo da própria modéstia, vou revelar a que 
conclusões levaram a meditação que lhes confessei no início de minhas palavras. 

Os oradores que me antecederam atribuíram-me um traço: o de homem do diálogo. 
Ainda jovem, senti delineado meu caminho profissional na vontade de servir. Por isso 
ingressei no Exército e nele encontrei uma escola de vida, formada por uma 
composição de recursos humanos captados em todas as regiões e em todos os estratos 
da sociedade. 

Assim procurei entender, de maneira mais profunda, a estrutura comportamental do 
homem da nossa terra. E essa busca me levou à convicção de que não é possível nos 
conhecermos uns aos outros sem que nos exponhamos à discussão. 

E que melhor forma de um homem se expor senão aquela que lhe é mais intrínseca, 
qual seja a do pensamento e da linguagem, a da força de idéias, a do debate, a do 
diálogo? São formas basilares de compreensão, trajetória final do consenso. E isso faz 
parte do meu comportamento, sem qualquer esforço. 

É evidente que, se no campo militar tais caractetisticas marcaram minha vida, da 
mesma forma influíram decisivamente quando me convocaram para um elenco de 
missões civis, que passam por TELEMUSA, em Juiz de Fora, TELEMIG, 
TELEAMAZON, TELEMAT, TELEBRÁS, Ministério das Telecomunicações, 
PETROBRÁS e CEMIG. 

Esta viagem a inspiradoras reminiscências me leva a nova reflexão e, agora, a uma 
densa conclusão: só há uma forma de responder e retribuir a quem nos distingue e 
cativa com seu apreço: é o senso da responsabilidade diante dos homens ou o 
compromisso de servir em todos os níveis, dando o máximo de si mesmo, com pleno 
sentido dos deveres e responsabilidades. Talvez essas características de bem servir me 
impulsionem para o diálogo, e essa conclusão, por parte dos senhores, muito me 
engrandece. 

Senhoras e senhores, permitam-me desviar um pouco o enfoque destas palavras de 
agradecimento para uma pequena digressão de natureza histórica e política, pois 

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



nenhum lugar e momento são mais adequados do que esta nobre Casa e este 
Plenário. 

142 

Ainda estudante, fora desta Minas que agora me acolhe, admirava-me com a 
grandeza da resistência liberal no Estado e a sua vigorosa ação política, 
consubstanciada no .. Manifesto dos Mineiros", documento ímpar que decisiva 
influência teve na história política brasileira. 

Pois novamente Minas se revolta, com dignidade e altivez, contra medidas de mero 
oportunismo partidário, que tentam impedir que o representante maior do nosso 
Estado possa competir livre e democraticamente na aferição popular. 

Esta nobre Assembléia, acabando de aprovar, por maioria absoluta, a Proposta de 
Emenda a Constituição n' 50, que impede a venda da CEMIG ou da COPASA sem a 
aprovação por quórum privilegiado e referendo popular, é testemunha histórica desta 
nova aleivosia contra um dos mineiros contemporâneos mais dignos e honrados. 

Senhores, faço essa observação por dever de justiça, por ser o palco adequado e por 
reconhecer no Governador Itamar Franco um daqueles homens que têm a 
predestinação de conter, em si mesmos, o perfil do futuro, dedicando-se à sua 
construção com tal devotamento, que conseguem provocar a delimitação clara e 
inequívoca de dois tempos. Estou convencido de que essa marca visível da cultura 
mineira, que ele tão bem encarna., esse jeito de viver as coisas, de passar pela vida e 
transformá-la, pode nos levar a um novo tempo em contraposição às amarras e às 
falsidades do presente. 

E o grande desafio de um Governo num momento como este, seja pelo Executivo, 
seja pelo Legislativo, é restabelecer o elo de confiança com o seu povo. E isso só é 
possível com a participação e o respeito recíprocos. 

Srs. Deputados, amigos, familiares e companheiros, não tenho a pretensão de 
imaginar um lugar ímpar, de especial destaque, entre outros brasileiros que já 
receberam esta grata honraria, mas sinto-me tão preso a este torrão, que realmente já 
imaginava ser mineiro, e agora o sou por direito e por sua soberana decisão. 

Resta-me agradecer a deferência, especialmente ao Presidente Antônio Júlio, ao 
Deputado Gil Pereira, à Mesa, a todos, enfim, que abrilhantaram esta solenidade com 
sua participação. 

Motivado também por tão ilustres personalidades presentes, e por já estarmos numa 
época de confraternização e festejos natalinos, falando de confiança e de fé, quero 
desejar-lhes boas festas e um próximo ano ainda mais proveitoso. 

E como mais novo cidadão mineiro, deixo um caloroso abraço à minha nova terra, 
pedindo a Deus que ela continue sendo um lar tão bom e generoso para meus filhos, 
como o é para mim. 

É o que tinha que dizer, neste preito de comovida gratidão. 
Apresentação Musical 

O Sr. Locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Cora] BDMG, que, sob a 
regência do Maestro Rafael Grimaldi, apresentará as músicas "Jardim da Fantasia", 
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"Amo-te Muito" e "Ó Minas Gerais". 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao homenageado, 
às autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo 
da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial 
de amanhã, dia 30, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 160" REUNIÃO ESPECIAL, EM 30111/2001 
Presidência do Deputado Ivo José 

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 Pastor Marcos Osmar Shu1tz - Exibição de 
vídeo - Apresentação Musical - Entrega de placa - Apresentação Musical - Palavras 
do Pastor Wandir Mendes de Oliveira- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Antônio 

Genaro - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Geraldo Rezende - João Leite -
José Henrique- Maria José Haueisen- Pastor George- Paulo Pettersen. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- 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°-Secrctário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
-O Deputado João Leite, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor José Soares Júnior - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Lincoln Portela, Deputado Federal; Marcos Osmar Shultz, Presidente da Associação 
Mineira Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia; Wandir Mendes de Oliveira, 
Presidente da Igreja Adventista nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro; e Deputado Pastor George, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor- Convidamos os presentes a ouvir a execução do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
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Palavras do Sr. Presidente 

Foi por volta do ano de 1850 que chegaram ao Sul e ao Sudeste de nosso País as 
primeiras levas de imigrantes alemães e austríacos, os quais vieram a contribuir de 
forma extraordinária para a consolidação da Nação brasileira. 

A contribuição se concretizou tanto no plano econômico - o amor ao trabalho 
sempre foi a tônica entre essas progressistas comunidades - como no plano moral e 
espiritual: foi com elas que nos chegou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que 
estamos hoje homenageando. 

Realmente, a força do trabalho e o dogma da fé foram decisivos para que esses 
bravos patrícios, hoje brasileiros de muitas gerações, atingissem o invejável 
descnvol vimento socioeconômico de que desfrutam. É a prova de que a dignidade 
material só pode ser alcançada se nos orientamos por princípios religiosos e, no nosso 
caso, pela moral cristã. Pois essa orientação também está entre nós com a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, atualmente uma comunidade mundial que congrega cerca 
de 11 milhões de membros. 

Para nós, cristãos, o período que se aproxima é de enorme significado: vamos 
entrar, dentro de alguns dias, na época do advento, quando nos preparamos para o 
Natal. É um período de intensa religiosidade, quando imperam os símbolos natalinos, 
sendo feliz coincidência que esta Assembléia esteja, exatamente agora, 
homenageando a Igreja Adventista. Afinal, os adventistas fundamentam sua fé em 
Deus, como mostrado pela Bíblia, sob a inspiração do Espírito Santo. Ocasião 
nenhuma, portanto, melhor que esta para formalizar a homenagem desta Casa. 

Sr. Deputado Federal Lincoln Portela, Sr. Presidente da Associação Mineira Central 
da Igreja Adventista de Sétimo Dia, Pastor Marcos Osmar Shultz; Sr. Presidente da 
Igreja Adventista nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, 
Wandir Mendes de Oliveira, o Deputado Pastor George encabeçou a presente reunião, 
e a endossamos juntamente com a ampla maioria dos Deputados desta Casa. O 
Deputado Pastor George concilia - diga-se, com invulgar dedicação - seu apostolado, 
como ministro adventista, com o mandato que tão bem desempenha na Assembléia. 
Ao prezado companheiro, bem como a todos os Deputados que endossaram a 
proposição desta reunião especial, apresentamos nossos cumprimentos cordiais e 
sinceros. 

Vamos terminar com a saudação calorosa da Assembléia Legislativa a todos e a 
cada um dos adventistas mineiros e brasileiros. Estejam certos de que sua presença 
entre nós é motivo de alegria e de inspiração para as lides em favor de nossa gente. 

Parabéns, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Receba nossa homenagem como forma 
de reconhecimento, não só a seu trabalho de orientação espiritual, mas também aos 
programas de enorme alcance social com que tradicionalmente nos beneficia. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Pastor George 
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Exmo. Sr. 2·-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Ivo José; 

Exmo. Sr. Deputado Federal Lincoln Portela, Pastor Marcos Osmar Shultz, Wandir 
Mendes de Oliveira, Pastor Pedro Ferreira Lima, Pastor Ursulino Viana Freitas, 
demais pastores, membros, amigos, simpatizantes de um trabalho tão sério como o 
que é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia; telespectador que nos assiste 
pela TV Assembléia, esta é uma sessão solene especial, pois, ao homenagear a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, mostraremos alguns fatos notórios da história dessa igreja, 
que merecem ser relembrados e comemorados, pois permanecem como memoriais 
eternos. Desde que foi fundada, no século passado, a Igreja Adventista destacou-se 
por sua atitude corajosa e por sua fidelidade inabalável à palavra de Deus. Dia após 
dia, a Igreja tem se dedicado à proclamação do Evangelho a todas as pessoas, dentro 
do contexto bíblico, a fim de levá-las a aceitar Jesus Cristo como seu salvador, 
preparando-se para o seu retomo. 

A fé é algo fundamental para os adventistas. Conforme suas convicções, uma 
relação viva e atuante com Deus é essencial para adquirir essa fé. Os que escolheram 
aceitar a palavra de Deus como guia para sua vida, o seu amor e a morte de Cristo na 
cruz, demonstram sua convicção através do ato simbólico do batismo, seguindo o 
exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu, entre 1850 e 1860, concomitantemente, 
nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil chegou através de impressos que 
ingressaram nas colônias de imigrantes alemães e austríacos, como bem frisou nosso 
Presidente, nos Estados de Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. 

Em 1890, surgiram os primeiros seguidores da fé adventista no País, e, após esta 
data, foram chegando outros pastores e missionários. 

Foi então que, em 1894, a Igreja Adventista chegou a Minas Gerais com os 
primeiros missionários adventistas, os quais radicaram-se em São Jacinto, área rural 
no Município de Teófilo Otôni, tendo sido construído o primeiro templo adventista 
em Minas Gerais. 

Já em 1917, surge a missão Minas Gerais, com sede em Juiz de Fora, primeiro 
núcleo adventista em Minas Gerais. 

Chegando o ano de 1954, foi organizada a Missão Mineira, hoje Associação 
Mineira Central da Igreja Adventista, que coordena as atividades eclesiásticas, 
assistenciais e educacionais nos centros de Minas, que compreendem o Triângulo 
Mineiro, o Centro-Oeste e todo o Norte do Estado, com sede em Belo Horizonte. 

Até que, em 1983, o crescimento impôs a necessidade de mais um núcleo 
administrativo, surgindo a Missão Mineira Sul, hoje Associação Mineira, com sede 
em Juiz de Fora, coordenando a Zona da Mata e o Sul de Minas. 

Atualmente, ocorre mais uma decisão territorial, e surge em Governador Valadares 
a Associação Mineira Leste, cuja jurisdição alcança o vale do rio Doce, parte do Vale 
do Aço, o Nordeste e o Leste de Minas. 

No ano de 2000, a Igreja tomou-se uma comunidade mundial e reúne hoje mais de 
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Não poderia ser diferente - uma Igreja firme consolidada na palavra de Deus, que 
cresce diariamente, acrescentando ao seu rol novos membros, novas congregações. 

Gostaria de destacar que não só no trabalho espiritual e evangelista tem se 
destacado a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero frisar que entre essas ações, o 
aspecto do sistema educacional é decisivo, pois mantém uma rede de escolas em todo 
o País, bem como representação educacional, distribuída por todo o mundo, buscando 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, provendo treinamento educacional, abrindo 
40% de suas vagas a estudantes carentes, com bolsas de estudos parciais e integrais. 

No que diz respeito à área de saúde, contam com hospitais espalhados pelo País. 
Daí decorre uma atitude baseada na prevenção, que procura escolher os melhores 
hábitos para as famílias, prevenindo-as de todo e qualquer vício nocivo à integridade 
física de seus membros. 

Mas não pára por aí. A Igreja A ventista do Sétimo Dia, presente em mais de 200 
países, tem realizado trabalhos sociais exemplares no Brasil, através de orfanatos, 
asilos, creches e centros comunitários, além de clínicas de apoio a comunidades 
carentes. Agora mesmo vamos assistir a um vídeo sobre essas obras. É lógico que o 
tempo é muito curto para .mostrar a dimensão do trabalho realizado pela .Igreja 
Adventista do Sétimo Dia na área social. 

Aqui, no Brasil, é exemplo de um trabalho definido e árduo com orfanatos, asilos, 
creches, centros comunitários, além de clínicas de apoio a comunidades carentes. 

É bom destacar que, além do Departamento de Assistência Social, da Agência 
Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - ADRA - e outros 
programas, a Igreja também serve a comunidade através de palestras sobre vida 
familiar, auxilia na organização de cursos para pessoas que desejam superar vícios, 
como drogas, álcool e tabaco. 

Essa é mais uma razão de estarmos irmanados e unidos nesse propósito, desejando 
que Deus continue abençoando o trabalho de todos os pastores e daqueles que estão 
envolvidos nessa obra tão grande e extensa que é o trabalho realizado pelo adventista. 
Deus abençoe a Igreja Adventista do Sétimo Dia por toda a contribuição que tem 
dado ao nosso Estado e ao nosso País, um país tão carente de assistência, que enfrenta 
um momento delicado na sua situação econômica. Sabemos que todas as vezes que se 
tem que fazer cortes e ajustes o social é logo lembrado. Aliás, somente nessas vezes o 
social é lembrado no País, quando se tem que fazer cortes e ajustes. Aí entra o 
trabalho de entidades importantes como a Adventista do Sétimo Dia, com essa ajuda 
humanitária e assistencial tão desenvolvida. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia comunica esperança, destacando que vida 
completa e feliz pode ser encontrada ao lado de Jesus. Comunicar o Evangelho é um 
aspecto vital para a fé. 

A semente plantada, há pouco mais de um século, por aqueles missionários 
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pioneiros, gerou uma árvore frondosa e solidamente fincada em solo brasileiro. 

Quero manifestar nosso apreço e nossa gratidão a esses homens e mulheres que, 
attavés de sua crença religiosa, têm contribuído de maneira sigoificativa para o 
desenvolvimento social do nosso País. 

Gostaria de encerrar parabenizando todos os evangélicos que têm dado a sua 
parcela de contribuição para o Brasil. É preciso olharmos com carinho para o lrabalho 
desenvolvido pela comunidade evangélica. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o 
nosso respeito, a nossa consideração e nosso reconhecimento pelos inúmeros serviços 
prestados ao povo brasileiro, tanto no que respeita à assistência espiritual, 
fundamental ao ser humano, quanto aos trabalhos diversificados nas áreas social, 
educacional e da saúde, tão necessários ao nosso País. A Igreja Adventista do Sétimo 
Dia entende que, como cidadãos, podemos contribuir para o desenvolvimento do 
nosso País. Parabéns aos nossos líderes, pelo trabalho que desenvolvem. Como pastor, 
peço a Deus que os abençoe, para que seu trabalho se multiplique e produza muitos 
frutos. 

Palavras do Pastor Marcos Osmar Shultz 
Exmos. Srs. Deputado Ivo José, 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais; Deputado Federal Lincoln Portela; Pastor Wandir Mendes de Oliveira; 
Deputado Pastor George, senhores e senhoras, telespectadores da TV Assembléia que 
nos acompanham em todos os quadrantes de Minas Gerais, em nome dos 70 mil 
adventistas do sétimo dia, em Minas Gerais, protagonistas da primeira e mais 
importante homenagem que a Igreja Adventista recebe em sua trajetória centenária 
neste Estado, vejo-me, neste momento, comovido e agigantado diante do imperativo 
da designação e do dever de exprimir o nosso vivo e sincero agradecimento aos 
autores e signatários desse requerimento, bem como à Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. 

Os nossos antepassados pioneiros do adventismo mineiro, apesar de sonharem com 
a crescente consolidação da Igreja em nosso Estado, jamais conseguiriam imaginar 
que as sementes por eles plantadas, frágeis a princípio, nas mentes e nos corações dos 
coestaduanos de gerações passadas, frutificassem tanto, a ponto de hoje estarmos 
recebendo essa significativa homenagem. Chegamos ao Brasil, como muito bem 
descreveu o Deputado Pastor George, e, por conseguinte, a Minas Gerais, numa época 
em que os governos empreendiam medidas visando à ocupação do nosso território, ou 
de determinadas áreas dele, o incremento da lavoura cafeeira, o desenvolvimento da 
economia brasileira, então incipiente. Num estímulo à emigração européia, no século 
XIX, cujo propósito era a importação de mão-de-obra, aportaram no Brasil milhares 
de protestantes, entre eles adventistas, que se dedicaram à agricultura, ao comércio, à 
indústria em todos os sistemas sociais. Preocupada em cuidar da vida espiritual de 
alemães radicados no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia alemã começou a 
enviar missionários no último quartel do século XIX. 

Em 6/8/1894, os irmãos Frederico e Alberto Berger desembarcaram no Brasil. 
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Depois de passarem por colônias alemãs e austríacas em Santa Catarina e no 
Espírito Santo, escolheram Teófilo Otôni, no Nordeste do nosso Estado, como seu 
campo de atuação, e passaram a vender aos colonos alemães publicações em língua 
alemã, a exemplo deste volume remanescente, que ainda guardo em minhas mãos. 
Importados da Editora Adventista de Hamburg, na Alemanha, os livros foram bem 
aceitos pelos colonos alemães na Colônia do Alto São Jacinto, no município aludido. 

O solo, senhoras e senhores, revelou-se fértil. A leitura despertou o interesse do 
estudo da Bíblia; e, das familias Thomas, Hehler, Braun, Lirle, Clauss, Laube, 
Knipper e Shultz, surgiram os primeiros conversos ao adventismo em Minas Gerais. 
Uma residência foi o primeiro local de cultos. Por volta de 1989, foi erguido em terras 
mineiras o primeiro Templo Adventista do Sétimo Dia. E, como não poderia deixar de 
ser, ao lado do templo foi erguida a escola paroquial, também primeira em nosso 
Estado. Nesta escola, as aulas, inicialmente, eram ministradas em língua alemã, pelo 
Prof. Heft, de saudosa memória em toda aquela região do Nordeste mineiro. Do alto 
São Jacinto, a igreja adventista voou para outros locais, chegando a esse dia 
memorável em que aqui somos homenageados e que, para nós, adventistas, teve 
especial significativo, Chegamos a ter mais de 700 templos espalhados por todas as 
regiões dessa querida Minas Gerais. A semente, como na figura evangélica da 
parábola do semeador, caiu em terra boa, em terra fértil, produzindo frutos, que, 
especialmente agora, se multiplicam. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu e cresceu em Minas Gerais, sensível à 
sua vocação cristã e suas dimensões no contexLO do mundo contemporâneo. 
Contrapondo-se à tendência moderna de transformar o homem em mera unidade 
estatística, ou de avaliá-lo de maneira parcial, a mensagem adventista, seguindo o 
exemplo de Cristo, vê as pessoas como um todo, corpo, mente e espírito - o homem, 
seus valores, sua dignidade e sua convivência social -, para que preva1eça o autêntico 
sentido do ser humano, não enclausurado no estreito antropocentrismo, mas aberto 
aos valores de Deus, às coisas superiores. 

A igreja deve prestar colaboração específica de sua própria missão, em vista do bem 
comum e na construção da civilização. A importância da presença pública da igreja, 
incentivando a participação cristã em todos os níveis da vida civil, precisa ser, cada 
vez mais, ressaltada. Vivemos uma era de frutuosas realizações humanas, mas 
também em que as crises se sobrepõem, e inúmeras são as divergências. Façamos 
crescer, no âmago de nossas mentes. a necessidade de sermos, cada vez mais, úteis, 
necessários e dignos, servindo e participando das mesmas causas, em prol de um 
mundo melhor e menos sofrido, sem reticências nem eufemismos. 

Vivemos uma hora em que o nosso País, infelizmente, mediocrizou o nível de 
expectativas. Precisamos voltar a cultivar os velhos valores, que enchem o nosso povo 
de orgulho: orgulho de sermos brasileiros, mineiros e, sobretudo, cidadãos 
comprometidos com a causa do crescimento e do crguimento de tantos patrícios e 
cocstaduanos, que lutam com tantas dificuldades. Sem esses valores, não pode 
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prosperar nenhuma nação digna desse nome. 

Mesmo, e talvez principalmente, numa época dessas, devemos cumprir o dever e 
praticar a justiça, como exorta-nos o Profeta Isaías, no capítulo 56 de seu livro -
"Cumpri o dever, praticai a justiça" - com uma força que não se esgotou passados 
2.520 anos. Não se pode opor o serviço de Deus e o dos homens, assim como não se 
pode opor o direito de Deus e o dos homens. O serviço de Deus é o alicerce sobre o 
qual se deve construir o genuíno serviço prestado aos homens. Nossa conduta social é 
parte integrante do nosso seguir a Cristo e a seus ensinamentos. 

Os cristãos têm o direito e o dever de contribuir, na medida de sua capacidade, para 
a construção de uma sociedade mais justa e melhor. Atendo-se à sua missão própria e 
em pleno respeito aos esforços de nossos governantes e legisladores, mesmo quando 
as necessidades são maiores que as disponibilidades, a Igreja Adventista quer e 
procura fazer sua parte. 

Estejam certos de que essa homenagem será recebida por nós, adventistas, como 
penhor de uma disposição permanente de empreendermos mais, de sermos mais úteis 
e de fazermos mais em prol de nossos irmãos mineiros, sem distinção de credo, de 
origem social, cultural ou outras. Essa homenagem significa um desafio de 
colocarmos a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todos os pontos de Minas Gerais, 
para fazermos mais na defesa de nossa gente. 

Em nome desses 70 mil adventistas de hoje e daqueles inumeráveis de ontem, que 
não podem nos ouvir, recebam, nesta hora solene, o muito obrigado da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia de Minas Gerais. Que Deus, o supremo legislador e o Pai 
de todos nós, os abençoe e os conduza em seus esforços sempre positivos em prol do 
bem comum em nosso Estado. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O locutor- Assistiremos agora à exibição do vídeo intitulado "Igreja Adventista em 

Foco". 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Apresentação Musical 
O locutor - Neste momento convidamos os presentes a ouvir o Quarteto Ônix, 

composto pelos cantores Ary Magalhães Barbosa, Ademilson Magalhães Barbosa, 
Arilson Magalhães Barbosa e Moisés Alquimim Braga, que apresentará a música 
"País do Amor". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placa 

O locutor - Neste momento, o Presidente desta solenidade fará a entrega ao Pastor 
Marcos Osmar Shultz de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres.(-
Lê:) 

"A homenagem do Poder Legislativo Estadual à Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
que, há mais de um século, desenvolve intenso trabalho no sentido de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Belo Horizonte, 30 de 
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O locutor- Neste instante, o grupo Vocal e Cia., composto pelos cantores Wesley 
Storch Lourenço, Deodomiro Storch Júnior e Mara Leite, apresentará a música "Sim, 
Eu Creio na Cruz". E, em seguida, haverá a apresentação do Coral Jovem de Belo 
Horizonte, sob a regência de Kátia Rocha, direção de Zaide Pimentel e acompanhado 
pelo pianista Marcelo Meireles, que interpretará a música .. Levar o Nome de Jesus". 

- Procede-se à apresentação musical. 
Palavras do Pastor Wandir Mendes de Oliveira 

Ilmos. senhores que presidem esta programação tão especial, destaco o 2°-Vice-
Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado Ivo José, que representa, nesta 
oportunidade, o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio. Igualmente destaco, 
com muita satisfação, a presença, entre nós, do Deputado Federal, conhecido por 
tantos por sua incansável atuação em favor do bem, Lincoln Portela. Desejo, também, 
destacar o Pastor Marcos Osmar Shultz, por seu incansável trabalho à frente da 
organização adventista no Estado de Minas Gerais, atuando como Presidente. Mas há 
uma pessoa que merece, também, todo o nosso carinho, que é o Deputado Pastor 
George, pela simpatia demonstrada ao sugerir esta homenagem especial. Nesses 
gestos percebe-se a grandiosidade de um líder, e esta Casa, permitam-me dizer, nesses 
momentos últimos, transformou-se numa casa de Deus, quase poderíamos dizer, numa 
igreja. O próprio Jesus, estando nesta Terra, dizia: .. Onde estiverem dois ou três 
reunidos em meu nome ... ". E aqui não temos dois ou três, mas dezenas e- por que 
não dizer? - centenas de filhos de Deus, participando desta homenagem sugerida à 
Igreja Adventista, por seus bons trabalhos prestados. Mas, se a Igreja Adventista 
presta bons trabalhos à sociedade, o faz movida e inspirada pelo Divino Espírito 
Santo, que atua na vida de todos os filhos de Deus, sejam eles pastores, como eu o 
sou, ou Deputados, como aqui temos, legítimos representantes de todos nós e também 
de Deus, porque são cristãos e procuram, ao exercer suas atividades, seguir, sem 
dúvida, a inspiração de Deus, quando ele disse, e disse para todos nós, que devemos 
estar no mundo para visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. 

A organização adventista tem suas atividades voltadas para três principais frentes, 
já destacadas pelos palestrantes, que anteriormente usaram a palavra. Entre elas, 
podemos destacar a frente educacional, a frente social e a frente religiosa. Não nos 
preocupamos somente com a religião, mas, antes dela, deve vir, como dizia o Senhor 
Jesus, a visita aos órfãos e às viúvas e, então, só em terceiro plano, o Senhor 
colocava: ";E guardar-se dos tropeços e problemas deste mundo". Sim, esta Casa 
transformou-se, hoje, numa casa em que Deus, em primeira instância, recebe 
homenagem. porque todos nós, estando neste mundo, recebemos de Deus a 
inspiração. 

Todos, estando neste mundo, recebemos a inspiração. E aquilo que fazemos não 
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deve ser reconhecido como mérito nosso, mas, como toda honra e toda glória, 
deve ser tributado a Deus, porque é Ele que dá a você e a mim as condições de fazer. 
Deus é que dá aos líderes. A Nação e este Estado precisam de líderes do quilate 
desses que aqui estão, que, antes de ser Deputados, são cristãos. Agora, no exercício 
do seu cristianismo, procuram ser vasos e bênçãos nas mãos de Deus, a serviço da 
comunidade. 

Estava há alguns dias em Brasília, na região dos Três Poderes, e, olhando numa 
direção, via o Poder Judiciário; num outro extremo, o Executivo, e, no centro, estava 
o Poder Legislativo. Sentia-me na Praça dos Três Poderes. O Divino Espírito Santo 
falava comigo: "Tu estás na Praça dos Três Poderes Nacionais e do Brasil; benditos 
sejam esses Poderes". Oremos por eles, porque nos dão liberdade de, como cidadãos, 
viver sendo úteis à Pátria, à Igreja e a Deus. 

No centro, estava também o Pavilhão Nacional. Olhava para aquela bandeira e me 
sentia orgulhoso, bem patriota, como brasileiro que sou. Então, lembrei-me de que 
estava me preparando para ir à Praça dos Três Poderes. Não dos Poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo, mas do poder do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito 
Santo. Mas, naqueles momentos, recebendo essa inspiração, olho para o Pavilhão 
Nacional, nossa querida bandeira, amada e defendida por todos, e penso na 
sacrossanta bandeira do .Senhor Jesus, que .derramou o Seu sangue para nos salvar. 
Assim, você e eu estamos aqui, mas não somos daqui, pois Deus está nos esperando e 
preparando um lugar para nós. Seremos recebidos pela divindade como verdadeiros 
Srs. Deputados, representantes deste torrão nacional, o nosso querido Brasil. Deus 
continue abençoando esta Casa, inspirando os homens de bem para que todos sejam 
vasos úteis a nosso serviço e a serviço da comunidade. Que Deus continue dirigindo a 
nossa vida, usando-nos para Sua honra e Sua glória. Mas não nos esqueçamos de que 
virá um fim. Vamos deixar de viver nesta vida, mas partiremos para a outra vida. 
Preparemo-nos para a outra vida. Nós. como Igreja, unimo-nos àqueles que 
agradecem aos criadores dessa mensagem-especial à Igreja Adventista. Obrigado. Que 
Deus nos abençoe a todos. 

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 especial de segunda-feira, 
dia 3, às 8h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 204" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/11/2001 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - I" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do Dia): 
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Maria Olívia; 
aprovação - Inexistência de quórum para votação de projeto de lei complementar -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei TI0 1.478/2001; votação do Substitutivo n° 2; 
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aprovação; prejudicialidade do Substitutivo no I e da Emenda no 1 - Discussão, em 
2• turno, do Projeto de Lei n• 1.213/2001; aprovação na forma do vencido em J• turno 
-Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.613/2001; discursos dos Deputados 
Durval Ângelo, João Leite, Sargento Rodrigues, Adelmo Carneiro Leão e Rogério 
Correia; apresentação da Emenda no I; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com a emenda à Comissão de Direitos Humanos - Discussão, em 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n•s 981/2000 e 1.383/2001; encerramento da discussão -
Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.761/2001; apresentaçao da Emenda n" 
5; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão 
do Administração Pública - Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.105/2000; 
encerramento da discussão - Encerramento. 

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

W anderlcy Á vila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes 
- Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Djalma Diniz- Doutor Viana 
- Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ennano 
Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira- Glycon Terra Pinto - Irani 
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 Olinto Godinho) - Às 9hl5rnin, 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. 

I" 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 2a 

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olívia, em que 

solicita a inversão de pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n' 1.213/2000 
seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias na 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 TI 0 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 I" turno, do Projeto de Lei n• 1.478/2001, do Deputado Ambrósio 
Pinto, que cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo TI0 1, que 
apresentou. A Comissão do Trabalho, perdeu prazo para emitir parecer. As Comissões 
de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n' I, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão do Trabalho, que opina pela aprovação do Substitutivo n' 2, que 
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo no 1 e da Emenda no 1. Em votação, o 
Substitutivo n• 2, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n• 2, ficam 
prejudicados o Substitutivo n° 1 e a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
rumo, o Projeto de Lei n• 1.478/2001 na forma do Substirutivo n• 2. À Comissão do 
Trabalho. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n' 1.213/2001, do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata imóvel de 
propriedade do Estado onde hoje funciona a Escola Estadual Dr. Jacinto Campos. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2" turno, o Projeto de 
Lei n• 1.213/2000 na forma do vencido em I • turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 1.613/2001, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a prevenção contra incêndios e pânico no Estado. A Comissão de 
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em I o turno. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto nos leva 
a refletir sobre a casa Canecão Mineiro, que causou uma tragédia no último fim-de-
semana. Todos ficamos chocados com o que vimos, com a perda de vidas humanas e 
tantos feridos. Evidentemente, sabemos, não é um caso isolado, porque oficiais do 
Corpo de Bombeiros fizeram uma avaliação e constataram que cerca de 90% das 
casas de "shows" de Belo Horizonte não têm condições mínimas de funcionamento. 
Sabemos também que. muitas vezes, o poder público não tem mecanismos para punir 
e agir, infelizmente. 

Assistimos há pouco tempo a uma luta heróica da Juíza Heloísa Helena Ruiz 
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Combat, da V ara da Fazenda Pública, para a interdição do Parque da Gameleira. 
Ela alegava a insegurança de realização de "shows" e atividades naquele local e o 
incômodo que o movimento causava aos moradores ao redor e aos hospitais existentes 
ali. Reiteradas decisões liminares daquela Juíza estão sendo reformadas pelo Tribunal 
de Justiça. O poder público cumpre sua função institucional, mas muitas vezes esbarra 
no Poder Judiciário. 

Nessa segunda-feira houve uma manchete no jornal "O Tempo" a meu respeito. "O 
Tempo" é um jornal que prezo e respeito e tem uma linha jornalística das mais sérias, 
o que é um orgulho para nós, mineiros, e para todos que acreditam na necessidade da 
imprensa como princípio importante e fundamental para a democracia. Dizia a 
manchete da primeira página que o Deputado Durval Ângelo, do PT, culpava a 
Prefeitura. Isso não condiz com o que está na pág. 5, no texto do repórter Gustavo, um 
repórter muito sério. Ele tentou me entrevistar quando estava em Espera Feliz e, no 
domingo, às 7 horas da noite, ele me entrevistou quando eu passava por Manhumirim. 
A matéria dele condiz realmente com tudo o que falei. Eu disse que tínhamos de 
implementar mecanismos tanto na Prefeitura como no Corpo de Bombeiros, no intuito 
de habilitar seus servidores para uma fiscalização mais rígida. Disse também que o 
projeto de lei não tinha sido aprovado pela Assembléia porque o Presidente Antônio 
Júlio põe o que quer na pauta. Ele é um Presidente pleno e potenciário. Estamos 
criando, quem sabe, um outro ditador, porque vai para a pauta o que interessa a ele. 
Há mais de 100 projetos em condição de entrar na pauta, e não entram. E esse do 
Corpo de Bombeiros é um deles. 

Naquela entrevista, eu dizia que a responsabilidade e o exercício do poder de 
polícia eram da Prefeitura. E eu não falava em tese, porque é tanto da Prefeitura de 
Belo Horizonte quanto de outras casas de "shows" do Estado, caso aconteça um 
sinistro. 

É o Projeto n• 1.613/2001 que vai dar condições para que o Corpo de Bombeiros 
possa exercer a fiscalização e ser responsabilizado nesses casos. E estamos vendo que 
ele é a bola da vez. 

Então, gostaria de fazer uma colocação, Sr. Presidente, a respeito do Corpo de 
Bombeiros Militar de Belo Horizonte. Recentemente, saiu uma pesquisa - não me 
lembro em qual TV de Belo Horizonte - mostrando as instituições que têm maior 
credibilidade na região metropolitana. De acordo com essa pesquisa, o Corpo de 
Bombeiros tem mais de 80% de aprovação. A instituição seguinte está 20 pontos 
abaixo. Acho que essa pesquisa mostra o reconhecimento da população para com o 
trabalho do Corpo de Bombeiros. Temos visto bombeiros militares morrerem para 
salvar vidas. Outros sacrificam-se em nossa defesa. Esta Assembléia legislativa tem 
dado mostras inequívocas de captação desse eco, desse sentimento da população, 
apoiando os bombeiros. Toda matéria que vem para cá sobre o Corpo de Bombeiros 
Militar tem sido aprovada por unanimidade, como a separação da Polícia Militar, as 
duas leis posteriores de organização da corporação e essa do incêndio. 
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Acho que temos que preservar as instituições porque uma democracia só se 

consolida com instituições fortes. Uma democracia não se consolida fragilizando suas 
instituições democráticas. Se a democracia é o governo do povo e reflete a vontade da 
maioria, isso acontece por meio das instituições, sejam elas políticas, civis ou 
militares. Temos que saber que não podemos criticá-las. E vemos que o Corpo de 
Bombeiros está sofrendo um ataque muito forte, até por ter realizado uma festa no 
Trem Caipira. Imaginem se o Comandante do Corpo de Bombeiros ou um policial 
bombeiro tivesse, para entrar em uma casa, que pedir o alvará de funcionamento e 
saber se existia sistema de prevenção de incêndio. Quem sabe achamos que os 
bombeiros, para ir a festas, têm que levar um tanque, uma bomba de água ou um 
extintor de incêndio? 

É bom deixar claro que a Assembléia Legislativa promove uma festa para os 
jornalistas todos os anos. E nenhum jornalista, quando convidado, pergunta se existe 
alvará de funcionamento para os locais onde se realizam essas festas. A Assembléia 
não está se dando muito bem com os jornalistas e talvez a Mesa Diretora nem 
promova essa festa, mas sugiro até que coloquemos no convite deste ano: "P.S. - Tem 
alvará de funcionamento. Não é necessário levar o extintor de casa". O local foi 
doado para a realização de uma festa que não era dos bombeiros de Minas. Foi um 
seminário internacional de bombeiros que se realizou ali dentro. Diga-se de passagem 
que aquela casa não era a mesma. O revestimento acústico de isopor foi colocado 
depois, porque a casa foi interditada pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

Então, a Prefeitura também não se omitiu. A casa foi interditada várias vezes. 
Apesar do humor do Prefeito e do pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte não ser 
muito bom, que o diga o Deputado Rogério Correia, quero dizer que a Prefeitura não 
se omitiu. Aquela casa já foi interditada depois dessa festa, por causa do problema 
acústico. O material inflamável foi colocado depois. 

Então, acho que precisamos ter cuidado ao jogar a água suja fora da bacia, para não 
jogar também a criança. Agora, a Polícia Militar é a bola da vez. A Polícia Militar 
também não pode ser denunciada por promover uma festa beneficente para arrecadar 
recursos muitas vezes para ações sociais em benefício dos pobres. Eu não sou um dos 
grandes defensores da Polícia Militar, mas acho que ouviremos vozes denunciando a 
Polícia na tribuna. Ela realiza festas em vários lugares do Estado. Em Contagem, fui a 
uma festa da Polícia Militar, no Mafunfo, com a finalidade de arrecadar fundos para 
obras sociais. Certa ou errada, a realização dessas festas será denunciada agora por 
alguém. Mas acho que nós também não podemos entrar no "oba-oba", no entusiasmo 
do momento. 

Pedir apuração, exigir rigor, sim. O Deputado Rogério Correia disse que a 
Prefeitura está fazendo uma apuração rigorosa dos fatos e aprovando vários projetos, 
o que é correto. 

Há também uma Comissão Especial para o Projeto Visser, sobre a compra de 
equipamento. Era um projeto do Eduardo Azeredo. Na época, não era Comandante do 
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Vemos que a matéria, indiretamente, ou por intervenção até de algum Deputado 
tenta responsabilizar o Governo atual. Se alguém vai para a cadeia por causa do 
Projeto Visser, tem de ser Eduardo Azeredo. O mérito do Governador Itamar Franco e 
do atual comando dos Bombeiros foi de suspender o projeto, que também não é o que 
se está dizendo. Parece que a empresa Visser não existe, que o recurso era para fazer 
fundo de campanha para Eduardo Azeredo. É essa a discussão que ocorreu na época. 
O projeto trazia que as ambulãncias seriam doadas. Tenho o contrato em mãos para 
qualquer um que quiser vê-lo, posso mostrá-lo e me ofereço para prestar depoimento 
na Comissão. 

Na época. denunciei como voz isolada o Projeto Visser; então, posso falar de 
cadeira. À medida que viesse ambulância usada, viria equipamento novo, a partir da 
terceira parcela. A idéia do Governo anterior era pagar a primeira e a segunda 
parcelas, que seriam de material doado, já usado, e, a partir da terceira, não pagar 
mais. Tanto que o Governo anterior só pagou uma parcela. 

O primeiro questionamento, em janeiro de 1999, que o Governador Itamar Franco 
fez foi se havia licitação para o projeto, porque não havia só doação; envolvia 
também, a partir da terceira parcela, a entrada de equipamentos novos, inclusive uma 
escada Magyrus. Foi dito que não havia licitação, que a inexigibilidade desta foi 
atestada pela Procuradoria do Governo Eduardo Azeredo; daí, o Governador Itamar 
Franco mandou suspendê-lo. Mas isso é "fichinha" no Governo Eduardo Azeredo. 
Todo mundo se lembra do Enduro da Independência de 2.000.000,00; do festival da 
privatização do sistema bancário, da vergonha da CEMIG, e esse rapazinho que está 
na frente na pesquisa, porque, nos intervalos( ... ) 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Peço que o Deputado se atenha ao 
projeto. 

O Deputado Durval Ângelo* - Estou falando- do projeto que dá poder aos 
bombeiros. Fui relator do projeto, vejo que essas questões têm relação direta; talvez 
V. Exa. não tenha lido e não saiba, mas vou voltar ao projeto. 

Todos conhecemos a situação dos bombeiros na época e como eram as ações do 
Eduardo Azeredo. Defendemos essa apuração no jornal "O Tempo". Defendemos a 
punição, mas temos de entender claramente que não podemos estender essa questão. 

É bom que se diga que esta lei que estamos aprovando aqui já existe na maioria dos 
Estados. Estamos atrasados, não por falta de cobrança. Quando a Emenda à 
Constituição no 39, dos bombeiros, foi promulgada, citei várias leis que precisariam 
ser aprovadas para complementar a ação do Corpo de Bombeiros. Há a questão do 
exercício do poder de polícia, porque bombeiro só pode entrar em uma casa, hoje, se 
estiver pegando fogo, se houver autorização do proprietário ou decisão judiciaL Acho 
que é importante a aprovação desse projeto. É pena, como também falei na imprensa, 
que só coloquemos o trinco depois que o ladrão já entrou. 
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O Deputado Antônio Júlio poderia ter nos eximido deste novo desgaste se 

tivesse colocado esse projeto em votação há mais tempo, mas só coloca em votação o 
que ele quer. É um Presidente que decide como quer em relação ao Regimento. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos tratar, 

infelizmente, dessa questão. Achamos que .ela está atrasada há muito tempo. 
Infelizmente, temos de tratar de um assunto cuja discussão está atrasada, e muito. 

Em 5/12/97, a Assembléia Legislativa começou a apreciar o projeto do código 
estadual de prevenção de incêndio e pânil;o de Minas Gerais. No final da sessão 
legislativa, no dia 31112/97, foi arquivado. 

Agora, o Projeto de Lei n• 1.613/2001, do Governador do Estado, encaminhado em 
26/6/2001 a esta Casa, traz o assunto novamente à discussão. Na verdade, não se trata 
da proposta de um código. É um projeto de lei que define questões, mas não traz o 
cuidado que esperávamos. 

O Estado está despreparado, e a Prefeitura de Belo Horizonte, com o poder de 
polícia que detém, tem sido totalmente omissa na fiscalização de estabelecimentos 
abertos ao público que não estejam de acordo com as normas de segurança. A 
população de Belo Horizonte está totalmente desassistida. 

Além da segurança, as áreas habitacionais consideradas de risco estão sem nenhum 
planejamento para passar por dificuldades e situações de pânico, principalmente em 
épocas de chuva. Vinte e sete regiões de Belo Horizonte são consideradas críticas, 
sendo Taquaril e Ribeiro de Abreu as principais. E não há nenhum planejamento para 
melhorá-las. 

Na semana passada, ouvimos discursos sobre a saúde em Belo Horizonte. E, menos 
de sete dias depois, tivemos a triste demonstração de como anda a assistência à saúde 
em nossa cidade. Em emergência, não há atendimento para a população. Pessoas 
queimadas, em desespero total, ficaram horas a fio deitadas no chão dos corredores do 
Hospital João XXIII e de outros, esperando por atendimento que não podia ser adiado. 
Não há assistência à saúde, não há planejamento urbano em Belo Horizonte. Há nove 
anos, estamos tolerando um Governo que não planeja. 

Na oportunidade da apreciação do Projeto de Lei n• 1.613/2001 em 2" turno, 
queremos que seja ampliada a discussão. A Assembléia Legislativa tem de dar uma 
contribuição: exigir planejamento estratégico para momentos de pânico, como o que 
vivemos há poucos dias. 

Belo Horizonte tem mais de 4 milhões de habitantes. Há apenas cinco ambulâncias 
para atender a população em caso de pânico, em caso de tragédias como a que vimos 
no final de semana. A Região Metropolitana de Belo Horizonte está acostumada a 
acolher eventos para mais de 100 mil pessoas, no Mineirão. A Liga Mundial de 
Voleibol atrairá mais de 25 mil pessoas ao Mineirinho. Algo tem de ser feito, e este é 
o momento. Minas Gerais precisa de um planejamento estratégico para situações 
como essa, para a época de chuvas. Não é possível conviver com 27 regiões de 
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altíssimo risco de desabamento de encostas sem planejamento estratégico. 

Muitas vezes, os Prefeitos do interior do Estado são criticados por suas 
ambulâncias, sempre nas estradas, trazendo para Belo Horizonte pessoas que 
precisam de atendimento. A maioria dos hospitais-referência do Estado de Minas 
Gerais estão em Belo Horizonte. O Hospital João XXIII tem um banco de pele para 
vítimas de queimaduras. Não há descentralização. Tudo vem para Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa não pode perder a oportunidade de dar uma grande 
contribuição ao cidadão mineiro, ao tratar com seriedade a situação que estamos 
vivendo. É muito fácil esquecer o que aconteceu em Belo Horizonte. É muito fácil 
esquecer as 6 vidas perdidas, os 300 queimados, alguns dos quais ainda no CTI. 
Marcas definitivas ficarão nos corpos das vítimas do descaso da Prefeitura de Belo 
Horizonte, que não fiscaliza. 

Os jornais de ontem trazem a notícia de que, a partir de quinta-feira, haverá 
fiscalização. Lamentavelmente, a porta está arrombada, com marcas definitivas em 
vários cidadãos. Quem pagará a conta da omissão da Prefeitura de Belo Horizonte, da 
omissão do Estado é o contribuinte. Ontem, o I11L recebeu uma demanda imensa para 
exames de corpo de delito. Essas famílias irão para a justiça, para receber. Era 
obrigação da Prefeitura saber que aquele local era inadequado. Que explicação será 
dada ao cidadão? As outras casas de "shows" não são fiscalizadas. 

A Assembléia Legislativa não pode perder a oportunidade de dar uma grande 
contribuição, ocupando um espaço que a Prefeitura de Belo Horizonte não ocupa. Foi 
uma Prefeitura omissa por nove anos. Tenta dizer que é um Governo popular, mas 
virou as costas para a população, em favor de proprietários de casas de "shows". 
Tapou os olhos, enquanto a população era colocada em verdadeiros fogões a lenha, 
como a imprensa denuncia neste momento: a população de Belo Horizonte foi 
colocada em fogões a lenha. Trata-se de um Governo omisso, que abandonou a 
população da cidade, deixando-a em grande risco, como ainda está: são 27 áreas, 
repito, de altíssimo risco de desabamento. E Belo Horizonte não tem um 
planejamento estratégico para cuidar dos seus cidadãos. Se tivermos um pânico ou 
tragédia, a população de Belo Horizonte será novamente atirada nas macas dos 
corredores do Hospital João XXIII, porque não há planejamento. 

Temos apenas cinco ambulâncias em Belo Horizonte, para atender uma população 
de. mais de 4 milhões de habitantes. Se houver algum acontecimento trágico no 
Mineirão, em um dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro, ou no 
Mineirinho, durante a Liga Mundial de Vôlei, teremos cinco ambulâncias para as 
vítimas. É uma vergonha que uma administração que se diz popular nada tenha 
planejado em nove anos, com ·um Estado que não cuida do seu cidadão. Na 
Assembléia Legislativa, foi arquivado um amplo código tratando dessa questão. Foi 
arquivado, e não houve nenhum interesse nesse código, que é bem amplo e traz 
grandes contribuições do Corpo de Bombeiros. Agora, não podemos simplesmente 
aprovar uma proposta que não trata de um planejamento para a saúde. O Governo 
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anterior enviou um código para ser discutido pela Assembléia Legislativa; um 
código que trata da questão dos incêndios e do pânico no Estado. Mas este Governo 
envia-nos duas folhas de papel ofício. Em Minas Gerais, não há planejamento para 
atendimento nos casos de tragédia; não há planejamento em relação ao resgate das 
vítimas. 

Creio que é o momento de a Assembléia Legislativa debruçar-se sobre essa questão 
e dar uma grande contribuição para a sociedade mineira. Em primeiro lugar, para que 
possamos garantir a vida no Estado e também até para trazermos economia aos cofres 
públicos, porque a Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, o povo da cidade terá de 
gastar muito dinheiro para pagar a indenização devida às famílias e às vítimas de anos 
de descaso de um Governo que se diz popular. Pois vamos pagar a conta, agora. Mas 
não devemos pagar a conta como pretende o Prefeito em exercício, que, de forma 
inconstitucional e ilegal, quer que a taxa de iluminação pública venha na conta do 
IPTU- mas vamos à justiça, para não permiti-lo. 

Belo Horizonte vai pagar a conta do descaso. E creio que, ao discutirmos o Projeto 
de Lei no 1.613, do Governador do Estado, que dispõe sobre a prevenção contra 
incêndios e pânico, não podemos jogar fora uma discussão de anos feita pelo Corpo 
de Bombeiros e especialistas, que propuseram um código estadual. 

Não é um projeto de lei com alguns artigos, tratando "en passant" uma questão que 
está ligada à vida dos cidadãos de Minas Gerais. A questão do atendimento também 
deve ser tratada. Como será o atendimento de saúde? Como se dará esse atendimento 
à população? Qual é o plano de catástrofe para Belo Horizonte? Qual é o plano para 
atendimento ao paciente traumatizado, em caso de desastre? Qual é o modelo para a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte? É o que temos agora? Cinco ambulâncias 
para atender 4.500.000 habitantes? Cinco ambulâncias para atender um acidente no 
Mineirão? 

Quem toma decisões no momento de pânico, em Belo Horizonte? Não existe 
planejamento. Esse projeto que o Governador mandou à Assembléia Legislativa, com 
alguns artigos, não resolve o problema. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte)* - Agradeço ao Deputado João 
Leite e quero parabenizá-lo pela fonna objetiva e clara com que V. Exa. está expondo 
essa questão. 

Gostaria de fazer algumas considerações além das já colocadas por V. Exa. e 
também solicitar licença para, dentro deste aparte, me referir às palavras do Deputado 
Durval Ângelo, que foram bastante ofensivas ao ex-Governador Eduardo Azeredo. 

Em primeiro lugar, a questão do Corpo de Bombeiros é mais grave do que se 
coloca. O fato do incêndio ocorrido suscita esta discussão, mas não traz, na sua 
essência, todo o esclarecimento relativo ao problema vivido pelo Corpo de 
Bombeiros. 

É bom lembrar que o atual Governo, quando da proposta de emenda à Constituição 
que deu condições ao Corpo de Bombeiros de ter autonomia administrativa, previa 
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que o Governo do Estado mandaria um projeto de lei, regulamentando toda a 
estrutura do Corpo de Bombeiros e a questão patrimonial, para que ele pudesse ter 
vida própria. Mas vida própria não apenas no texto da lei: vida própria efetiva, real, 
palpável. Mas até agora o Governo do Estado não se mexeu, não se preocupou com a 
estruturação do Corpo de Bombeiros. 

Agora, com este projeto eleitoreiro, chinfrim, mal elaborado, quer resolver o 
problema dos incêndios. Não trata da questão primordial, que é a estruturação e o 
apoio a esta corporação fundamental que são os bombeiros. O Governo não se 
preocupou até agora em implementar efetivamente a vida dos bombeiros. Onde está o 
orçamento autônomo, o orçamento bem organizado, para que os bombeiros possam 
discutir a sua atuação dentro de recursos previamente estabelecidos? O Governo não 
dá espaço a esse tipo de debate. Não enfrenta a verdade, não enfrenta as dificuldades 
reais. Depois, como se não fosse responsável por nada. diz que quer resolver o 
problema. 

Na sessão da tarde, vamos, com tempo maior, explicar de forma técnica e segura a 
questão levantada pelo Deputado Durval Ângelo sobre a doação de equipamentos 
para o Corpo de Bombeiros, durante o Governo Eduardo Azeredo. 

Não poderíamos deixar de dizer que o Deputado Durval Ângelo deve estar muito 
tenso e nervoso, pois estava descontrolado na sua fala. Até entendemos a sua posição, 
porque as pesquisas nacionais começam a destronar o Lula como candidato imbatível 
nas eleições. A Roseana Sarney está praticamente superando o Lula nas pesquisas, e 
olhem que ele é candidato há 8 anos, ela, há apenas 90 dias. Isso mostra realmente 
que a candidatura Lula não passa de um castelo de areia na praia. Quando as ondas 
começam a se movimentar com mais força, o castelo se desmancha. 

Estamos verificando que, apesar de todas as criticas injustas e maldosas contra o 
Governador Eduardo Azeredo, ele lidera as pesquisas para a sucessão estadual. Isso 
deve realmente incomodar muito o Deputado Durval Ângelo. E mais: fatos recentes 
do Rio Grande do Sul, atingindo o Governo do PT naquele Estado, envolvido com 
atos de corrupção, devem estar deixando o Deputado Durval Ângelo um pouco 
assustado, um pouco tenso, um pouco descontrolado. 

Até entendemos essa posição, mas não concordamos com as críticas injustas que 
fez ao Governador Eduardo Azeredo. E, na reunião da tarde, daremos as explicações 
técnicas com relação às colocações dele, e não, apenas blábláblá de discurso, sem 
documentação palpável, sem uma explicação correta. É o que faremos logo mais, na 
parte da tarde. 

Queremos que V. Exa., Deputado João Leite, como representante da Capital, com 
uma grande votação na Região Metropolitana- e sabemos que a tem também em todo 
o Estado-, realmente levante essa bandeira. A Região Metropolitana, pela sua própria 
condição populacional, com enorme número de moradias, de empresas e de 
empreendimentos que mexem com a população, realmente precisa levantar esta 
bandeira da segurança das pessoas, sobretudo com relação aos incêndios. 
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E digo a V. Exa. que estamos juntos nessa luta. É preciso cobrar do Governo 

muito mais que providências paliativas, cobrar ações sérias que dêem ao Corpo de 
Bombeiros, este valoroso corpo de ação que Minas tem, como exemplo de valentia, 
trabalho e coragem, ferramentas, dinheiro e condições para que cumpra de fato a sua 
função. Sabemos que ele tem potencial para isso. O que não tem são os olhos do 
Governo, que não se preocupa com esse importante setor do nosso Estado. E, de 
público, quando as dificuldades surgem, vem imputar a ele uma culpa que não tem, 
porque luta dentro dos limites que possui. A culpa é do Governo do Estado, que não 
se preocupa em prevenir: tenta apenas remediar de fonna eleitoreira e superficial os 
sérios problemas que afligem a nossa população. 

Parabéns a V. Exa. pela sua colocação, e conte conosco nessa empreitada, uma luta 
séria, democrática e transparente, cobrando do Governo ações efetivas para que de 
fato o povo mineiro possa ter um órgão à altura dos obstáculos que enfrenta, dentro de 
um contingente populacional representativo como o da Região Metropolitana. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Leite- Eu é que agradeço, Deputado Antônio Carlos Andrada. Na 
verdade, queremos muito mais: desejamos uma integração de esforços. Este Estado, 
Deputado, colocou todos os hospitais-referência em Belo Horizonte. A população de 
Minas depende da Capital. Os politraumatizados, os queimados são trazidos para Belo 
Horizonte. Precisamos de um planejamento envolvendo o Corpo de Bombeiros, o 
SUS. E é necessária a presença da Prefeitura de Belo Horizonte, totalmente omissa 
nesta situação que a nossa cidade está vivendo. 

Eu levantava aqui, Deputado, não apenas a questão dos incêndios. Temos 27 áreas 
de altíssimo risco - apenas em Belo Horizonte, sem contar a Região Metropolitana-, 
sujeitas a deslizamentos, desabamentos. Qual é o planejamento? Qual é a proposta 
deste Governo? Cinco ambulâncias? O Corpo de Bombeiros nessa situação que V. 
Exa. nos relata em seu aparte? Precisamos de muito mais: é necessário um 
planejamento que envolva o setor médico, paramédicos, Corpo de Bombeiros, 
hospitais. Quem vai administrar uma situação como a que Belo Horizonte viveu 
recentemente? Não há planejamento, não previram essa situação. 

Então, creio que é o momento, Deputado Antônio Carlos Andrada, de a população 
de Belo Horizonte, da Região Metropolitana, de Minas Gerais receber, por pane da 
Assembléia, essa contribuição. Qual é o planejamento? Vejo o Deputado Irani 
Barbosa, que é de uma região onde temos locais de altíssimo risco, com unidades 
penais. Qual é o planejamento para quando temos fugas lá? Temos a população 
colocada em situação de risco. Qual é o planejamento deste Estado para essas 
situações? 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado João Leite. 
Parabenizo V. Exa. por esse pronunciamento e por ser um profundo conhecedor das 
áreas de risco, das necessidades da nossa querida Belo Horizonte, da Grande BH. 
Gostaria de fazer esLe aparte para dizer ao nobre Deputado Durval Ângelo, do PT, a 
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quem admiro muito, que, em três anos em que estou aqui, ainda não vi o 
Deputado fazendo elogios á nada. Quero lembrar ao Deputado Durval Ângelo de que 
isso provoca envelhecimento precoce. Se ele continuar dessa maneira, em pouco 
tempo nós o teremos de cabelos branquinhos, já com a idade de 80, 90 anos. 

Quero dizer também que é muito fácil para um Governo que está no seu terceiro 
ano, o Governo Itamar Franco - e falo isso com toda a propriedade, porque o conheço 
bem-, chegar e começar a jogar a culpa no Governo passado. Será que três anos não é 
tempo suficiente para consertar os possíveis erros que ele diz existirem? Acho até que 
essa é uma maneira de querer cobrir o sol com a peneira, para não mostrar, realmente, 
que o Governo de Minas está desgovernado. O Governo de Minas não tem 
Governador. Com já disse e repito aqui, o Governador é mais aeromoço. Vive só 
voando, não pára em Minas Gerais. Uma hora está no Rio, outra, em Brasília, outra, 
viajando para o exterior. Será que teremos isso até o final do seu Governo? É só 
viajando, viajando, viajando. Parece que este Governo se preocupa em procurar, todos 
os dias, quem morreu. Todos os dias, há enterro. Gostaria até de propor ao Sr. 
Governador que abrisse logo uma funerária. Todos os dias, você pega o jornal e vê 
que o Governador foi ao enterro de fulano, foi ao enterro de sicrano. Gostar de enterro 
assim, só em Minas Gerais. Hoje mesmo, ele está em um enterro no ruo de Janeiro. 
Abra uma funerária, e pronto. Assim, vai satisfazer o seu ego. Que coisa mais terrível! 
Gostaria que Minas voltasse a ter governo. 

Em relação à guarnição, ao Comando do Corpo de Bombeiros, aos homens do 
Corpo de Bombeiros, fica aqui o meu total apoio a essa gente que luta sem material 
suficiente para poder enfrentar os perigos. Quando ocorre de o bombeiro salvar 
pessoas, arriscando a sua própria vida, pouco se vê falar. Quando há uma tragédia 
como essa, em que nenhum bombeiro colocou fogo, é uma falta de responsabilidade, 
não se sabe de quem, se da Prefeitura, se do Corpo de Bombeiros. Não se sabe quem 
comanda isso. Existe uma duplicidade de comando, que deve pedir permissão ao 
Prefeito. Então, para mim, os homens do Corpo de Bombeiros são dignos, sérios e 
amam o que fazem. 

Para terminar, caro Deputado João Leite, disse aqui e repito, é responsabilidade do 
Deputado Alberto Bejani: o Sr. Governador de Minas, Itamar Franco, deveria cuidar 
do Governo, se ainda há tempo, e não ficar procurando enterros para ir todos os dias. 
Quem disse isso foi o Deputado Alberto Bejani. Até aconselho: Sr. Governador, abra 
uma funerária. Pronto, está resolvida a situação. Muito obrigado, Deputado João 
Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, apenas procuramos discutir. Houve até 
uma solicitação para suspendermos a reunião e discutinnos o projeto. Queremos uma 
audiência pública. Discutimos com o Deputado Rogério Correia a ampliação desse 
projeto, para termos um plano de desastres para a região metropolitana e para o 
Estado de Minas Gerais. Queremos enriquecer esse projeto. O pronunciamento do 
Deputado Alberto Bejani e o do Deputado Antônio Carlos Andrada fazem parte dessa 
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Queremos uma audiência pública, queremos que a Assembléia Legislativa dê uma 
grande contribuição em relação a esses momentos que não queremos que ocorram, 
mas que podem ocorrer. A prevenção deve existir. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Gostaria apenas de corroborar as palavras 
do Deputado Alberto Bejani. O Projeto de Lei n" 1.613/2001, do Governador do 
Estado, dispõe sobre prevenção de incêndio e pânico. O que ele disse foi exatamente 
isso. Quando acontece alguma coisa e o Governo não está presente, quem entra em 
pânico é a população. Qualquer assunto que for discutido cabe dentro do que V. Exa. 
e o Deputado Alberto Bejani abordam com muita propriedade. Não que comungue 
com os mesmos pensamentos e vá na mesma linha. Mas o Deputado Alberto Bejani 
abordou com muita propriedade a questão. 

Deputado João Leite, são comuns, em Belo Horizonte, pessoas que falam, que 
conduzem e se portam como a sociedade. Mas a sociedade é a elite governante. Um 
batedor de carteira elegantemente vestido que surrupia uma carteira na Praça 7, 
discretamente, tranqüilo, não vai ser abordado. Mas todo o mundo quer pegar um 
pivete que bate carteira e sai correndo. 

Veja, V. Exa., o caso do Canecão Mineiro. A Prefeitura nunca olhou. O Doutor 
Beagá se encontra internado. Mesmo antes de ser internado, o Governo de Belo 
Horizonte se encontrava às traças. mais precisamente o PT. Este aponta os erros de 
todo o mundo, mas esquece que a maior parte dos dedos da mão está sempre apontada 
para eles. 

O que me traz ao Plenário também, aparteando V. Exa., é outra coisa. São noticias 
de jornal que encaixam no texto do projeto que V. Exa. está discutindo agora. Uma 
notícia do jornal "Estado de Minas" me surpreendeu. Um Juiz de Juiz de Fora 
determinou a prisão de vários policiais militares e civis envolvidos no sistema e na 
negociação de fugas do CERESP de Juiz de Fora. Veja V. Exa: quando um Juiz quer 
tomar providência de alguma coisa, ele investiga, vai atrás, e os Promotores têm o que 
fazer para melhorar o sistema penitenciário. 

Fiz uma denúncia em janeiro de 2000, mas antes já vinha provocando isso. Sempre 
questionei o sistema prisional de Ribeirão das Neves. Em nenhum momento, nenhum 
dos Promotores ou dos Juízes instalados nessa comarca, nunca, jamais, a não ser 
depois das minhas denúncias, e o Juiz de lá determinou que ... Vejam a determinação, 
depois de uma das fugas em que houve um tiroteio à porta da Câmara, entre as 
centenas de fugas que houve. Numa delas, houve um tiroteio na porta da Câmara 
Municipal, em que estava presente o Major da Polícia Militar. 

Sabem quantas ocorrências de fuga existem em Ribeirão das Neves? Nenhuma. 
Nem ocorrência existe dessa indústria de fugas que cria pânico e problemas nas 
cidades. 

Eu não poderia, como o Deputado Alberto Bejani disse, deixar de mostrar tudo isso 
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quando sentimos que as coisas estão corretas. Do mesmo jeito que vim à tribuna 
desta Casa para falar que os jornalistas do "Estado de Minas" eram tendenciosos e 
estavam envolvidos com maracutaias, venho dizer que, ontem, fiquei surpreso com a 
matéria estampada nesse jornal que até então dava a conotação de que estávamos 
promovendo um tumulto na cidade e criando confusão para cima dos Juízes e 
Promotores. Segunda-feira fui pego de surpresa com a realização de uma audiência 
pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados que seria 
instalada na OAB para ouvir o Juiz e os dois Promotores de Ribeirão das Neves, os 
coitadinhos. Eu, bandidão, fui para lá municiado com parte da documentação que 
tenho para mostrar que, da denúncia feita por eles, não tinham nenhuma prova. 
Segundo essa denúncia, eles sofreram dois atentados em Ribeirão das Neves. Em um, 
o Juiz ia para casa à noite, e um carro, com farol alto, jogou-se contra o dele. 
Perguntei aos presentes: "Como é que o motorista de um carro que vem para cima do 
outro de frente, cdm os faróis altos, pode ter descoberto que era o gostosão do Juiz de 
Ribeirão das Neves que vinha, para jogar o carro em cima?". O outro atentado foi 
quando ele vinha de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte. Ele não mora em 
Ribeirão das Neves, nem os Promotores. Isso é um crime. O Juiz e os Promotores têm 
de morar na sede da comarca. Mas ele vinha para Belo Horizonte e deixou o Escrivão, 
que também faz parte da quadrilha, em casa. Aí, passou a ser perseguido por um carro 
que disse ser um Fiat Siena. Aconteceu à noite, havia alguém perseguindo seu carro, 
e, mesmo assim, ele conseguiu identificar o carro. Disse que era um Fiat Siena. Disse 
que foi perseguido até conseguir se livrar e fugir. O Escrivão, em seu depoimento, 
disse que estava dentro do carro durante a perseguição. Então, perguntei se o 
perseguidor disse assim: "Vamos deixar o Escrivão em casa e, depois, continuamos a 
perseguição". Teria sido como nos desenhos animados, onde eles param para almoçar 
durante uma perseguição e depois recomeçam tudo de novo? 

Então, gostaria de dizer que fiquei realmente surpreso, ontem, com a matéria 
publicada pelo "Estado de Minas" e pelo "Diário da Tarde" - perfeita, retratando a 
verdade -, embora outros jornais ainda tenham tentado distorcer os fatos. Fiquei 
satisfeito, porque não quero proteção de ninguém. Quero que a verdade dos fatos 
venha à tona. Em Neves temos hoje um Juiz, dois Promotores e um Escrivão que 
fazem parte de uma quadrilha de proteção ao tráfico de drogas. Graças a Deus, esta 
Casa teve a iniciativa de instalar uma CPI para apurar os fatos. 

Gostaria ainda de dizer a V. Exa. que a Prefeitura de Belo Horizonte, no caso do 
Canecão, que acabou virando um caldeirão, cobrava taxa, tinha alvará e tudo, e nunca 
ninguém procurou saber se seu funcionamento era legal ou não. Não tiro a 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros, porque, se existe alguma casa funcionando 
ilegalmente, cabe a eles fazer uma comunicação ou um alerta. Nessa hora, não havia 
nenhum Promotor para investigar qual lugar tinha e qual não tinha alvará em Belo 
Horizonte para funcionar legalmente. Nessa hora, não havia também o Corpo de 
Bombeiros para operar nem nada. A própria Polícia Militar, que é a garantia de nossa 
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segurança, não alertou ninguém. Pelo contrário, participou de festas ali dentro, e 
ninguém, de nenhuma patente, que esteve ali dentro, visualizou que aquilo era um 
caldeirão que se transformaria em um inferno algum dia. 

Acho que as responsabilidades têm de ser divididas. A maior é da Prefeitura, 
conduzida pelo PT há seis ou sete anos. A segunda, do Corpo de Bombeiros. 
Infelizmente, ainda fizeram festas lá dentro, e nenhum dos que têm alta patente, nos 
dois sistemas, conseguiu verificar que aquilo era um caldeirão do inferno. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Irani Barbosa. Nossa pretensão, 
creio que também de vários Deputados, é de aproveitarmos a emenda que o Deputado 
Rogério Correia apresentou ao projeto, que retomará à Comissão, irá à Comissão de 
Direitos Humanos, para fazermos uma grande audiência e discutinnos mais. 

Queremos muito mais do que aquilo que o Governador Itamar Franco enviou para a 
Assembléia. Queremos um plano de desastres para o Estado. Sabemos que quando há 
grandes aglomerações, o risco é grande. Queremos que Belo Horizonte, a região 
metropolitana e o Estado estejam preparados para esses momentos. Concedo aparte ao 
Deputado Antônio Genaro. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Deputado João Leite, estava ouvindo o 
Deputado Irani Barbosa e pedi que ele prestasse atenção no meu pronunciamento. O 
Governo, que tem influência do PT, gosta de perseguir as igrejas evangélicas. É nesse 
Governo, de uns seis anos para cá, que as igrejas evangélicas têm tido as maiores 
dificuldades, porque elas são perseguidas. V árias vezes pedi uma certa 
condescendência, até que se organizassem as coisas, mas houve grande perseguição 
contra os evangélicos, pedindo alvará de funcionamento, exigindo as condições etc. 

Todo o mundo sabe que a pregação do evangelho precisa ser supervalorizada, 
porque recupera a famflia, os viciados, traz para as próprias autoridades cena 
tranqüilidade, porque quem conhece o evangelho não anda por aí assaltando, trazendo 
dificuldades para a polícia. 

Uma coisa como essa que aconteceu é aquele tipo de festa que só traz distúrbios 
sociais e pode funcionar sem perseguição. Deixo aqui meu protesto a esse respeito. 
Esperava que esse Governo que está aí tivesse um pouco mais de percepção, porque 
acho que governar, acima de tudo, é uma questão de bom-senso. Quais as entidades 
que estão cooperando para o bem-estar da sociedade, da cidade e do Estado? 

Deputado João Leite, há pouco tempo, solicitei que uma equipe fosse ao Norte de 
Minas fazer um levantamento sobre a fome e a situação do povo. O filme que veio me 
deixou impressionado com a desgraça que se abate sobre o Norte de Minas. Não digo 

·sobre todos os lugares, mas nas regiões mais desprezadas. Pessoas apodrecendo de 
doença em uma cama, e o Governo não faz nada. 

Um Deputado que falou antes de mim disse que esteve em Juiz de Fora. Os 
senhores não podem imaginar como o Governador está deixando Juiz de Fora bonita. 
Não que eu tenha alguma coisa contra; o que estou querendo dizer é que se precisa 
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ver o que o Governador está aplicando lá. Será que o Governador Itamar Franco 
não pode fazer como eu fiz, ir pessoalmente ao Norte de Minas para ver a situação 
daquele povo? 

Levamos 240t de comida e roupa para aquele povo. Mandei cerca de mil pessoas 
para levarem conforto espiritual, comida e até mesmo profissionais para atenderem 
emergências. Por que a igreja evangélica, que faz esse tipo de trabalho, enquanto o 
Governo não faz, tem de ficar sofrendo perseguições, enquanto esses outros 
estabelecimentos, que não trazem quase contribuição nenhuma para o bem da 
sociedade, ficam aí à vontade, como a farra do boi? Obrigado. 

O Deputado João Leite* -Agradeço o Deputado Antônio Genaro pelo aparte. Como 
V. Exa. disse, a Prefeitura fiscaliza rigorosamente as igrejas evangélicas, e assim deve 
ser. O cuidado deve ser grande. Muitas pessoas vão ao templo. V. Exa. está 
acostumado com eventos que reúnem mais de 200 mil pessoas, como é o caso do 
Sermão da Montanha. que também acompanhamos e em que, até então, não houve 
incidentes. Por isso, estamos insistindo em que Minas Gerais e Belo Horizonte 
tenham planos para esses momentos. 

Acompanhamos o que aconteceu em Nova Iorque. Havia um posto de saúde 
avançado junto ao World Trade Center. As pessoas recolhidas foram atendidas ali e 
transferidas para o hospital que lhes convinha, que, de sua parte, já estava pronto para 
recebê-las. A rede privada hospitalar também estava envolvida. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado João Leite, mais uma 
vez, cumprimento-o por sua manifestação. Repito que ninguém, nenhum dos 77 
Deputados desta Casa e nenhuma liderança política de Minas Gerais e de Belo 
Horizonte, tem mais autoridade para criticar as ações da Prefeitura Municipal desta 
cidade que V. Ex a. Por sua coerência, ponderação, equilíbrio, visão de estadista, 
enfim, pela qualificação demonstrada nas últimas eleições municipais, V. Ex a. 
ganhou do povo de Belo Horizonte a liderança no processo de fiscalizar o Poder 
Legislativo municipal neste momento de apreensão para todos nós. 

O Prefeito Célio de Castro encontra-se doente. Nós dois, que fomos seus 
adversários diretos no 2° turno das eleições de 1996 e das do ano passado, nos 
manifestamos publicamente, desejando, com o povo de Belo Horizonte, a plena, 
pronta e total recuperação do Prefeito, mas isso não nos tira o direito de ter uma visão 
crítica das ações dessa Prefeitura, que, há dez anos, está sob a responsabilidade do PT. 

Cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento. Tenho certeza, Deputado João 
Leite, que, sob sua liderança, Belo Horizonte verá dias melhores. Não tenho dúvida a 
esse respeito. O tempo é o senhor da razão. 

Quero continuar, pelo menos nesse aspecto, sob a liderança de V. Exa., para, juntos, 
procurarmos soluções e encaminhamentos por melhores dias para a população de 
Belo Horizonte. 

V. Exa. cobrou com muita propriedade a necessidade de uma ação preventiva, mais 
abrangente, mais globalizante, mais definitiva, de um projeto de formulação de 
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Está em minhas mãos uma proposição datada de 2112197. É uma mensagem do 
Governador Eduardo Azeredo à Assembléia Legislativa, contendo o Código Estadual 
de Prevenção contra Incêndios e Pânico de Minas Gerais. Deputado João Leite, isso 
não é uma coisa improvisada, feita com fins eleitorais, como esse falso projeto que 
hoje discutimos; é fruto de longa reflexão. São 98 artigos. Esse projeto perdeu os 
prazos na Assembléia Legislativa e foi arquivado no final da legislatura passada. Esse 
projeto contém, detalhadamente, ações preventivas, definições de responsabilidade, 
definições sobre as condições de funcionamento de locais púb1icos, sobre as áreas de 
influência do Corpo de Bombeiros e das autoridades. Esse plano está pronto. 

Gostaria de ter o privilégio de assinar esse projeto ao lado de V. Exa., 
reencaminhando-o à tramitação. Não tenho dúvida de que será uma contribuição 
fundamental para essa discussão. 

Manifestações histriônicas, como as feitas pelo Deputado Durval Ângelo, têm 
apenas a função de jogar uma cortina de fumaça sobre outros problemas. Não é 
possível continuarmos convivendo com o que serve apenas para esconder a verdade. 
Às vezes, a realidade é dura, mas tem de ser preservada. Daremos uma resposta à 
altura dessas manifestações. Quem entende de corrupção é o Clube da Cidadania. Não 
somos nós, de outros partidos. 

É preciso que o Brasil saiba que o rei está nu. É preciso dizer isso em relação aos 
acontecimentos no Rio Grande do Sul. Não adianta tapar o sol com a peneira. Em 
última instância, a verdade prevalecerá. Não adianta mentir. Não adianta esconder os 
fatos. Neste momento, o Deputado Durval Ângelo não tem condições morais de 
levantar questões da natureza da que levantou, porque seu partido está na berlinda, 
está mais do que sob suspeição. Existem evidências muito graves de que o que 
aconteceu ali tem a ver com tudo, menos com o exercício da cidadania; tem a ver com 
tudo de ruim que existe na política brasileira. E esse é o exemplo que o PT nos dá. 
Não aceitaremos calados manifestações dessa natureza. Sabemos que a verdade 
prevalecerá e seremos seus porta-vozes. V amos reapresentar esse projeto. 

Vamos discutir com a sociedade se nesses 98 artigos temos ou não a solução para 
enfrentar os problemas que V. Exa. - que é um estudioso dos problemas da nossa 
cidade e que tem sensibilidade social, como já demonstrou por várias vezes - vai à 
tribuna levantar, com muita propriedade, como sempre. Quero cumprimentar V. Exa. 
por sua manifestação, comprometendo-me a estar a seu lado. Também quero propor a 
V. Exa. que, juntos, voltemos a encaminhar a tramitação desse plano - Código 
Estadual contra Incêndio e Pânico de Minas Gerais -, apresentado pelo Governador 
Eduardo Azeredo à Assembléia Legislativa no dia 2112/97, por meio da Mensagem n° 
240/97. O projeto de lei recebeu o n° 1.556/97 e foi publicado no "Diário do 
Legislativo" no dia 3/12/97. Isso, o Código de Prevenção de Incêndios e contra 
Situações de Pânico em Minas Gerais, está registrado nos anais da Assembléia 
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Legislativa, e ninguém pode dizer que é mentira. Essa proposta foi feita e não 
tramitou na Assembléia. Essa é a verdade, que estamos começando a restaurar; apenas 
começando, mas vamos até o fim. Parabéns. 

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Amilcar Martins, A discussão que 
estamos fazendo é muito importante. Foi iniciada em Plenário, mas nossa idéia é levá-
la para a Comissão de Direitos Humanos, que receberá o projeto. Podemos aproveitar 
que a tramitação está em 2° turno e fazer sugestões ao projeto, trazendo o que 
pudermos desse código proposto. Creio que nele temos de inserir um plano de 
desastres, envolvendo o setor de saúde- e o Deputado Adelmo Carneiro Leão poderá 
nos ajudar nisso. Penso que isso é responsabilidade nossa. 

Mas dizia da importância da fiscalização nas igrejas evangélicas, em que há 
aglomeração. Mas isso também é verdade para as casas de "shows" noturnas: 90% 
delas não têm alvará, e 100% não recebem fiscalização, O Deputado Antônio Genaro 
protestava contra a fiscalização. De minha parte, acho que ela deve existir, mas 
também nas casas de "shows" noturnas. Belo Horizonte não pode conviver com isso. 

Sei que há outros Deputados inscritos para discutir o projeto, mas, com muito 
prazer, concedo aparte ao Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Obrigado, Quero cumprimentar o 
Deputado João Leite pela forma como aborda o assunto. O momento é de reflexão. 
Tenho certeza de que não é intenção de V. Exa. nem de nenhum Deputado desta Casa 
explorar este momento. É um momento de dor e sofrimento, mas também de 
refletirmos a respeito das legislações existentes, como disse V. Exa., aparteado pelo 
Deputado Amilcar Martins, 

Sabemos da importância das casas de espetáculo para Belo Horizonte, uma cidade 
vocacionada para a área de serviços e negócios, onde as pessoas vivem, trabalham e 
estudam de forma frenética, com suas ocupações diárias; portanto, é importante que 
tenhamos lazer. Mas também é importante que estejamos de acordo com a legislação. 

Esse episódio foi extremamente triste. Estava -chegando à minha terra natal, 
Cachoeira da Prata, no sábado à tarde, quando percebi grande movimentação na 
Prefeitura: fui surpreendido ao saber que uma advogada que conheci, Dra. Cláudia, de 
39 anos, veio a falecer nesse episódio dessa casa de espetáculos. Então, cada um de 
nós, ao nosso jeito, convivemos com essa tristeza e, sem dúvida, compartilhamos a 
dor e o sofrimento neste momento. 

E não adianta, pura e simplesmente, colocarmos a culpa na Prefeitura ou na falta de 
fiscalização. Como disse o próprio Deputado Amilcar Martins, se havia um projeto 
anterior, por que a Assembléia não o votou? Não adianta escolhermos culpados. O 
importante é fazer como V. Exa.: buscar alternativas e achar uma forma de nos 
inspirarmos, infelizmente, nesse episódio de dor e sofrimento, para que possamos 
evitar que acontecimentos como esse se tornem freqüentes. 

Parabéns, Deputado João Leite! Estarei junto com V. Exa. na proposta de termos 
formas preventivas nessa área. 
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O Deputado João Leite* -Agradeço o aparte do Deputado Márcio Cunha. 
A minha expectativa é que a Assembléia Legislativa não perca essa oportunidade de 

interferir diretamente nessas situações delicadas que podem acontecer e são 
inesperadas. Pessoas experientes nas diversas áreas podem dar grande contribuição, 
pois espero que surja um substitutivo na discussão desse projeto na Comissão de 
Direitos Humanos. Minha presença nesta tribuna tem esse intuito. Não quero atacar 
ninguém muito menos o Prefeito de Belo Horizonte, que se encontra hospitalizado. 
Desejo o seu pronto restabelecimento para que cumpra com brilhantismo o seu 
mandato. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Á vila) - Com a palavra, para discutir a 
proposição, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente Srs. Deputados, público que nos 
assiste pela TV Assembléia, o Projeto de Lei TI 0 1.613 já foi discutido exaustivamente, 
mas não poderia deixar de dar a minha contribuição, mesmo porque fiz o seu 
encaminhamento na votação em 1° turno. Naquele momento, não havia ocorrido essa 
tragédia no Canecão Mineiro. Portanto, o projeto tramitava com tranqüilidade, sem 
nenhum alvoroço. Infelizmente, fomos suf1Jreendidos com essa tragédia. Ontem, tive 
oponunidade, já que desde a semana passada estava recolhendo assinaturas para 
instaurar uma Comissão Especial que irá apurar as denúncias no CoflJO de Bombeiros, 
especialmente no Centro de Atividades Técnicas, quanto à aprovação e à agilização 
de projetos de prevenção de incêndio. Há denúncias de que há militares da ativa e da 
reserva, proprietários de empresas de segurança, facilitando a aprovação dos projetos 
dentro desse Centro de Atividades. 

Essa Comissão Especial estará apurando também o Projeto Visser, que tinha como 
objetivo a doação de 28 viaturas de ambulãncias de resgate do Canadá para o Corpo 
de Bombeiros de Minas Gerais. Tomamos conhecimento de que esse Projeto Visser 
deu grande prejuízo ao erário público, uma vez que não se tratava de doação. 

Apenas para o transporte dessas viaturas do Canadá para o Estado de Minas Gerais, 
o Governo do Estado gastou cerca de US$800.000,00. Além disso, todas essas 
viaturas estão praticamente sucateadas dentro do Corpo de Bombeiros e certamente 
geraram outro prejuízo: a sua manutenção. Foram enormes os gastos que o Estado 
teve com esses veículos, que hoje estão encostados. Das 28 viaturas, temos cerca de 3 
em funcionamento. Apuraremos tudo isso nessa Comissão Especial. 

Por último, estaremos também apurando as circunstâncias em que essa casa de 
"shows" estava funcionando, se o alvará que permitiu o seu funcionamento teve 
autorização do Corpo de Bombeiros ou se não teve, se a culpa foi da Prefeitura ou 
não. Estaremos apurando essas coisas na Comissão Especial, e, segundo o Presidente 
Antônio Júlio, estará sendo feita leitura nesta tarde para os devidos trâmites nesta 
Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, queria inicialmente dizer que providências estão sendo 
tomadas por parte do Poder Legislativo, órgão competente para fiscalizar questões 
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relativas às corporações Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, mesmo porque, 
quando o Projeto Visser foi desencadeado e trouxe esse enorme prejuízo para o 
Estado - no Governo anterior, em 1997 e 1998 -, o Corpo de Bombeiros ainda 
pertencia à Polícia Militar de Minas Gerais. Logo, há necessidade de se-apurarem as 
responsabilidades, à época, do Comando da Polícia Militar e dos militares que 
compunham a comissão que estava à frente das negociações do chamado Projeto 
Visser, especialmente o setor de logística da Polícia Militar em 1997 e 1998. 

Portanto, a comissão está seguindo o seu trâmite normal. Estaremos jumos com o 
Deputado Rogério Correia e outros companheiros nessa Comissão Especial. Temos 
denúncias seriíssimas, até de enriquecimento ilícito por parte de agentes públicos, e 
certamente teremos que transformá-la numa comissão parlamentar de inquérito. 

Mas gostaria de chamar a atenção dos Deputados nesta manhã, porque normalmente 
só são tomadas providências quando há uma tragédia que choca a opinião pública e 
esta cobra com veemência uma resposta por parte dos Poderes constituídos. Tanto o 
Poder Executivo quanto o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e o poder 
público municipal estão tentando solucionar essa questão. Mas não podemos deixar 
de ressaltar uma coisa desta tribuna. Seis pessoas tiveram suas vidas ceifadas, e houve 
cerca de 341 feridos naquele episódio. E agora o Deputado Amilcar Martins nos 
informa que foram sete os mortos naquele acidente. 

Tivemos aqui o código de prevenção contra incêndio no Governo anterior, que 
tramitou desde 1997. Mas é bom esclarecer que, durante essa tramitação, verificou-se, 
por parte até do próprio Corpo de Bombeiros, a inviabilidade de um código com um 
grande número de artigos, parágrafos e incisos. Em conversa com o Comandante do 
Corpo de Bombeiros, ele nos relatou que, quando da votação em 1 o turno - até então 
não havia ocorrido nenhuma tragédia no Estado -, aquele outro projeto só não 
conseguiu avançar na Assembléia porque era extenso. Portanto, havia necessidade de 
se fazer uma proposição de lei mais enxuta e objetiva, o que foi feito pelo Governador 
Itamar Franco. 

Não quero hoje, especificamente neste assunto, culpar A ou B, culpar o Governo 
Azeredo ou o Governo Itamar Franco, mas não podemos deixar que algumas 
injustiças sejam cometidas com o Governador Itamar Franco. Se existe um Governo 
que, em primeiro momento, tentou resgatar, prioritariamente ... Exatamente o início de 
todo o trabalho, de toda a prestação de serviço público, está na pessoa do servidor, e 
houve, por parte do Governo, boa-vontade, efetivamente, concretizada com o resgate 
da dignidade do servidor público, quer do Corpo de Bombeiros, quer da Polícia Civil, 
quer da Polícia Militar. O Governador Itamar Franco concedeu reajuste a eles porque, 
no Governo anterior, foram sucateados. Não estou querendo estabelecer culpa de A 
ou de B. Estou querendo fazer com que as palavras não sejam colocadas de uma 
forma em que o Governador Itamar Franco seja o grande culpado de tudo isso. Pelo 
contrário, o Governador tem feito a sua parte. Falta fazer muito mais? Falta. O Corpo 
de Bombeiros está sucateado? Sim, está sucateado. Se houver um grande incêndio, 

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



171 
um incêndio de grandes proporções, em nossa capital ou em qualquer cidade-pólo 
do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros não está aparelhado para dar 
resposta à sociedade. A culpa é de quem? A culpa é de Governos que, ao longo dos 
anos, deixaram de investir em uma instituição, em uma corporação que, 
verdadeiramente, tem a sua atuação precípua voltada para salvar vidas. Então, temos 
que estar atentos para não cometer injustiças e falar de A ou B. 

O Projeto de Lei TI0 1.613 precisa, pelo contrário, como disseram, ser aprovado o 
mais rápido possível. De que forma funciona hoje a fiscalização por parte dos 
companheiros do Corpo de Bombeiros? Hoje, o comando do Corpo de Bombeiros e 
os bombeiros que estão na linha de execução estão de pés e mãos atados. Por quê? 
Não existe uma legislação, não existe um instrumento legal capaz de dar ao Corpo de 
Bombeiros a efetiva autoridade para poder realizar uma vistoria, emitir um laudo de 
vistoria, dizendo "este estabelecimento não está de acordo com as normas técnicas de 
prevenção contra incêndio". Ele pode e ele faz. Para que os nossos te] espectadores 
possam entender: hoje, o bombeiro é acionado, se há uma construção de um prédio ou 
de qualquer outro tipo de obra. Solicita-se-lhe que faça uma vistoria. Ele vai até o 
local, faz a vistoria e diz: "O projeto tem que ser feito dessa forma". A empresa 
solicita um engenheiro ou uma empresa competentes para fazer o laudo, o projeto, 
que é executado. Depois, o bombeiro volta e diz se está de acordo ou não. Mas o 
bombeiro não tem autoridade, não tem o chamado poder de polícia, o poder de 
fiscalizar, para embargar uma obra ou para fechar um estabelecimento, quer seja uma 
casa de "shows", quer seja uma igreja, quer seja qualquer coisa que tenha uma grande 
aglomeração de pessoas e que requeira um acompanhamento técnico por parte do 
Corpo de Bombeiros. Então, o bombeiro não tem esse instrumento. 

Para que esse projeto deveria vir nessa forma mais enxuta? Para que fosse agilizada 
a votação, que está seguindo o seu trâmite normal. O projeto não está em atraso, está 
seguindo o seu trâmite normal. Votando esse projeto, aí sim o Governador iria baixar, 
por decreto, já que o código apresentado em um primeiro momento é extenso, 
complicado, confuso. Esse é um código que, certamente, demanda um exaustivo 
tempo de debates para que as pessoas possam emitir o seu parecer, para que os 
Deputados possam, até mesmo, compreender essa matéria. Esse projeto não estava 
sendo votado a toque de caixa. É necessário esclarecer que esse projeto tinha uma 
tramitação normal. O episódio que ocorreu no Canecão Mineiro, onde tivemos várias 
vítimas, fez com que os Deputados voltassem a atenção para esse projeto, o que é 
óbvio. Mas é bom ressaltar, nesta tribuna, que não havia um projeto sendo tocado a 
toque de caixa. 

Esse projeto é um bom projeto. Ele precisa ser aprovado para que o Corpo de 
bombeiros tenha um instrumento legal para chegar ao Canecão Mineiro ou em 
qualquer outra casa de "'show" ou em qualquer obra e dizer: "Esta obra está 
embargada, está fechada, porque não obedece às normas técnicas de prevenção contra 
incêndio". 
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Vamos apurar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, as denúncias 

que houve quanto ao Centro de Atividades Técnicas - CAT. Por quê? Em 1997, 
estando ainda vinculado à Polícia Militar, o chamado Comando de Corpo de 
Bombeiros - CCB -, o Cel. Hely Meireles, hoje proprietário de empresa privada que 
elabora projetos para outras empresas, baixou uma nota de instrução cujo número era 
36. Durante a sua vigência, ela permitia que construções ou edificações de até quatro 
andares fossem eximidas de algumas obrigações com relação a equipamentos 
obrigatórios contra prevenção de incêndio. 

Aprovei um requerimento solicitando na Comissão de Administração Pública 
informações de todos os projetos que foram aprovados, o nome dos proprietários das 
empresas ou pessoa física, o endereço e o objeto dos projetos. Fiz uma relação. Esse 
requerimento já foi aprovado e virá a Plenário para ser votado. Queremos saber quais 
as empresas ou pessoas físicas que foram beneficiadas com a vigência da Nota de 
Instrução no 36. Nisso entra a responsabilidade do homem público, que tem de pensar 
muito antes de tomar uma atitude como essa. 

O Cel. José Maria Gomes, quando assumiu, revogou essa nota. Mas houve uma 
vigência dela. Essa nota de instrução passava por cima do Decreto Municipal no 
2.912. Isso não poderia ocorrer, porque era uma nota de instrução interna, não era um 
decreto do Governador nem lei. Essa nota de instrução deixou .um vácuo, e várias 
empresas fizeram muitas construções chamadas populares. Temos pessoas, como já 
foi noticiado no "Estado de Minas", denunciando que o seu prédio não foi construído 
dentro das normas técnicas de prevenção contra incêndio. 

V amos apurar na comissão essas denúncias. V amos apurar as denúncias de 
favorecimento. A comissão terá uma grande valia para a opinião pública tomar 
conhecimento do que está ocorrendo desde 1997, desde a época das primeiras 
sindicâncias que foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros sem resultado algum, 
sem uma finalização correta. Há a necessidade de uma fiscalização rigorosa para que 
a opinião pública conheça como tramita um projeto, como ele é feito, quais as normas 
técnicas exigidas, para avançarmos nessa discussão e dar à população uma 
tranqüilidade maior. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre colega, Deputado Sargento 
Rodrigues, em outra oportunidade, saudei como importante o requerimento de V. Exa. 
que solicita essas informações do Corpo de Bombeiros. É também muito importante a 
comissão especial que será criada. Mas sabemos que há um problema muito sério que 
atinge as duas corporações militares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e 
também a Polícia Civil, que é a questão dos bicos, que se justificavam antigamente 
pela questão salarial. 

Alguns bicos se aperfeiçoaram e se tornaram empresas de segurança pública 
mantidas por Delegados de Polícia ou por seus testas-de-ferro. Existem também 
empresas mantidas por oficiais, e conheço uma até de um praça, bem como empresas 
da área de segurança que tratam de ações relacionadas com incêndios e sinistros em 
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geral. Acho que isso é lamentável, mas teremos uma grande dificuldade nessas 
investigações, porque muitas dessas empresas não estão em nome de seus 
proprietários reais. Um dos Coronéis do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que levou 
esse fato à imprensa, tem uma empresa que está em nome de seu filho. Por isso, 
sabemos que as informações podem ser mascaradas. 

Em relação ao Cel. José Maria e ao atual Comando do Corpo de Bombeiros, acho 
que temos que fazer algumas ressalvas. Tenho a certeza de que V. Exa. concorda 
comigo. Essa instrução normativa nem chegou a ser publicada. A primeira pergunta 
feita pelo Cel. José Maria quando assumiu a corporação foi se ela havia sido 
publicada. Ante a negativa, mandou revogá-la imediatamente. Só que isso, assim 
como o Projeto Visser, está dentro de um conjunto de desmandos que foi o Governo 
Azeredo. V. Exa. sentiu na carne esses problemas, até sendo excluído de sua 
corporação. Acho que foi o pior Governo que Minas Gerais já teve. Foi o Governador 
que mais permitiu que a corrupção campeasse como campeou. O Projeto Visser fazia 
parte de um projeto de sustentação eleitoral, de financiamento eleitoral. Como eles só 
pagaram uma parcela, o atual Governo revogou o projeto. Acho essa atitude louvável. 
Não sou do Governo, mas quero registrar minha posição. 

Portanto, acho importante o esforço de V. Exa. em esclarecer os fatos. Podeóamos 
até ampliar essa discussão - não agora, porque já estamos no final do ano - no ano que 
vem, talvez implementando a CP! pedida pelo Sindicato dos Delegados da Polícia 
Civil. Eles solicitaram a realização de uma comissão parlamentar de inquérito para 
verificar as empresas de segurança ligadas a policiais, tanto civis quanto militares, e 
as empresas de segurança de proteção contra sinistro ligadas a oficiais do Corpo de 
Bombeiros. Acho que a atividade pública não pode ser confundida com a atividade 
privada. Imaginem se um médico que trabalhasse no setor público tivesse uma 
empresa de medicina. Até que ponto ele poderia se interessar pela melhora do setor 
público7 A falência do sistema de segurança pública pode ser a salvação de alguém 
que possua uma empresa que atue nessa área. Vai ser a sua possibilidade de 
crescimento. 

Sabemos que alguns serviços de segurança muitas vezes são propostos por 
Delegados da Polícia Civil. Já citei alguns, mas posso repetir se for necessário. 
Existem até casos de extorsão, ameaça de seqüestros com risco para as famílias. Por 
tudo isso, acho que há um conjunto que precisa ser modificado. Evidentemente, 
estamos sob o impacto do caso do Canecão Mineiro. Mas isso não pode colocar uma 
bruma sobre o nosso olhar, impedindo-nos de enxergar a realidade. Precisamos fazer 
uma reflexão. 

E digo mais sobre essa instrução normativa: fomos informados de que, em 1997, 
houve interesse por parte de setores do Palácio da Liberdade de que ela fosse 
publicada. Temos que proceder a uma investigação para chegar ao Governo anterior. 
Quanto ao Projeto Visser, sabemos que nessa época o Corpo de Bombeiros nem era 
separado da Polícia Militar. Tudo era decidido pela polícia. O Comando do Corpo de 
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Bombeiros era equivalente a uma diretoria, V. Exa. sabe disso muito bem. Ele não 
comprava nada, não decidia nada, não ordenava nada. Temos que aprofundar essa 
discussão, chegar ao Governo anterior e ver em que situação ele se omitiu e foi 
cúmplice das irregularidades que vivemos hoje. Não podemos esperar o Projeto de 
Lei no 1.613. Já houve audiências públicas sobre ele e fui seu relator na comissão. 
Temos emendas apresentadas, já está aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. 

Acho que todos que tenham sugestões para esse projeto devem comparecer à 
reunião da Comissão de Direitos Humanos amanhã, às 14 horas. Toda sugestão que 
melhore o projeto acatarei com tranqüilidade. Gostaria que alguém da área de 
segurança encaminhasse sugestões. Quem sabe por causa desse impacto possamos 
fazer um projeto melhor, aprofundar mais, dando mais poder ao Corpo de Bombeiros, 
que hoje precisa do poder de polícia? V. Exa. sabe que o Corpo de Bombeiros não 
pode entrar para fiscalizar uma casa se não estiver com um fiscal da Prefeitura, que 
tem poder de polícia, se o dono não permitir, a não ser que esteja havendo um sinistro, 
uma catástrofe. Nesse caso, qualquer cidadão poderia agir, e o Corpo de Bombeiros se 
coloca nessa situação como qualquer cidadão. 

O Corpo de Bombeiros, do qual V. Exa. faz parte, está na reserva, é das mais 
respeitadas corporações em Minas Gerais. Há pouco tempo, uma pesquisa mostrou 
que ela está em primeiro lugar em credibilidade no meio da população. 

Há pouco, disse que temos de jogar a água suja fora da bacia, mas não podemos 
jogar a criança. Não podemos ir no caminho fácil do sensacionalismo e da imprensa. 
Sofremos isso na questão do salário dos Deputados. Temos de aprender com aquilo 
que sofremos. Se não aprendermos pelo amor, aprendemos pela dor. Temos de ter 
coragem de remar contra a maré, de fazer o discurso do bom-senso, de não aproveitar, 
no afogadilho, uma situação de dor, que causou impacto na sociedade, para entrarmos 
em um denuncismo, porque sofremos o efeito dele. 

Apóio integralmente a comissão, se o PT tiver membro nessa Comissão e me 
indicar, estarei nela. Já denunciei o Projeto Visser, estou em uma situação muito boa, 
pois já havia levantado suspeitas sobre esse Projeto. Não havia ainda indício de nada. 
Quero que essa comissão de V. Exa. funcione, seja tudo apurado. Hoje, todo o corpo 
de Bombeiros quer também a apuração disso e quer que os bombeiros ruins, que estão 
mais preocupados com a questão pessoal, sejam punidos. Acho que isso é o correto. A 
sociedade não pode brincar diante do risco da vida humana. 

Elogio o pronunciamento de V. Exa., mas acho importante que façamos uma 
reflexão sobre o que são questões no afogadilho, no emocional, no imediato. Já 
sofremos isso nos meses de agosto e setembro. Temos de analisar a questão na sua 
causa, porque, se não, no dia de amanhã, em uma notícia qualquer, aparece o seu 
nome, o meu, ou o do Deputado João Leite, com grande sensacionalismo, mesmo que 
seja uma mentira. Só que vamos ter muita dificuldade para provar o contrário. Dizem 
que a mentira tem perna curta, mas corre demais. Não vamos conseguir juntar os 
cacos depois. Um dia vou contar a história sobre as três peneiras, que serve muito 
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para nossa reflexão. Não será hoje, porque é longa. 

Nós, Deputados Estaduais, que sofremos a generalização, não podemos fazer o 
mesmo. A generalização pode pecar e romper a barreira entre o silogismo e o 
sofismo, que é tênue. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o Deputado Durval Ângelo o aparte. É 
bom que todos saibam que, desde a semana passada, antes mesmo do episódio do 
Canecão Mineiro, eu já tinha as assinaturas para a formação da Comissão Especial. 
Tínhamos duas razões definidas para convocá-la: primeira: as denúncias de tráfico de 
influência ou de favorecimento para a aprovação de projetos do Centro de Atividades 
do Corpo de Bombeiros - CAT - por militares da ativa e reformados. Segunda, o 
Projeto Visser, de que V. Exa. também tem conhecimento. Agora, aconteceu esse 
episódio, que passa ou certamente passará por essa Comissão. 

Deputado Durval Ângelo, temos conhecimento de que, depois de ouvirmos os cinco 
primeiros depoimentos na Comissão Especial, teremos embasamento suficiente para 
transformá-la em CP!. Está difícil instalar CPis nesta Casa. Tentamos instalar 
algumas, mas houve resistência enorme por parte da Presidência da Assembléia 
Legislativa. Portanto, estamos sendo comedidos. Vamos ouvir, primeiramente, a 
Comissão Especial, para, só então, solicitar sua transformação em CP!. Aí, sim, 
poderemos chegar às empresas privadas de segurança pública e às empresas privadas 
de prevenção contra incêndio. Aí, sim, será possível atuar no envolvimento do poder 
público, quer seja de agente público da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Concordo com V. Exa. e aparteio-o 
apenas para fazer um acréscimo. 

Procurar culpados pela tragédia do Canecão Mineiro não é tão simples. Não 
podemos nos restringir ao raciocínio dedutivo de bem e mal, de culpado e inocente. A 
realidade passa por um processo dialético mais complexo. Mas, no caso, houve 
mortes. Fam.Hias estão enlutadas. Temos, então, de fazer uma análise global, 
começando pela responsabilidade da empresa proprietária: até que ponto respeitou 
determinadas normas, foi negligente ou não? E qual é a responsabilidade da 
Prefeitura? Quando falamos em Prefeitura, alguns estremecem um pouco, mas a 
Prefeitura de Belo Horizonte pensa que está acima do bem e do mal. Não estamos 
falando do Prefeito; até mesmo um funcionário do segundo ou do terceiro escalão 
pode ter responsabilidade nessa história. Por que a casa foi interditada e, depois, 
liberada? O projeto cumpriu todos os requisitos? Temos também de chamar o CREA 
à discussão. Havia notação técnica de obra? A empresa que a fez estava registrada? 

Não estou querendo proteger. Houve um projeto de incêndio aprovado? 
Necessariamente, no entanto, não precisaria haver o projeto para se ter o alvará. Isso 
não é impositivo no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros. Se havia o projeto, era 
da casa atual ou da casa anterior? As duas casas mudaram estruturalmente. O CREA e 
a Prefeitura têm poder de fiscalizar, mas o Corpo de Bombeiros não tem. Terá a partir 
desse projeto. 
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É bom que sigamos a linha de raciocínio de V. Exa., entendendo que a realidade 

não pode se reduzir ao nosso modo de ver. Inúmeros pontos precisam ser analisados. 
Nem uma comissão especial da Assembléia terá o poder de esgotar isso. Não terá. 
Estão abertos um inquérito policial e uma perícia, um inquérito civil do Ministério 
Público, que vai ouvir pessoas. A Assembléia terá de ser humilde e modesta nesse 
caso. V amos simplesmente trazer a questão ao debate público. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Concordo com V. Exa. Os responsáveis pelo 
poder público municipal serão ouvidos nessa Comissão Especial. O CREA também 
será ouvido. Em momento algum podemos achar que a responsabilidade é exclusiva 
do Corpo de Bombeiros. Pelo contrário, se o Corpo de Bombeiros não tem 
instrumento legal para fiscalizar e fechar casas de "shows", como pode ser-lhe 
imputada essa responsabilidade única? 

Ouviremos a Prefeitura, o CREA e as pessoas que passaram por aquele episódio. 
Mas o grande responsável é o proprietário. Temos de investigar até que ponto houve 
omissão, negligência ou imprudência por parte do poder público, representado pelo 
Corpo de Bombeiros, pela Prefeitura Municipal, enfim, pelos órgãos envolvidos na 
fiscalização. 

Concordo com V. Exa. que essa é uma matéria complexa, e precisaremos de 
bastante sensatez para esclarecer à opinião pública a causa do incêndio. 

Temos de buscar a aprovação desse projeto o mais rápido possível, porque é ele que 
dá poder de fiscalização ao Corpo de Bombeiros, inclusive o poder de embargar uma 
obra ou de fechar um estabelecimento ou casa de "shows". Por lei, o Corpo de 
Bombeiros não tem o poder de fechar um estabelecimento, motivo por que está de pés 
e mãos amarrados. 

É um grave defeito do poder público a falta de vontade para vencer algumas 
resistências. Hoje, discute-se a tragédia que envolveu o Canecão Mineiro, com a 
morte de 7 vítimas e 341 feridos. Por que isso vem à tona com tanta força? Porque o 
Estado tem a mania de só atuar enxugando gelo. 

Os companheiros João Leite e Durval Ângelo têm, exaustivamente, debatido .a 
questão da segurança pública. As informações que pedirmos à Polícia Militar e à 
Polícia Civil não coincidirão. V árias vidas são ceifadas, a todo momento, em virtude 
do crescimento da criminalidade. Mas o que fazemos de concreto? A Proposta de 
Emenda à Constituição no 33 determina, impositivamente, que as duas Polícias têm de 
sentar-se à mesma mesa, planejando e executando as ações de segurança pública 
conjuntamente. É uma vergonha para nosso Estado. Graças a Deus, temos a 
consciência de que ocupamos esta tribuna para dizer que nosso modelo de polícia é 
falido, é burro. 

Repito: um modelo burro." A forma organizacional que está estruturada é burra, 
porque não é capaz de fazer frente à crirninalidade em nosso Estado. É o exemplo do 
Corpo de Bombeiros e da fatalidade que aconteceu. Mas, nas questões de segurança 
pública, todos os dias há vítimas de assaltos e policiais morrendo no combate ao 
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crime. Eu, por exemplo, estive no enterro de um companheiro que, ao voltar para 
casa, fardado, em um coletivo que foi assaltado, foi intervir na ocorrência e acabou 
sendo morto por marginais. 

Então, é bom que toda a sociedade tenha conhecimento de que o Poder Legislativo 
tem a sua culpa. Temos a proposta de emenda à Constituição, mas o Presidente 
Antônio Júlio não a põe na pauta, porque o Governo não quer votar uma matéria 
polêmica, uma matéria que vai causar polêmica entre a Polícia Civil e a Polícia 
Militar. Não podemos deixar o assunto para amanhã e temos denunciado 
constantemente, nesta tribuna. essa questão da segurança pública. Se verificarmos, 
pelos dados estatísticos, quantos homicídios ocorreram no mês de outubro, quantos 
assaltos, quantos estupros, quantos latrocínios, quantos assaltos a Bancos, quantos 
foram presos por tráfico, veremos com muita clareza que não há vontade política 
determinada para que possamos tentar minimizar esses problemas. Quando falamos 
na integração das duas Polícias, dizem que uma Polícia não se comunica com a outra; 
que a Polícia Militar vem aqui discutir um "lobby", e que a Polícia Civil vem dizer 
que a PM está abrangendo a sua área e fazendo isto e aquilo. Na hora em que a Polícia 
Civil está fazendo policiamento ostensivo é que a Assembléia começa a perceber. 
Mas há muito já estamos denunciando essa situação. 

A Proposta de Emenda à Constituição n• 33 já está tramitando desde o início de 
2000; ou seja, há praticamente dois anos brigamos pela integração do aparelho 
policial, o que não ocorre porque o Governo acha emblemática a questão da Polícia 
Militar. E já disse ao Governador por várias vezes que é, sim, emblemático: a Polícia 
Militar tem um tipo de comportamento e cultura, enquanto a Polícia Civil tem outro. 
Mas, se as duas não deixarem de lado essas picuinhas, essas disputas por poder e 
cargo e a vaidade pessoal do cargo, como vamos avançar em segurança pública? 
Objetivamente, de quem será a responsabilidade pela segurança pública em nosso 
Estado? Da Secretaria da Fazenda? Da Secretaria de Cultura? Ou da Polícia Civil, da 
Polícia Militar e. logicamente, do setor penitenciário? É claro que a responsabilidade 
é destas últimas instituições. Então, quando trazemos a esta Casa um projeto de lei 
que visa à integração do aparelho policial é para que não ocorra mais o que vem 
ocorrendo diuturnamente. O cidadão, que paga seus impostos. trabalha e contribui 
para o crescimento social do Estado tem sofrido na pele a violência e a crimínalidade 
crescentes. Mas sempre ocupamos esta tribuna para dizer que não precisamos de duas 
academias de polícia, de dois arquivos criminais nem de duas centrais de 
comunicação; que não precisamos da Polícia Civil fazendo a polícia ostensiva em 
viatura caracterizada, porque esse modelo é falido. Precisamos é de uma polícia que 
se sente à mesma mesa todo mês. Não precisamos que uma cidade. pequena tenha um 
destacamento da Polícia Militar em uma ponta do município e, na outra, uma 
delegacia. Para que dois prédios públicos? Para brigarem duas polícias estaduais, 
pagas pelo mesmo cofre público e prestando serviço à mesma população. É o que está 
havendo. 
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Precisamos ter coragem para votar algumas matérias nesta Casa. E o Presidente 

da Assembléia, Deputado Antônio Júlio, também tem sua responsabilidade, porque é 
dele a competência de colocar a matéria na pauta. Já imploramos, pelo amor de Deus, 
para que esse projeto entre na pauta, mas isso não ocorre. A responsabilidade do 
homem público é enorme. Quando se omite, quando deixa de discutir uma matéria, 
quando não tem coragem de enfrentar a verdade, contribui para o que aconteceu no 
Canecão Mineiro, porque essa situação era para ter sido solucionada bem antes. 

O mesmo ocorre com a aegurança pública de nosso Estado. Enquanto pessoas 
morrem vítimas de homicídio, traficantes fazem o que querem com as nossas famílias, 
estupros, episódios ocorrem no Anel, o sumiço daquelas mulheres, as polícias 
discutem qual delas ficará com os crimes de menor potencial ofensivo. A Polícia Civil 
está preocupada se a competência será da PM. 

Viso, nesta Casa, à integração do aparelho policial, e isso é competência do 
Governador do Estado. Não precisamos mexer na Constituição Federal, enquanto 
legisladores estaduais- e o Governador também- podemos resolver a situação. 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, às vezes precisamos enfrentar um problema. 
Como não o fazemos, ele aumenta. Nem sempre há vontade política decisiva para 
fazer as transformações. Até quando deixaremos ~sse poder de polícia falido para a 
sociedade? Quando um Governador terá a coragem de dizer às polícias que elas 
devem planejar e executar as ações de segurança pública conjuntamente. Não haverá 
delegacias para um lado e companhias para outro. A jurisdição territorial de atuação 
das polícias deverá coincidir, os arquivos não poderão ser diferentes, nem as 
academias de polícia serão diferentes uma da outra. Quando o Governador e os 
Deputados terão coragem para enfrentar esse problema? 

É preferível pegar essas questões mais polêmicas e empurrar com a barriga. Isso é o 
que vem acontecendo com a segurança pública de nosso Estado. Daí a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 33. Já ocupei a tribuna desta Casa mais de 15 vezes para 
falar sobre o mesmo assunto e continuarei. pelo menos não carrego na minha 
consciência o sentimento de omissão, o sentimento de não ter denunciado que o 
modelo de polícia é falido e não consegue avançar, porque as duas polícias não se 
entendem. 

Em cidades de 15 mil, 20 mil habitantes, o Delegado de Polícia está num canto e o 
Tenente comandando o pelotão noutro. Nunca se sentaram à mesma mesa para 
discutir a segurança pública do mesmo município. Aqui acontece o mesmo. Será que 
isso é correto? Será que não está claro para o Presidente Antônio Júlio, para os 
Deputados, para o Secretário de Polícia Civil, para o Cel. Álvaro Antônio, para o 
Governador que não adianta. termos amor e vaidade ao cargo, se estamos sendo 
irresponsáveis, ao não dannos a população uma polícia capaz de combater a 
criminalidade. 

Ponanto, Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna para dizer que esse projeto do 
Corpo de Bombeiros pode ser discutido e aperfeiçoado, mas precisa ser votado. O 

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



179 
Corpo de Bombeiros precisa ter instrumentos para atuar. Se acontecer outro 
sinistro, não teremos condições de cobrar do Corpo de Bombeiros nem de ninguém. 
Se o bombeiro tem competência técnica para fiscalizar uma casa como o Canecão 
Mineiro, outras casas de '"shows" e boates, deve ter poder para fiscalizar- e o poder de 
polícia para dizer: ""Esse estabelecimento não está de acordo com as normas técnicas, 
está fechado, está multado". 

Temos de discutir, mas não podemos protelar a votação desse projeto, porque ele 
não estava sendo discutido a toque de caixa. 

Conversando com o Cel. José Maria Gomes, eles nos disse que o projeto havia sido 
enxugado, porque entendiam que ficaria difícil demais votar a matéria na Casa. 
Portanto, o Governador poderia depois, com tranqüilidade, em uma discussão técnica 
com o Corpo de Bombeiros e com a sociedade, estabelecer o restante das regras. 
Concedo aparte a V. Ex a. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. 
Queria dizer que estou plenamente de acordo com o projeto. Creio que deva ser dada 
ao Corpo de Bombeiros essa competência. É importante que ela exista, até porque 
estamos vendo a ausência do poder público em muitos momentos, e o Corpo de 
Bombeiros tem demonstrado experiência nisso. 

Mas outros aspectos da tragédia, do desastre, do pânico preocupam a mim e sei que 
também ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nós, Deputados, vimos, pela manhã, 
que o projeto estava na pauta e nos preocupamos com outros aspectos. O que 
queremos discutir é justamente a oportunidade. Será que podemos aproveitar este 
momento para enriquecer o projeto? Estamos assistindo agora a um esvaziamento do 
resgate. O Corpo de Bombeiros está sendo retirado disso, e não sabemos a quem 
interessa seja retirado o resgate das mãos da corporação. O órgão está preparado, tem 
paramédicos, tem formação. A quem isso interessa? Precisamos colocar isso em 
alguma legislação. Parece que a Prefeitura de Belo Horizonte é contrária à 
permanência do resgate no Corpo de Bombeiros. Temos de discutir isso com a 
Prefeitura. 

A idéia, Deputado Sargento Rodrigues, era ampliarmos a discussão, não com o 
intuito de perdermos tempo. Numa discussão que realizamos pela manhã, entendemos 
que, se Belo Horizonte tem 27 áreas de risco, como será o atendimento- se ocorrer 
algum problema? Para nós, isso vai além da questão do incêndio. Existem os grandes 
eventos, os jogos, em que tumultos podem ocorrer. 

Não sei se é possível, mas a idéia era aproveitarmos o momento e ampliar o projeto, 
colocando a questão do resgate. No momento em que eu tinha a palavra, discutíamos 
o que ocorreu nos Estados Unidos. E os médicos até defendem que, junto ao desastre, 
já esteja montado um pré-hospital. Não temos previsão para isso. 

O Deputado Adelmo, com a experiência que tem na área médica - e V. Exa. está 
colocando a sua experiência nessa área de incêndios, desastres e outros problemas -, 
indagava se seria oportuno, se seria possível, regimentalmente, darmos uma 
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contribuição e termos um plano para desastres em Minas Gerais. Sou favorável ao 
projeto, mas a discussão que tivemos nesta manhã foi para aproveitarmos o momento 
e contribuirmos mais ainda. Obrigado pela oportunidade. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)*- Deputado Sargento Rodrigues, acho que o 
poder de polícia é importante para todos aqueles que fiscalizam, mas tem de ser 
precedido do dever da responsabilidade e da punição para a autoridade que usa o 
poder de polícia, a carteira de polícia só para criar dificuldades ou vender facilidades. 

Estamos diante desse caso do Canecão Mineiro, como tivemos o da barragem de 
minério de Nova Lima, o da Barraginha e tantos outros. O que acontece? O poder de 
polícia está sendo tomado, como diz Chico Anísio, como poder de "poliça", com cê-
cedilha. 

É a carteira de "peliça" para dar carteirada, é a carteira de "poliça" para poder 
entrar de graça em um estádio, é o poder de "poliça" para entrar de graça em uma 
festa. Todos têm a carteira de "poliça", mas são poucos os que têm a carteira de 
polícia e os que fazem uso da autoridade para, realmente, serem cumpridas as regras 
da sociedade. Se se mandar pegar as carteiras de "poliça" que existem dentro deste 
Estado, dá para encher este Plenário, mas a quantidade de carteiras de polícia dentro 
deste Estado cabe dentro do bolso de qualquer um de nós. Então, o poder de polícia é 
para ser usado mediante um achaque feito, uma notificação feita, de que ela não é 
verídica, de que ela só foi criada para criar dificuldades, vender facilidades. Isso tem 
que ser punido. Não temos condição para esse tipo de coisa e darei um exemplo a V. 
Exa.: para alguns loteamentos aprovados no Município de Ribeirão das Neves, no 
Governo passado, os Promotores deram entrada a um termo de ajuste de conduta. Eles 
chegam e dão uma multa de R$50.000,00, R$1 00.000,00. Tenho toda a 
documentação, que trarei a esta Casa, para que tratemos de um crime de 
responsabilidade. O que acontece? Depois desse termo de ajuste de conduta, vemos 
outro termo de ajuste de conduta do mesmo loteamento reduzindo a multa, criando 
um outro negócio para poder resolver. Depois daquele outro termo de ajuste de 
conduta, há um outro termo de ajuste de conduta e mais um outro. Em um só 
loteamento, vimos quatro termos de ajuste de conduta. No último, a multa foi 
diminuída para R$500,00, obrigando o dono do loteamento a doar um carro para a 7' 
Companhia da Polícia Militar. Não era para o município. 

Então, o que estou dizendo é que está cheio de carteira de .. poliça" por aí. Aliás, os 
Promotores têm poder de polícia. Traficante anda solto, e o resto é só poder de 
achaque. A primeira notificação tem valor. Se ela for mentirosa, se for para criar 
dificuldade para poder vender facilidade, isso é colocar o cidadão no olho da rua. 
Carteira de polícia em Minas Gerais são poucas, mas carteiras de "poliça", há muitas. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Concordo com V. Exa., mas tenho de fazer 
alguma ressalva nas suas palavras, dizer que, realmente, devemos estar atentos a esse 
poder de fiscalização. O poder de fiscalização estendido ao Corpo de Bombeiro pelo 
projeto de lei é o único instrumento legal que eles têm para poder chegar e autuar o 
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cidadão, cobrando responsabilidade. Também existe a Lei n• 8.429, de 1992, que 
trata da improbidade administrativa. quando é obtida vantagem em exercício do cargo 
ou função pública. Então, há também uma previsão legal para qualquer agente 
público, aliás, Deputados, Prefeitos, Promotores, Juízes, policiais, Bombeiros, fiscais 
da Fazenda, enfim, qualquer que seja o agente público. Temos uma lei de 
improbidade administrativa que prevê isso. O que ocorre é que, normalmente, não há 
é uma cobrança maior, uma fiscalização maior do próprio poder público sobre os seus 
agentes. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Só uma sugestão: gostaria que V. Exa. 
incluísse no projeto o prazo para ser analisado e devolvido o documento para que ele 
seja complementado ou executado. O que acontece, na maioria dos casos, Prefeitura, 
Ministério Público, IEF, justiça e tudo mais, é que há prazo para entregar documento, 
mas não há prazo para devolver o documento com todos os itens que existem para 
serem aprovados. A pessoa chega e diz que isso está errado. Quando ele volta, a 
pessoa diz que isto está errado, e aquilo está errado. Há a colocação de todos os 
detalhes em uma única notificação, e, quando isso for situação de achaque, deve haver 
a responsabilização com a perda do emprego, como temos, hoje, por todo o Estado. 
Se formos fazer cadeia para esse povo que está achacando hoje, temos até que pegar 
gaiola de passarinho emprestado para colocar toda essa turma. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Concordo com V. Exa. O projeto, nesse caso, 
pelo que temos conhecimento, é omisso. Temos que, por meio das emendas e das 
discussões, propor prazos para que a autoridade do Corpo de Bombeiros que estiver 
atuando tenha uma resposta e para que a pessoa responsável pela empresa, pelo local 
ou pela edificação possa executar o que foi determinado pelo poder público. Portanto, 
os prazos devem ser estabelecidos no projeto e aperfeiçoados. 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaríamos de deixar claro que o Projeto de Lei no 
1.613, do Governador Itamar Franco, é um projeto bom, mas precisa ser aperfeiçoado 
e votado o mais urgentemente possível, a fim de darmos ao Corpo de Bombeiros o 
instrumento necessário para que possa executar bem a sua missão. Portanto, vamos 
acompanhar de perto a tramitação desse projeto, para que o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais tenha, definitivamente, um instrumento que o capacite a exercer a sua 
função, dando à população de Minas Gerais uma tranqüilidade maior quanto a tudo 
isso que está ocorrendo, principalmente evitando que episódios como o do Canecão 
Mineiro ocorram novamente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, 

inicialmente, manifestar o meu apoio a esse projeto do Governador Itamar Franco, 
que dá ao Corpo de Bombeiros a responsabilidade de também cuidar da segurança, da 
prevenção de acidentes e de situações de pânico. Esse projeto, ainda em discussão, 
poderá receber contribuições importantes para seu aprimoramento, como já foi dito. 

Quero trazer algumas reflexões, considerando o que foi dito na discussão desse 
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projeto. Vimos alguns parlamentares estabelecerem responsabilidades para a 
Prefeitura ou para o PT do Rio Grande do Sul, que está sendo responsável por essa 
situação nas palavras do Deputado Amilcar Martins, ou para o Deputado Durval 
Ângelo, quando tentam impingir a um determinado partido -ou órgão a 
responsabilidade por um fato trágico ocorrido em Belo Horizonte. 

É preciso pensar essas questões de modo diferente, como enfatizaram os Deputados 
João Leite e Sargento Rodrigues. Em vez de ficannos correndo atrás de um ou outro 
responsável, às vezes para eximir responsabilidades anteriores e complementares, é 
preciso levantar os problemas que existem no Estado, em suas diferentes regiões. É 
nesse contexto que entendo que o Corpo de Bombeiros vai dar uma grande 
contribuição ao setor administrativo das Prefeituras, aos outros setores do Estado, ao 
CREA, que também tem uma responsabilidade grande nesse processo, para 
superarmos os grandes desafios que estão colocados hoje. Se analisarmos, Sr. 
Presidente, Deputado João Leite, que é um dos maiores conhecedores de Belo 
Horizonte, a situação e os riscos da cidade, podemos dizer que não dá para 
responsabilizar qualquer instituição ou a Prefeitura num determinado tempo. Os riscos 
são grandes, os problemas são enormes, os desafios não serão superados pela atuação 
de qualquer governo isoladamente no tempo, por mais competente que seja. 

O que temos que discutir são os problemas que precisam ser enfrentados por todos 
os governos e setores da sociedade. Se voltarmos a falar sobre a tragédia que se 
abateu sobre Belo Horizonte, poderemos verificar que aconteceram situações em que, 
se as pessoas que ali estavam, como os seguranças, por exemplo, tivessem recebido 
uma orientação melhor e fossem mais bem preparadas, se elas tivessem a visão de 
uma tragédia e de como agir em situação de risco, a situação poderia ter sido 
minorada. Digo isso para exprimir minha preocupação em disponibilizar instrumentos 
de Estado capazes de, em diferentes áreas e setores, enfrentar e minimizar esses 
problemas e, através de governos sucessivos, estabelecer uma relação de diálogo, uma 
relação pedagógica com a sociedade, para alcançar um crescimento coletivo, um 
avanço em nossa capacidade de nos organizar e atuar em diferentes situações de risco 
que acontecem quotidianamente em nossa vida. 

Então, acho importante tratar dessa questão sem dizer que a culpa é do outro. Ouvi, 
por exemplo, o Deputado Amilcar Martins, sempre vibrante e contundente em suas 
denúncias, dizer que o Governo Eduardo Azeredo tinha um projeto de combate a 
incêndios que não foi aprovado e foi engavetado. É preciso dizer à sociedade mineira 
que aquele Governo tinha maioria expressiva nesta Assembléia e que, se o projeto não 
foi aprovado, foi porque, dentro da própria estrutura do Governo Eduardo Azeredo, 
não havia vontade política para aprová-lo. No apagar das luzes daquele Governo, 
foram aprovados projetos que não eram do interesse público: anistia e pagamento de 
determinados setores em detrimento de outros. Ora, dizer que a salvação do problema 
seria aprovar o projeto do Governo Eduardo Azeredo seria uma mistificação, um 
sofisma inaceitável, como todos os sofismas. Depois, descambam para acusações 
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generalizadas. Até problemas do PT do Rio Grande do Sul passam a ser 
condenáveis, e agora ameaçam o Estado de Minas Gerais. Vocês podem imaginar 
uma coisa dessas na discussão de um problema tão grave, tão sério? 

Então, por isso mesmo, com a preocupação de avançar e, além de identificar os 
responsáveis em relação a esse problema, estabelecer mecanismos que venham a 
evitar situações semelhantes no futuro, estamos acertando a realização de uma 
audiência pública. Já conversei com o Deputado Durval Ângelo a fim de que a 
solicitação de realização de uma audiência pública feita pelo CREA para tratar dessa 
questão seja atendida amanhã pela Comissão de Direitos Humanos. Vou entrar em 
contato com o Marco Túlio, Presidente do CREA, para solicitar que esteja presente 
amanhã na Comissão de Direitos Humanos, com a complacência e o apoio do 
Deputado Durval Ângelo e de todos os demais membros da Comissão. Assim, 
poderemos ouvir as reflexões e proposições do CREA para o aprimoramento desse 
projeto. 

Também o Deputado João Leite tem insistido no estabelecimento de uma estrutura 
de Estado capaz de atender melhor as vítimas que precisam de atendimento de 
urgência. É necessária a criação de condições, a construção de hospitais próximos a 
locais de maior risco, para que as pessoas que necessitarem· de um atendimento 
emergencial sejam rapidamente atendidas, minorando, assim, o seu sofrimento e 
protegendo sua vida. 

Quando estávamos na Secretaria da Saúde, essa era nossa prioridade. Apresentamos 
ao Governador Itamar Franco um projeto que custaria em torno de R$30.000.000,00, 
um valor significativo. Construiríamos uma rede estadual de urgência e emergência, 
implantando e aparelhando hospitais e ambulâncias nas regiões de maior risco, de 
maior insegurança, principalmente considerando nossas estradas, verdadeiras 
armadilhas que comprometem a economia, a saúde e a vida da população. Quantos 
companheiros nossos, irmãos e irmãs, perderam a vida ou estão mutilados por causa 
dessas estradas sem sinalização, sem estrutura adequada; é um absurdo. 

No nosso projeto de urgência e emergência, não estávamos pensando em apenas 
construir hospitais, estruturas para atender os vitimados, aqueles que se encontravam 
em estado de atenção emergencial. Queriamos trabalhar com um projeto pedagógico, 
educativo, que orientasse e mostrasse onde há situações de risco e como resolvê-las. 
Não era olhar para o buraco na estrada, falta de sinalização e construir ali do lado um 
hospital, sabendo que as pessoas iriam ser vitimadas nessas regiões. Mas olhar com 
critica, dizer que essa situação não pode prevalecer e que temos de cuidar dela. Não é 
possível que o DER e o DNER corrijam um buraco, e, no dia seguinte, ele esteja lá 
novamente. São verdadeiras armadilhas que existem em nossas estradas. 

Todos os Deputados aqui andam muito nas estradas mineiras, e um número 
significativo, João Leite, Anderson, Aílton Vilela, já foram vítimas de acidentes. 
Perdemos companheiros corno Jorge Hannas. Vimos a situação do Deputado Aílton 
Vilela machucando-se muito, vitimado em nossas estradas, verdadeiras armadilhas. 
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Temos colocado isso insistentemente, em diferentes momentos. 

Nosso projeto de urgência e emergência tem como primeira preocupação a 
prevenção. Nesse caso, o projeto de lei do Governador é bom, simples e objetivo. 
Pode ser melhorado, e é o que vamos fazer. Mas não se venha aqui com essa balela do 
Deputado Amilcar Martins, que fez aqui um teatro dizendo que a situação poderia ser 
resolvida com a proposta do Governador. Se voltarmos ao passado, verificaremos que 
também havia muitos problemas que não foram resolvidos. Temos de levantar os 
problemas que existem em Belo Horizonte, nas outras grandes cidades, nos prédios, 
nas áreas de maior aglomeração de pessoas, onde há risco. 

Não dá para ouvirmos um pastor dizendo que estão tratando mal sua igreja e estão 
tratando bem outras estruturas. Tenho a ceneza de que ele não quer que sua igreja não 
seja fiscalizada para que eventualmente ocorra uma tragédia como a deste final de 
semana. 

Seria melhor dizer que queremos que toda estrutura onde pessoas habitam seja 
segura: habitações, templos, todas as casas de espetáculo sejam seguras, é o que 
queremos. 

Sobre essa questão é que temos de nos debruçar. Temos de fazer o diagnóstico do 
Estado, buscar soluções para os problemas que existem. 

Tenho ouvido muito nesta Casa gente que faz discurso vibrante, contundente, 
denuncia irregularidades graves, mas não se coloca transparente diante do povo de 
Minas. 

Não pratica a transparência. Não dá para falar em código de ética e em combate à 
conupção, se não se praticar exemplannente a transparência. 

Brevemente, iremos votar o Código de Ética nesta Casa, mas é preciso que venha 
de mãos dadas com o projeto Minas Transparente. Que todos os nossos atos, que as 
ações da Assembléia Legislativa, que a prática cotidiana dos agentes de representação 
pública sejam transparentes: quanto ganhamos, o que votamos, como agimos, onde 
agimos! 

Tenho ouvido nesta Casa discursos vibrantes e emocionados, mas, depois que se 
desce da tribuna, engavetam-se os projetos, os processos e as ações que se clamam 
nos discursos. É preciso cumprir a ordem de Paulo Freire de aproximar o discurso da 
prática. Sem isso, nosso discurso é vão, não serve para nada, não é sal da terra, não é 
luz do mundo. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Concordando com V_ Exa., faço duas 
complementações. Amanhã, às 14 horas, na reunião extraordinária da Comissão de 
Direitos Humanos, marcada para analisarmos as duas emendas, podemos, ato 
contínuo, aprová-las após a discussão. Outras emendas poderão ser incorporadas, 
desde que venham enriquecer o projeto, no espírito de criar mecanismos de 
fiscalização. 

Hoje, faremos contato telefônico com o CREA e o Corpo de Bombeiros, que 
demonstraram interesse. Como o CREA não participou das discussões anteriores, 
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seria um bom momento para ouvi-lo. 

No início da reunião, poderá ser aprovado um requerimento solicitando ouvir 
pessoas e autoridades a respeito do projeto. Está combinado com o Presidente da Casa 
que o projeto entrará na pauta da reunião da manhã da próxima terça-feira. Assim 
sendo, não haverá atraso, já que todos desejam celeridade, e, ao mesmo tempo, o 
projeto será enriquecido. 

Relativamente ao discurso do Deputado Amilcar Martins, que não ouvi, quero 
deixar claro que responsabilizei o Governo Azeredo pela insuução normativa relativa 
ao projeto de prevenção de incêndio. O Sargento Rodrigues deu o contexto, indicando 
quem era o Comandante do Corpo de Bombeiros à época. Foi em 1997, durante o 
Governo de Azeredo. Posso, no entanto, dizer a seu favor que foi em seu Governo que 
o Cel. José Maria o revogou. 

O Projeto Visser foi vergonhoso. Na realidade, não se previa a compra de 
ambulâncias doadas. Não seriam primários a esse ponto, mas usaram do artifício 
absurdo que, dispensada a licitação, previa doações de viaturas do Canadá já usadas. 

As viaturas seriam doadas, e o Corpo de Bombeiros, que, à época, era vinculado à 
Polícia Militar, pagaria apenas as taxas aduaneiras. O pagamento previsto no contrato 
era para veículos novos: escadas Magirus, autobombas e outros. Só que esses 
equipamentos novos viriam apenas depois da terceira parcela. As duas primeiras, 
pagaria à Visser. 

Se não pagasse as cinco, da terceira em diante, não receberia nada novo. Algo que 
foi doado, na realidade acabou sendo pago. É vergonhoso. Reafirmo os objetivos de 
financiamento de campanha que denunciamos na época. 

Amilcar defende o Governo do qual foi Secretário, que muito o ajudou em sua 
campanha como Deputado Estadual. Na legislatura passada, vários Deputados vieram 
à tribuna denunciar o Secretário da Cultura, por ganhar suas bases eleitorais, o que 
ocorreu muito em Contagem. Está sendo fiel ao Governo, mas não pode faltar com a 
verdade. 

Reafirmo o que disse sobre esses dois fatos. A responsabilidade era do Governador 
de então. No afogadilho de 1998, o Governo Azeredo, que não tinha dinheiro para 
pagar os meses de novembro e dezembro nem o 13° salário dos funcionários públicos, 
misteriosamente pagou 390 milhões a empreiteiras e uma parcela da Visser. Estranho 
que tenha pago isso no último dia de Governo. Minha questão foi objetiva. 

Que, da próxima vez, o Amilcar fale referindo-se a fatos, não a suposições ou a 
partido. E digo mais: foi o Governo menos transparente, com o maior número de 
denúncias de corrupção. Tanto que é o Governo com o maior número de CPis, o que 
entregou o patrimônio público, o que elevou Minas Gerais a um estado de caos. Não 
vou responsabilizar Secretário, nem Comandante da Polícia Militar, nem Comandante 
do Corpo de Bombeiros. Na realidade, o projeto tramitou na Secretaria de 
Administração, na Procuradoria do Governo e na Casa Civil, com parecer de todos. 
Isso é para ter uma idéia de como esse Projeto Visser era orientado pelo Governo. 
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A operação não envolvia só a Polícia Militar, que na época comandava os 

Bombeiros. O parecer técnico do Major Teixeira, Oficial do Corpo de Bombeiros, era 
sobre os equipamentos necessários. Quem daria esse parecer? Alguém que 
entendesse. A escada Magirus marca tal não veio; as motobombas marca tal não 
vieram. A única participação do Corpo de Bombeiros nesse episódio foi na assinatura 
do parecer. 

Amanhã, aproveitando a presença do Deputado Edson Rezende, debateremos com o 
CREA e com o Corpo de Bombeiros, na Comissão, aproveitando o requerimento. Em 
seguida, votaremos o projeto, para que tenha condições de ser votado na terça-feira. 

O Deputado Adelrno Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. Os 
equipamentos não vieram, a escada Magirus não veio, mas o dinheiro suado do 
Estado de Minas foi-se. Esse fato é um contraponto à fala do Deputado Amilcar 
Martins. Para que não fique sem esclarecimento, como anunciei anteriormente, 
encaminho um requerimento à Presidência desta Casa, solicitando informações sobre 
o Projeto Visser, da compra de material do Canadá, ou da doação com 
contrapagamento de duas prestações valorosas do dinheiro de Minas Gerais. Essas 
informações serão colocadas no "curriculurn" do Governador Eduardo Azeredo. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Gostaria de encaminhar a discussão nos seguintes 
termos: apresentei ao Projeto de Lei n° 1.613, do Governador do Estado, uma emenda 
em 2° turno, que acho prudente que seja discutida e, se possível, aprovada, para o que 
trabalharei. Infelizmente, essa emenda vem em uma hora em acabamos de assistir à 
tragédia ocorrida no Canecão Mineiro, em Belo Horizonte; mas o projeto já tramitava 
há cerca de cinco meses e merece todo nosso aplauso, como disseram os Deputados 
Adelrno Carneiro Leão e Durval Ângelo, da Bancada do PT, urna vez que permite 
maior autonomia ao Corpo de Bombeiros, dando-lhe poderes para uma fiscalização 
maior e para uma aplicação mais rigorosa da lei no que diz respeito à segurança 
pública, em especial em eventos como os que ocorrem em casas de "show". Assim, é 
realmente importante que esse projeto seja aprovado rapidamente. 

Mas apresentei uma emenda ao projeto; por isso, ele deverá voltar à Comissão, para 
análise, pois julgo que, se o aprovarmos sem uma análise mais concreta e sem a 
modificação que proponho, perderemos tempo e não resolveremos definitivamente 
problemas como o que ocorreu nessa casa de "shows". A emenda é muito simples e 
diz o seguinte: "Toda edificação destinada ao uso coletivo, para fins comerciais -
como é o caso da casa de "shows" -, industriais ou de serviços, obrigatoriamente deve 
ter afixado na parte externa do estabelecimento um laudo de vistoria e liberação dos 
Bombeiros Militares para seu funcionamento, sob pena de interdição imediata". 
Resumindo, essa emenda diz o seguinte: para que um "shows", como esses que têm 
sido feitos nas casas de "shows" da cidade, seja realmente realizado, o proprietário 
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precisa colocar na parte externa do estabelecimento o laudo de vistoria e liberação 
do Corpo de Bombeiro. Sem isso, o "show" não poderá ser realizado, pode haver uma 
interdição. Isso ajuda na fiscalização não só do Corpo de Bombeiros, que, com essa 
lei, passaria a ter esse poder, como também é útil aos que vão ao "show". Sabendo 
dessa lei e de sua aplicação, se um cidadão quiser ir a um "'show" desses, certamente 
vai ver se o estabelecimento tem ou não o laudo de funcionamento dado pelo Corpo 
de Bombeiros. Se o laudo não estiver afixado na parte externa, o cidadão poderá 
denunciar e, evidentemente, não entrar no local, pois a falta desse laudo significa 
também falta de segurança. 

Portanto, a aprovação dessa emenda é fundamental. Não podemos deixar passar a 
oportunidade de que isso tenha uma solução mais definitiva, facilitando a fiscalização 
do cidadão, do Corpo de Bombeiros e das Prefeituras dos diversos municípios. Essa é 
a intenção posta na emenda, que temos de discutir na Comissão. Poderíamos fazer 
essa discussão amanhã mesmo, na Comissão de Direitos Humanos, votando o projeto 
já na semana que vem, pois é urgente, com a reunião solicitada pelo Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, para uma discussão melhor do projeto. E sei que há outras 
idéias para incrementar e fortalecer o projeto enviado pelo Governo, melhorando-o. 

Esse assunto chamou a atenção da opinião pública, e a Assembléia Legislativa tem 
a oportunidade ímpar de regulamentar de vez essa questão, impedindo que tragédias 
futuras ocorram. Esta é uma das questões que suscitam este debate; evitar que outras 
tragédias ocorram. 

Isso não encerra a discussão, porque é preciso averiguar os motivos dessa tragédia 
no Canecão Mineiro, antigo Trem Caipira. Já foi aprovado, na Comissão de Direitos 
Humanos, requerimento do Deputado Edson Rezende, convocando, para a próxima 
semana, audiência pública para debater esse assunto e fazer alguma coisa em prol das 
vítimas e de seus familiares, em assistência médica ou indenizações. 

Essa análise precisa ser feita com detalhes. Isso não pode terminar sem apuração. 
Isso não ocorreu por acaso. Evidentemente há culpados. A análise deve ser feita para 
prevenir o erro, apurar responsabilidades e punir os culpados. A Prefeitura de Belo 
Horizonte ficou de divulgar hoje o laudo de sindicância interna sobre o alvará e dar 
uma resposta à sociedade. 

Não podemos eximir de culpa o comando do Corpo de Bombeiros. É evidente que o 
Corpo de Bombeiros não poderia fechar o estabelecimento, mas cabe a ele fazer um 
laudo de funcionamento e relatar à Prefeitura. Por que sobre essa casa de '"shows" o 
Corpo de Bombeiros não tem nenhum laudo? A resposta de que não tinha 
conhecimento de que ali funcionava uma casa de "shows" não condiz com os dados 
obtidos. 

O comando do Corpo de Bombeiros, no segundo semestre de 1999, fez uma festa 
nesse local, que se chamava Trem Caipira. Ali já funcionava casa de "shows", onde o 
próprio Corpo de Bombeiros realizou uma festa. Por que nunca vistoriou, por que 
nunca houve laudo? Apresentei um requerimento solicitando esses dados do 
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Comando do Corpo de Bombeiros. Que relação existe entre o comando e esses 
proprietários? Por que preço esse local foi cedido ao Corpo de Bombeiros ou foi de 
graça? Se foi de graça, por quê? Repito, existe alguma relação entre o comando e esse 
local de realização de "shows"? Por que isso é cedido ao Corpo de Bombeiros? Essas 
questões fazem parte dessa investigação e a sociedade quer saber. 

O Deputado Sargento Rodrigues já solicitou uma comissão especial que inclui entre 
outras denúncias a averiguação desse episódio. 

Gostaria de destacar que há mais tempo me preocupo com essa questão da 
segurança. Fui autor de um projeto de lei, que já é lei sancionada pelo Governador, 
que incentiva a criação por parte do Estado de brigadas voluntárias contra incêndio. 
Essa lei foi aprovada, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias há indicativo para que haja 
verbas para que essas brigadas voluntárias possam existir. 

Mas, infelizmente, no orçamento deste ano não existe nenhuma verba para 
implantação de brigada voluntária contra incêndio, os chamados bombeiros 
voluntários. O Governo do Estado não se preocupou em incentivar a criação dessas 
brigadas. Elas atuam especialmente na prevenção contra incêndio. As que existem 
têm sido muito úteis no interior do Estado, mas são poucas, não têm equipamento 
nem incentivo governamental para a sua existência. 

Fica aqui o apelo para que isso se tome realidade, com a criação de . brigadas 
voluntárias em Belo Horizonte, e para que o Governo dê condições para que existam. 
Muita coisa pode ser prevenida com a ação dessas brigadas. Não é uma experiência 
brasileira, de alguns Estados, mas, do ponto de vista internacional, têm tido um papel 
importante. 

Essa lei foi aprovada por nós, por unanimidade, e sancionada pelo Governador do 
Estado, mas não se tornou uma realidade porque não há incentivo do Governo para a 
existência da brigada voluntária. Onde ela existe, presta um papel importante. Estive, 
por exemplo, em Itabirito, onde existe uma, que, a ferro e fogo, presta um enorme 
serviço, até de apagar incêndios nas serras, e com pouquíssimos recursos. E o 
Deputado Durval Ângelo está nos informando que a serra do Cipó também tem uma. 
As que existem têm enorme utilidade, o Estado gasta pouco com equipamentos, e não 
dá incentivo algum. E elas podem ajudar muito também na questão da prevenção. 

Precisamos estudar, Deputado Durval - que analisará amanhã o projeto e as 
emendas -, talvez alguma questão nova. A brigada já existe por força de lei, mas 
quem sabe possamos, no próprio projeto, conceder algum tipo de poder para que as 
brigadas voluntárias possam ajudar o Corpo de Bombeiros até mesmo nessa 
fiscalização? Não seria na elaboração do laudo, que cabe ao Corpo de Bombeiros, 
mas ajudar de alguma forma, já que o trabalho é muito grande e o Corpo de 
Bombeiros tem uma série de dificuldades, técnicas, financeiras, etc., e a brigada 
voluntária pode ser um caminho. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Essa questão das brigadas voluntárias, 
para as quais obrigatoriamente deveria haver recursos previstos no orçamento, é 
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correta. No caso da de Itabirito, tenho informações de que o Governador do 
Estado fez gestão, e há equipamentos doados pelo Corpo de Bombeiros. No caso da 
brigada da serra do Cipó, que conheço, o IBAMA de Minas fez um esforço muito 
grande para colocá-la em condições de funcionamento. Tive uma reunião na serra do 
Cipó com o comando do Corpo de Bombeiros para solicitar apoio, já que é preciso 
haver recursos, mas não houve o apoio solicitado ao Governo do Estado para a serra 
do Cipó. 

Acho que esse projeto que o Governo encaminhou à Assembléia levará a que o 
Corpo de Bombeiros tenha mais homens, porque fiscalizar todo o Estado implica 
aumento de efetivo. Terá de haver recursos e condições para se desenvolver esse 
trabalho técnico, inclusive engenheiros, especialistas na área. Se o Governo enviou o 
projeto para cá, tem de ficar subentendido que vai se exigir mais do Corpo de 
Bombeiros e que tem de haver um maior investimento, porque hoje ele é insuficiente. 
É infinitamente maior que na época em que o Corpo de Bombeiros era agregado à 
Polícia Militar, mas ainda insuficiente para as necessidades de se ter um Corpo de 
Bombeiros em condições de funcionar a contento. 

Mas gostaria de retornar à polêmica sobre o seminário internacional de combate e 
prevenção de incêndio que houve na casa Trem Caipira, nome da época. Muitas 
vezes, alguns questionamentos que fazemos podem fazer subentender que haja dolo 
na escolha de um lugar. Acho que não é correto. Se se fez em uma casa de "shows" 
foi porque não se podia pedir a D. Serafirn para fazer na Catedral da Boa Viagem, 
apesar de lá ocorrerem festas em outra dimensão. Se se fez na casa de "shows", foi 
porque não se podia pedir ao Júnior para realizar no Hospital do IPSEMG. Essas 
coisas são realizadas em lugar próprio. 

Exemplo disso: nós, do PT, fizemos várias festas em Contagem, nas quais V. Exa. 
esteve. Fizemos na Hípica, no Yuca. Eles foram cedidos para nós. São dois clubes que 
foram cedidos, para dois diferentes Presidentes do PT, com diferentes candidatos a 
Prefeito. Nem por isso morreram pessoas nas piscinas desses clubes. Houve 
problemas, mas nem por isso ... Há pouco tempo, houve também um problema de 
incêndio que não se consumou. Mas nem por isso o PT de Contagem tem 
responsabilidade pelas festas que fizemos lá. Sabemos que algumas entidades 
solicitam o espaço por doações. Citei, há pouco, a festa da Assembléia com os 
jornalistas, no final do ano. É evidente que Assembléia faz as festas em um local 
refinado. Onde os ricos freqüentam, geralmente os riscos são menores. Por que se faz 
isso? Acho que há uma ingenuidade nesse sentido. Olhem bem, fui convidado para o 
seminário. Imaginem se eu tivesse estado lá. Recebi convite para estar na abertura do 
Seminário de Prevenção contra Incêndio. Não fui porque tinha outra responsabilidade 
no interior. Imaginem se eu tivesse estado lá. Hoje, alguém poderia chegar à tribuna e 
denunciar: ··o Deputado Durval Ângelo esteve em abertura de um seminário no Trem 
Caipira. Ele também tem responsabilidade, tem rabo preso com alguém". Não fui. 
Então, não existe essa questão. A Polícia Militar fez o seu segundo forrá lá, quando -
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acho - já era o Canecão, quando havia milhares de pessoas. A denúncia mais 
grave- acho- era a obrigação de o policial vender convite. A Polícia Militar não pode 
ser responsabilizada por ter escolhido aquele local, porque não podia fazer uma festa 
para cobrar para ações sociais que ela realiza no meio da rua ou, como nos dois 
exemplos dados anteriormente, não podia recorrer a Dom Serafim ou ao Júnior, do 
IPSEMG, Então, acho que isso em si não quer dizer nada, 

O que podemos ver agora? Há um projeto que foi aprovado sem os requisitos 
técnicos. Isso é objetivo. Há alguma empresa de algum oficial bombeiro por trás dessa 
empresa que fez os projetos? Houve conivência dos bombeiros na aprovação? Não, o 
projeto é anterior ao cartódromo. Parece que há um projeto do cartódromo, onde os 
equipamentos de incêndio são bem menores que os de uma casa de "shows". Então, 
houve a omissão do dono, do empresário, de algum setor da Prefeitura? Qual a 
responsabilidade do CREA na fiscalização? Ele cumpriu o seu papel? Se há perda de 
vidas humanas, houve negligência na segurança. É evidente que isso ocorreu. Acho 
até que deve haver responsabilidades nisso, mas não podemos, só pelo fato de haver 
acontecido um evento lá, fazer uma indução em que, muitas vezes, também sofremos. 

Querem um exemplo disso? A denúncia de salários na Assembléia. Um setor da 
imprensa disse que todos os Deputados eram iguais. Tenho a certeza absoluta de 
como você _tratava a questão dos recursos no seu gabinete, tinha um salário fixo, 
estabelecido pelo gabinete e trabalhava conforme o que era parte de custeio de 
mandato junto com entidades. Sei, por exemplo, que, apesar de você pagar aluguel em 
Belo Horizonte, a sua verba de moradia é repassada para o Movimento dos Sem-Casa 
todos os meses, desde o início do seu mandato. Nenhum órgão de imprensa disse isso, 
mas diziam que você recebe moradia, sendo que paga aluguel em Belo Horizonte. 
Acho isso importante. 

Nessas generalizações, corremos o risco de ficar no acidental e não olhar o 
fundamental; de ficar em um aspecto do problema e não ver as responsabilidades 
naquilo que há de mais fundamentaL Um exemplo disso: o PT sempre realiza festas, 
muitas vezes, em lugares doados. 

Imaginemos uma festa no Trem Caipira ou no Canecão. Tenho certeza de que os 
companheiros do PT estadual, por mais zelosos que sejam, iriam lá olhar o espaço, 
ver quantas pessoas caberiam, veriam o preço. Tenho certeza de que ninguém do PT 
iria falar: há extintor ou temos de levar de casa, como fazemos com o Engov em 
festas? Há alvará de funcionamento? Não pensaríamos nisso, não teríamos essa 
preocupação. Penso que esse é um fato menor. Nesse mesmo local, aconteceram -
estou levantando agora- festas sociais de igreja para levantar recursos. As igrejas têm 
responsabilidade pelo que aconteceu ou estão em conluio com os empresários, 
partindo do princípio de que eles são os responsáveis e culpados? 

Nesse sentido, é boa a iniciativa de V. Exa. Temos de fazer esse debate. É boa a sua 
iniciativa de colocar e afixar, porque isso permite que o cliente veja e decida aonde 
quer ir: não vou a esta casa de ··show", porque não houve fiscalização. Vou, inclusive, 
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modificar um pouco a sua emenda, colocando prazo. É preciso afixar o cartaz com 
o prazo semestral da vistoria. E vou fazer constar que, no caso de interdição, quem a 
faria. A sua emenda não esclarece. Nesse sentido, isso é louvável. 

Hoje, é irrelevante quem fez festas nessas casas que são cedidas. Há pouco tempo, 
fizemos o lançamento do Ipsemg Família, em Contagem. Tínhamos lá 800 
professores e servidores públicos estaduais, 2 ou 3 Deputados e toda a diretoria do 
IPSEMG. O lançamento foi feito na casa de "show" Mafunfo, que ainda estava sem 
os equipamentos de acústica e de segurança. Realizamos o evento numa enorme casa 
de "show" que há em Contagem. E o espaço foi doado pelo empresário José Alves 
para que o Ipsemg Família fosse lançado lá. 

Na realidade, prefrro me ater ao essencial. O que não é essencial não conoibui para 
a discussão, apenas ajuda a jogar uma cortina de fumaça para não compreendermos a 
realidade. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. Queria, apenas, 
fazer alguns esclarecimentos sobre isso. Não estou fazendo nenhum prejulgamento. 
Apenas solicitei ao Comando do Corpo de Bombeiros alguns esclarecimentos acerca 
do evento que foi lá realizado e das condições de sua realização. Portanto, foi um 
requerimento solicitando informações. Precisamos que essas informações nos 
cheguem para julgannos o que aconteceu. Não há, nesse sentido, nenhum 
prejulgamento. _ 

E claro que há diferença entre as questões que o Deputado Durval Angelo citou. A 
igreja não é obrigada a fazer um laudo de segurança. Então, uma festa de igreja no 
local não tem o mesmo significado do Corpo de Bombeiros, que faz laudo sobre 
segurança e é um órgão responsável por ela. Não há como se comparar uma festa de 
igreja ou de partido político ou de IPSEMG, seja lá de quem for. A responsabilidade 
não é deles de fazer laudo de segurança. Portanto, trata-se de questões diferentes. 

O que me estranha, Durval, e por isso precisamos fazer uma análise, e não um 
prejulgamento, é o que o próprio Corpo de Bombeiros disse: 90% das casas de 
"show" em Belo Horizonte funcionam de modo irregular. Eles têm laudos técnicos de 
diversas casas de "show". Por que não há um laudo dessa? Ouvi um Capitão 
explicando que não existe o laudo dessa casa de "show", porque não sabiam que ali 
funcionava uma casa de "show". Ora, quando a festa foi lá realizada, já existiam, no 
Trem Caipira, essas festas. Esses "shows" noturnos já eram realizados naquela época. 
Ponanto, desde aquela época, já existem esses ''shows'' noturnos. 

Não é possível que o Corpo de Bombeiros .não soubesse que aquela casa existia e 
não tenha feito nenhum laudo de segurança para lá, se fez para outras casas. Ele tem 
até estimativas e dados de que 90% das casas de "show" têm problemas. Então, por 
que não tem dessa? Perguntei se o Corpo de Bombeiros havia feito alguma vistoria 
nesse local. Se fez em outros, por que não fez nesse? Pelo que me consta, não foi 
remetido à Prefeitura de Belo Horizonte nada sobre esse. Essa é a questão que precisa 
ser levantada e discutida. Não estou prejulgando nem dizendo que o fato de terem 
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O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - E nem a atividade foi promovida pelo 
comando. Foi do seminário internacional de prevenção e combate ao incêndio, que 
tem coordenação própria, com membros até de outros Estados. 

O Deputado Rogério Correia* - O comando faz parte dessa coordenação. 
Certamente, eles ... 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* -Um Major fazia parte. 
O Deputado Rogério Correia* - Mas o fato de terem feito a festa ali não significa 

que haja um vínculo. Não estou afirmando isso. Mas é preciso saber em que 
condições isso foi feito, até para que possamos fazer essa análise. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Mas a questão desses 90% é uma 
estimativa genérica. O Corpo de Bombeiros não tem poder para fazer essa vistoria. 
Ele tem poder no caso de ocorrência de sinistro, mas não pode entrar em um 
estabelecimento qualquer. Isso é uma estimativa. O Corpo de Bombeiros faz alguns 
laudos quando são pedidos por alguém da área judicial da Prefeitura. O Ministério 
Público solicitou, por exemplo, um laudo do Mineirinho. O Corpo de Bombeiros não 
tinha poder para fazer isso, e ele é um órgão estadual vinculado à Secretaria de 
Esportes. Segundo o laudo, o Mineirinho não tinha condições e não atendia às normas 
mínimas para funcionar, e o Ministério Público entrou com uma ação, embargando 
aquele estádio. O campeonato internacional de vôlei corre até o risco de não acontecer 
no ano que vem, o que seria um prejuízo enorme. Em momento algum, o Corpo de 
Bombeiros recuou e, pelo que sei, também não houve interferência por parte do 
Governador para a liberação. Se houve, foi de outras áreas. 

É bom que se diga que o Projeto de Lei n" 1.613/2001 vai dar poder ao Corpo de 
Bombeiros para entrar nos estabelecimentos, vistoriá-los e interditá-los. Ele não tem 
poder de interdição, temos de deixar bem claro que sua ação é quase a de qualquer 
cidadão, e ele só pode intervir em caso de sinistro. Todo cidadão ·é chamado a isso. 
Do contrário, nem precisaríamos estar discutindo o Projeto de Lei no 1.613/2001. Há 
pouco, v.ocê falou sobre os 90%. Eu me informei e disseram que trata-se de uma 
estimativa. Foi uma suposição, e não um laudo técnico, porque, em Belo Horizonte, 
existem milhares de casas de "shows" e bares que promovem festas e outros eventos. 

A própria Prefeitura afirmou recentemente que, se fosse vistoriar todas as casas de 
"shows" de Belo Horizonte, seria necessário um ano. Então, temos de ver que é 
necessária a ação do cidadão. E seu projeto provoca isso. É necessário que alguém, 
comprovando alguma irregularidade, denuncie. Diante da denúncia, eles agem. Por 
isso, seu projeto, ao determinar essa inscrição na frente, estimula o exercício da 
cidadania. Podemos, agora, chorar esses mortos ou ser vítimas de outras tragédias, 
mas, sem a participação do cidadão, o poder público sempre chegará atrasado em 
muitas coisas. Sabemos disso. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado pelo aparte, Deputado Durval Ângelo. 
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Fica o alerta do Deputado para que não façamos um prejulgamento. Essa não é a 
nossa intenção. Vamos aguardar uma resposta do comando do Corpo de Bombeiros 
para uma série de indagações. O requerimento deve ser votado ainda hoje, ou amanhã. 

O Deputado acabou de tocar que a aprovação do Projeto de Lei n• 1.613/2001, que, 
como disse, é importantíssimo, dará melhores condições para o Corpo de Bombeiros 
atuar. Terá, inclusive, poder de polícia para fechar locais que não tenham condições 
de funcionamento. A emenda que apresento, como o Deputado Durval Ângelo 
lembrou, traz a população para participar da fiscalização. 

Se há alvará ·na porta de determinado estabelecimento, a pessoa entra ou não, além 
disso faz a denúncia para que o estabelecimento seja fechado. Isso ajuda o poder 
público em sua função de fiscalização. 

Sr. Presidente, vou sair um pouco desse assunto só para mostrar minha indignação, 
que acho que é de todo o povo brasileiro, com o que o Presidente da República falou 
ontem, em relação aos professores. Há vários professores aqui, como os Deputado 
Durval Ângelo, Maria José Haueisen, eu, o Presidente, Deputado Wanderley Ávila. É 
impressionante como um Presidente da República pode ter a insensatez de dizer que 
qualquer pessoa que não produza vá ser professor. É impressionante. Ficamos-até sem 
palavras para repudiar a atitude de um Presidente da República ao tratar a educação 
com tanta leviandade, tratar uma questão tão séria .como a educação como se fosse 
uma perseguição aos professores e ter tanta desconsideração não só com eles, mas 
também com o sistema educacional. 

Acho que a Assembléia Legislativa, hoje, à tarde, terá de se manifestar com algum 
tipo de requerimento, uma moção de repúdio, em que demonstre que sentiu isso como 
uma medida de completa insanidade. O mesmo Presidente da República quer, a ferro 
e fogo, aprovar um projeto de lei covarde, na Câmara Federal, em um momento de 
desemprego, retirando direitos importantes como o 13° salário, 1/3 de férias e outros 
que já estão na CLT há muito tempo. 

O Presidente da República quis ontem impor ao Congresso Nacional sua vontade, 
flexibilizar leis tão importantes, que foram conquistadas com muito sangue pelos 
trabalhadores brasileiros. Fica o protesto contra mais esse ataque que o Sr. Fernando 
Henrique faz à educação no Brasil. Muito obrigado. 
~Vem à Mesa: 

EMENDA N" I AO PROJETO DELE! N" 1.613/2001 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art ..... -Toda edificação destinada a uso coletivo para fins comerciais, industriais 

ou de serviços deverá, obrigatoriamente, ter afixado, na parte externa do 
estabelecimento, laudo de vistoria e liberação dos bombeiros militares para o seu 
funcionamento, sob pena de sua interdição imediata.". 

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2001. 
Rogério Correia 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 
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decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda, que recebeu o no 1, 
de autoria do Deputado Rogério Correia. Nos termos do § 4" do art. 189 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda à Comissão de 
Direitos Humanos, para receber parecer. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 981/2000, do Governador do Estado, 
que dá nova redação ao art. 2" da Lei n" 7.795, de 1980, que redefine o objetivo da 
Penitenciária José Abranches Gonçalves, ex-Centro de Reeducação do Jovem Adulto, 
destinando-a à população carcerária acima de 50 anos e a ponadores de deficiência 
física. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de 
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.383/2001, do Deputado Fábio 
A velar, 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 as Emendas n°S 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.761/2001, do Governador do Estado, 
que institui a gratificação-saúde para os servidores das classes dos cargos que 
menciona, do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria da Saúde, e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por 
sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°S 1, da Comissão de Justiça, 2, da mesma Comissão, na forma da 
Subemenda n° I, que apresenta, e com a Emenda no 4, que apresenta; opina, ainda, 
pela rejeição da Emenda no 3, apresentada pela Comissão de Administração 
Pública.Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" 5 AO PROJETO DE LEI N" 1.761/2001 

Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando-se os demais: 
"Art .... - Fica instituída a Gratificação de Incentivo dos Serviços - GIEFS - para o 

servidor a que se refere o art. 112 da Lei n" 11.406, de 28 de janeiro de 1994, dos 
Quadros de Pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES. 

Parágrafo único - É de responsabilidade da UNIMONTES o pagamento da GIEFS, 
com recursos próprios, provenientes das receitas de prestação de serviços na área de 
saúde.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
Arlcn Santiago 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada 

ao projeto uma emenda do Deputado Arlen Santiago, que recebeu o TI0 5. Nos termos 
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Discussão, 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 a turno, com as Emendas n°S 1 e 
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se 
a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.704/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a proposição 
em tela requer seja encaminhado ofício ao Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores de Minas Gerais - IPSEMG -, solicitando informações detalhadas a 
respeito da situação funcional e da carga horária a ser cumprida pela médica Renata 
Gresta. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, 
nos termos do art. 79,VIII, "'c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG .- é 

uma pessoa jurídica de direito público, tem natureza autárquica, patrimônio próprio, 
sede e foro em Belo Horizonte e goza dos privilégios e das imunidades de órgão do 
serviço público estadual descentralizado, estando sujeito ao controle da entidade 
estatal a que pertence e à fiscalização deste Poder. 

O pedido em questão é dirigido ao Presidente do IPSEMG e versa sobre a situação 
funcional e a carga horária de servidora pertencente ao seu quadro de pessoaL 

A Constituição Federal previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e 
hannônicos entre si, repartiu entre eles as funções estatais e previu prerrogativas e 
imunidades para que pudessem exercê-las, bem como criou mecanismos de controle 
recíproco, sempre com a garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito. 
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Quanto aos mecanismos de controle recíproco constitucionalmente previstos, a 

Constituição estabelece várias hipóteses em que o Poder Executivo será controlado 
pelo Legislativo, e, em todas elas, a previsão se refere aos atos e fatos do Poder 
Executivo e às contas e ao uso do dinheiro público, além dos controles exercidos "a 
priori" referentes às autorizações legislativas, mas não a fatos isolados, que, a nosso 
ver, se submetem ao controle interno de cada Poder. 

Considerando que a matéria é de mérito exclusivo daquele órgão e que ele é um 
ente administrativo autônomo, as questões de ordem funcional dizem respeito a ele e 
ao ocupante do cargo. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 2. 704/200 I. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 313' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/1212001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Olinto Godinho e Wanderley 

Ávila 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Pane: 1" Fase (Expediente): Ata 

Correspondência: Mensagem n• 245/200l(encaminha Projeto de Lei n• 1.896/2001), 
do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n's 1.897 a 1.900/2001 - Requerimentos n•s 2.906 a 
2.928/2001 -Requerimento do Deputado Sebastião Costa- Proposição Não Recebida: 
Requerimento do Deputado Ennano Batista e outros - Comunicações: Comunicações 
da Comissão de Turismo e dos Deputados Dimas Rodrigues (2), Maria Olívia (2), 
Mauri Torres e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior, Durval Ângelo, Errnano Batista, Dinis Pinheiro e Arlen 
Santiago - Questão de Ordem - 2' Parte (Ordem do Dia): I' Fase: Abertura de 
Inscrições - Questões de Ordem - Decisão da Presidência - Decisão da Presidência -
Palavras do Sr. Presidente - Questão de Ordem - Designação de Comissões: Comissão 
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar o Funcionamento do 
Sistema Prisional de Ribeirão das Neves e Outros Municípios, Verificando a Possível 
Participação do Poder Público, com Grupos Criminosos Organizados, nos Esquemas 
de Facilitação de Fuga, Tráfico de Drogas, Liberdade e Soltura Extralegal; Comissão 
Especial dos Projetos de Prevenção de Incêndio; Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 76/2001 - Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.918 - Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n' 14.920 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.967 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 14.921 -Comunicação da Presidência- Leitura de Comunicações- Despacho 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento - 2a 
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Durval 
Ãngelo; aprovação- Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.613/2001; votação 
do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma do vencido em 1 o twno; 
votação das Emendas n°s 1 a 3; aprovação; votação da Subemenda no 1 à Emenda no 
1; aprovação- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.501/2001; requerimento 
do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação; votação do Substutivo n' 2, salvo 
emendas e subemenda; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1, da Emenda 
no 1 e da Subemenda no 1 à Emenda no 1; votação das Emendas D0 S 2 a 4; aprovação -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei D0 14.899; 
encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para votação de veto -
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 236/99; aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 642/99; aprovação -
Discussão, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.418/2001; discurso da Deputada Elbe 
Brandão; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; 
votação das Emendas nos 1 e 2; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n" 1.442/2001; requerimento do Deputado Antônio Genaro; aprovação - Discussão, 
em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.596/2001; aprovação - Inexistência de quórum 
especial para votação de veto - Requerimento do Deputado Miguel Martini; 
deferimento; discurso da Deputada Elaine Matozinhos - 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 - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa- !vair Nogueira- João Batista de Oliveira- João 
Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro- José Braga- José Henrique- José Milton-
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves -Márcio Cunha- Márcio Kangussu -Marco Régis- Maria José Haueisen-
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz 
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 14hl5min, 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. 

I' Parte 
!'Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bilac Pinto, 2° -Secretário ••act hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

-A Deputada Maria Olívia, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N" 245/2001 * 

L--------0---------' 
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, o ·projeto de lei incluso, que dá nova redação ao 
artigo 4° da Lei no 13.687, de 27 de julho de 2000. 

O projeto de lei ora encaminbado tem por objetivo alterar a composição do 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, com a inclusão de 
representantes da Central Geral dos Trabalhadores - Brasil - CGTB -, do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG - e da 
Secretaria de Estado da Casa C i vil. 

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

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No !.896/2001 

Dá nova redação ao artigo 4° da Lei no 13.687, de 27 de julho de 2000. 
Art. 1° - O artigo 4° da Lei no 13.687, de 27 de julho de 2000, que institui o 

Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas 
Gerais, com os seus incisos I, II e 111 acrescidos da alínea "g", passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 4° - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda é 
composto por 21 (vinte e um) membros, que representam, paritariamente, os 
trabalhadores, os empregadores e o poder público, da seguinte forma: 

I- .......................................................................... . 
g) Central Geral dos Trabalhadores- Brasil- CGTB -; 
li- .......................................................................... . 
g) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-

MG-; 
lll- .......................................................................... . 
g) Secretaria de Estado da Casa Civil.". 
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho 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. Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, 

informando a impossibilidade de seu comparecimento à reunião de 29/ll/200l. (- À 
Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil, informando, em 
resposta ao Requerimento no 2.715/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, que o 
assunto foi encaminhado à Secretaria da Fazenda, para exame. (- Anexe-se ao 

L--------0---------' 
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Requerimento n" 2.715/2001.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, (3), informando, em 
atenção ao Requerimento n" 2.658/2001, do Deputado Sebastião Costa, a 
impossibílidade de atendimento do pleito (- Anexe-se ao Requerimento no 
2.658/2001.); prestando esclarecimentos acerca do pedido formulado por meio do 
Requerimento n" 2.618/2001, da Deputada Elaine Matozinhos (- Anexe-se ao 
Requerimento n" 2.618/2001.); encaminhando cópia de demonstrativos contábeis 
referentes a outubro de 2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.). 

Do Sr. Hilmar Sathler César, Prefeito Municipal de Lajinha, encaminhando cópia 
do decreto de ponto facultativo na data do falecimento do ex-Deputado José Laviola. 

Da Sra. Maria José Lopes Neves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São 
Gotardo, encaminhando cópia do Relatório Final da CP! do Projeto SOMMA, 
instituída nessa Câmara MunicipaL(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, em atenção ao Requerimento no 
2.707/2001, da Comissão Especial do BDMG, informando que, em virtude de lei 
federal, o BDMG está impedido de prestar informações sobre contratos de natureza 
financeira. 

Do Sr. José Élcio S. Monteze, Chefe do 6" DRF-DNER, em atenção ao 
Requerimento n" 2.558/2001, do Deputado Geraldo Rezende, informando que o 
trecho citado nesse requerimento é rodovia federal transitória sob jurisdição do DER-
MG. 

Do Sr. Antonino L. Mena Gonçalves, Diretor-Geral do Departamento das Américas 
do Ministério das Relações Exteriores, acusando o recebimento do Requerimento no 
2.617/2001, do Deputado Edson Rezende. 

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais, em atenção a 
requerimento da Comissão de Direitos Humanos, informando que acadêmico de 
Direito ou estagiário podem apenas receber "bolsa" nos termos da legislação sobre 
estágio. 

Do Sr. José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, 
comunicando as liberações de recursos financeiros referentes às parcelas dos 
contratos que relaciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Carmem Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora-Geral de Convênios da 
Fundação Nacional de Saúde, encaminhando documentação referente ao convênio 
realizado com a UFMG para a implementação do sistema de vigilância em saúde. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, 
ele o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Williman Hestefany da Silva. Presidente do Conselho de Participação e 
Integração da Comunidade Negra, solicitando deste Legislativo oportunidade para 
apresentar sugestões ao Projeto de Lei no 819/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
819/2000.) 

Do Sr. Márcio Antônio Marques Gomes, economista, encaminhando o "Projeto de 
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Alteração na Distribuição do ICMS: Justiça de Sinal Trocado", de sua autoria. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.895/2001.) 
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Da Sra. Maria Stela Campos, em nome da família de Roberto Campos, agradecendo 
demonstração de pesar por ocasião de seu falecimento. 

2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.897/2001 

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

Matutina o imóvel constituído de área de 2.000 m' (dois mil metros quadrados) 
localizado na Vila Matutina, naquele município, registrado sob o n• 16.827, a fls. 103 
do Livro n• 3-V, no Cartório de Registro de Imóveis de São Gotardo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo foi doado pela 
comunidade de Matutina ao Estado de Minas Gerais, com a finalidade de construção 
do Grupo Escolar da Vila Matutina. Conta com uma edificação com seis salas de aula 
e duas instalações sanitárias, com área construída de 275m2 (duzentos e setenta e 
cinco metros quadrados), onde funciona atualmente a Escola Municipal Frei 
Leopoldo. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à manutenção da escola municipal 
já existente no local e à construção de uma quadra po1iesportiva. 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2001. 
Ivair Nogueira 
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar a doação, pelo 

Estado, ao Município de Matutina de imóveL constituído de área de 2.000 m2. 

O imóvel foi objeto de doação anterior ao Estado. pela comunidade da Vila 
Matutina, com a finalidade de construção de um grupo escolar. 

Com a municipalização do ensino, funciona atualmente naquele local a Escola 
Municipal Frei Leopoldo. 

A doação objeto deste projeto de lei, além de regularizar uma situação para a 
manutenção de uma unidade escolar municipal, possibilitará, ainda, ao Município de 
Matutina construir também, no local, uma quadra poliesportiva para as atividades 
sócio-esportivas daquela comunidade, constituída, em sua maioria, de pessoas 
carentes. 

Por certo, este parlamento, reconhecendo as razões que fundamentam a proposição, 
se empenhará em aprová-la. 

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



- 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" 1.898/2001 

202 

Declara de utilidade pública o Instituto Carlos Garrido, no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Carlos Garrido, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2001. 
José Henrique 
Justificação: O Instituto Carlos Garrido foi fundado em 17/9/97 e tem sede na 

cidade de Belo Horizonte. É uma entidade civil sem fins lucrativos que não remunera 
os membros de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral. 

Tem por finalidade a prestação de serviços médicos a crianças, jovens, 
adolescentes, adultos e idosos nos ramos da clínica geral, da psicologia, da assistência 
social, da odontologia, da reabilitação e da assistência materno-infantil. 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços filantrópicos prestados 
pelo Instituto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de 
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.899/2001 
Altera a Lei no 13.165, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Caixa 

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais- CBGC- e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Os incisos do art. 5° da Lei no 13.165, de 20 de janeiro de !999, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5"- ........................................................................... . 
I- Diretor-Presidente; 
II- Diretor-Vice-Presidente; 
III - Diretor Administrativo; 
IV - Diretor Financeiro; 
V- Diretor-Secretário.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro 200 I. 
lrani Barbosa 
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Justificação: A Lei n" 13.165, de 1999, em seu art. 5", define os membros da 

Diretoria da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de nosso 
Estado. Entretanto, o número de membros dessa diretoria foi fixado em quatro, que é 
um número par e que se encontra desassociado da lógica deliberaúva, que estabelece 
que o número deve ser impar diante da possibilidade de ser necessário o desempate. 

Além disso, a área administrativa já se tornou uma ciência, com profissionais de 
capacitação específica. 

Dessa forma justifica-se a criação da figura do Diretor Administrativo, 
imprescindível para a administração de qualquer instituição. 

Destarte, o projeto de lei em apreço vem acrescentar inciso ao art. 5° da referida lei, 
para que se inclua, entre os cargos de membros da diretoria da entidade, o de Diretor 
Administrativo. 

Diante do exposto, contamos com a anuência dos nobres parlamentares desta Casa à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.900/2001 
Altera a Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 

tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I"- O art. 12 da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
"Art.12- ................................................................... . 
I- ............................................................................... . 
b.l - arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, farinha de mandioca, leite "in 

natura", aves, peixes, gado bovino, bufalino, suíno, caprino e ovino e produtos 
comestíveis resultante de sua matança, em estado natural, resfriados ou congelados, 
quando de produção nacional.". 

Art. 2° - O produtor rural que tenha como atividade preponderante a produção de 
leite e derivados, com receita bruta anual igual ou inferior a 195.920 (cento e noventa 
e cinco mil novecentos e vinte) UFIRs poderá optar pelo seguinte regime: 

I - nas operações com leite e derivados, o ICMS será apurado pelo sistema de 
débito e crédito, e o valor do imposto a recolher, por período de apuração ou por 
operação, será reduzido aos percentuais seguintes: 

a) 5% (cinco por cento), quando a receita bruta anual for igual ou inferior a 48.880 
(quarenta e oito mil oitocentas e oitenta) UF1Rs; 

b) 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a 48.880 (quarenta 
e oito mil oitocentas e oitenta) UFIRs e igual ou inferior a 93.062 (noventa e três mil 
e sessenta e duas) UF1Rs; 

c) 20% (vinte por cento), quando a receita bruta anual for superior a 93.062 
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noventa e cinco mil novecentas e vinte) UFIRs; 
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11- exercida a opção pelo regime, o produtor será mantido nele pelo prazo mínimo 
de 12 (doze) meses, vedada a alteração antes do término do exercício financeiro; 

111 - a responsabilidade do recolhimento do imposto poderá ser atribuída ao 
destinatário, por substituição tributária, mediante regime especial de tributação; 

§ 1 o - Para os efeitos deste artigo, considera-se preponderante na atividade de 
produção de leite e derivados, quando esta representar, no mínimo, 80% (oitenta por 
cento) da receita bruta dos estabelecimentos do produtor. 

§ 2° - Para a apuração da receita bruta anual, serão considerados todos os 
estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de redução 
previstos no inciso I, será considerada a receita bruta do exercício imediatamente 
anterior. 

§ 3° - Em se tratando de produtor em início de atividade, este declarará que não 
ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos nas alíneas do inciso I e que 
atenderá a preponderância definida no § 1°. 

§ 4° - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer do exercício, a 
receita bruta e a preponderância serão apuradas proporcionalmente aos meses de 
efetivo -funcionamento. 

§ 5° - Os abatimentos, sob a forma de crédito, restringir-se-ão às mercadorias, aos 
bens e aos serviços relacionados com a atividade de produção de leite e derivados. 

Art. 3° - O produtor rural optante pelo regime estabelecido no artigo anterior poderá 
abater do ICMS devido no período 5% (cinco por cento) de seu valor a título de 
depósito efetuado em benefício 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. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será 
efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS. 

Art. 4° - Por ocasião do faturamento do leite não industrializado do produtor para o 
destinatário, seja este industrial, seja cooperativa, ao valor da operação, deverá ser 
acrescido, em destaque, o correspondente à aplicação de 2,5% (dois vírgula cinco por 
cento) sobre o valor da mercadoria, a título de incentivo. 

§ 1 o - O documento fiscal emitido nos termos deste artigo deverá consignar a 
expressão "Incentivo à Produção Leiteira" e seu respectivo valor. 

§ 2°- O valor do incentivo não comporá a base de cálculo do imposto. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2001. 
Antônio Andrade e outros. 
Justificação: O setor leiteiro de Minas Gerais, notadamente os pequenos e médios 

produtores, vem sofrendo com a concorrência de outros Estados. Apesar das 
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condições adversas, Minas Gerais ainda é responsável por 30% do leite produzido 
no País e tem-se recusado a participar da guerra fiscal por entender que os 
mecanismos utilizados por outros Estados da Federação ferem a legislação vigente. 
Para minimizar os efeitos das benesses que aqueles dão aos seus produteres - sem cair 
no mesmo erro -, é necessário aprimorar a legislação tributária mineira, além de 
buscar formas de garantir aos pequenos e médios produtores incentivos para que 
busquem a qualificação técnica necessária à atividade. 

A CPI do Preço do Leite tem ouvido os mais diversos segmentos produtores e 
consumidores e, mesmo antes de apresentar o relatório final de seu trabalho, entende 
ser necessário apresentar este projeto para que possa ser discutido e aprovado o mais 
breve possível. Vale lembrar que as alterações fiscais só entram em vigor no ano 
seguinte ao de sua aprovação, razão que toma mais urgente ainda o início da 
discussão deste projeto. 

Diferente do que tem sido feito em outros Estados, notadamente no Rio Grande do 
Sul, pretendemos que os benefícios de uma tributação justa atinjam os pequenos 
produtores e não fiquem apenas favorecendo os setores mais organizados da 
economia. Neste sentido, o projeto ora apresentado inova ao prever mecanismos de 
compensação tributária de fácil aplicação, que garantirão a todos os produtores 
mineiros o acesso aos benefícios garantidos por este projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
No 2.906/2001, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja consignado nos 

anais da Casa voto de congratulações com a nova Diretoria da União do Pessoal da 
PMMG, eleita em 2011112001. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

No 2.907/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com Aloísio Vasconcelos, Diretor de 
Distribuição e Comercialização da CEMIG, pela conquista do prêmio Destaque 
Energia.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N" 2.908/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro da Justiça com vistas à implantação da Defensoria Pública Federal. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.909/2001, do Deputado lvair Nogueira, solicitando seja formulado apelo ao 
Engenheiro-Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal em Minas Gerais com vistas à 
liberação de recursos para a construção de trincheira no Km 472 da BR-381. 

N° 2.910/2001, do Deputado lvair Nogueira, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DNER com vistas à liberação de recursos para a construção de 
trincheira no Km 472 da BR-381. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N" 2.911/2001, da Deputada Maria O!ívia, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a diretoria da Embaré Indústrias Alimentícias S.A. pelo 
recebimento do Prêmio ABS de Saúde e Segurança no Trabalho, concedido pela 
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Associação Brasileira de Segurança.(- À Comissão do Trabalho.) 

N" 2.912/2001, do Deputado Ermano Batista, pleiteando seja solicitado ao 
DETRAN-MG que envie a relação das pessoas jurídicas que se beneficiariam com a 
anistia incidente sobre créditos relativos ao IPV A e multas, caso seja aprovado o 
Projeto de Lei n" 162/99; e informe, ainda, o valor do débito de cada um dos referidos 
beneficiários e o critério adotado para fixação das diversas modalidades de benefício 
previstas na citada proposição. (-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.913/2001, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitada ao Presidente 
do JPSEMG a implantação do Plano Família - IPSEMG em Viçosa, em caráter 
prioritário, a fim de atender aos trabalhadores da educação.(- À Comissão de Saúde.) 

N" 2.914/200 I, da Comissão de Educação, pleiteando sejam solicitadas ao 
Secretário da Educação informações sobre as escolas estaduais sob a supervisão da 
33a Superintendência Regional de Ensino, de Ponte Nova, no que diz respeito à 
estrutura física, a material e a aportes financeiros, relativas a este ano e à previsão 
para2002. 

N" 2.915/2001, da Comissão de Administração Pública, pleiteando sejam 
solicitadas ao Promotor de Justiça da Comarca de Boa Esperança informações sobre a 
representação formulada pelos Vereadores Adilson Pires Ferreira, Neidson Cristiani e 
Sebastião Ademir de Melo contra o Prefeito Municipal de Ilicínea. 

N" 2.916/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que informe à referida Comissão sempre 
que decidir favoravelmente pelo reexame de ação fiscal na forma do art. 19 da Lei no 
14.062, de 2001. -(-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N" 2.917/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à conclusão dos 
serviços de pavimentação asfáltica da Estrada da Produção. 

N" 2.918/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento 
da estrada que liga o Município de Pedras de Maria da Cruz ao Município de São 
Francisco, à construção de ponte sobre o córrego São Pedro e de terminal rodoviário 
no Município de Pedras de Maria da Cruz. 

N" 2.919/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação 
asfáltica da Avenida Belo Horizonte e das localidades de Nova Minda, Melancias, 
Ponte do Mangai, Vila São Cristóvão e Andu e ao cascalhamento das principais 
estradas de acesso dos distritos ao Município de Japonvar. 

N" 2.920/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação 
asfáltica do trecho que liga os Municípios de Januária e Arinos. 

N" 2.921/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com 
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vistas a que se construa um aeroporto no Município de Manga e se providencie o 
encascalhamento da estrada que liga os Municípios de Manga, MG, e Carinhanha, 
BA. 

W 2.922/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Chefe do 6° Distrito Federal do DNER-MG com vistas a que determine que as 
empresas que menciona reconstruam as partes danificadas na BR-040, no trecho que 
liga Belo Horizonte a Sete Lagoas. 

N° 2.923/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se façam, no documento "Multas de 
trânsito aplicadas pelo DER-MG", as alterações que menciona. 

W 2.924/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habitação com vistas a que se construam casas populares para as 
pessoas carentes do Município Campo Azul. 

W 2.925/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao 
Ministro da Integração Nacional, aos Deputados Federais e aos Senadores por Minas 
Gerais com vistas a que se aumente o número de cestas de alimentos e o número de 
beneficiários do Programa Bolsa-Renda no Município de Luislândia. 

W 2.926/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário do Trabalho com vistas a que providencie a realização das obras que 
menciona nos Distritos de Campo Alegre e Bonança, no Município de Ibiracatu, bem 
como no Município de Capitão Enéas. 

N" 2.927/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao 
Superintendente do INSS com vistas a que se instale, no Município de Manga, um 
posto de atendimento. 

N° 2.928/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
(Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que preste informações a respeito das obras 
previstas no Edital TP no 043/01. (·À Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa. 
Proposição Não Recebida 

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Ermano Batista e outros, pedindo seja incluído em ordem do dia o 

projeto de lei que dispõe sobre a parcela de receita do ICMS pertencente aos 
municípios. ( · A Presidência deixa de receber, nos termos do inciso IV do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Turismo e dos 

Deputados Dimas Rodrigues (2), Maria Olívia (2), Mauri Torres e Wanderley Ávila. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Sra. Secretária "ad 

hoc", Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, tive a felicidade de colocar em votação o requerimento e o projeto para a 
criação da TV Assembléia. Atualmente, estamos atingindo a todos os grotões e, se 
Deus quiser, até o final do próximo ano, com a ajuda do Presidente da Assembléia 
Legislativa, chegaremos a quase metade dos nossos municípios. Reafirmo o meu 
compromisso com a legalização do jogo do bicho, dos cassinos e das máquinas "off-
line" em Minas Gerais e no Brasil. Luto pela legalização do jogo do bicho, para que 
continuem explorando essa área. É hipocrisia pensarmos que o jogo não existe em 
todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil. O jogo do bicho é considerado 
contravenção desde 1941, com a Lei Dutra. Voltou à cena depois do escândalo 
ocorrido no Sul do País. Parabenizo a posição do Luiz Inácio Lula da Silva ao pedir 
essa legalização. Há 6 anos, lutamos por isso na Assembléia Legislativa; há 15 anos, 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte; e, há mais de 20 anos, como jornalista e 
radialista. Depois de rodar por boa parte deste País, constatei que, no Norte do País, o 
jogo do bicho já é legalizado, que, no Sul, já existe a legalização; e que, em Goiânia, 
esse jogo foi legalizado com outro nome, mas os banqueiros têm de pagar imposto. 

Há um projeto de minha autoria nesta Casa esperando que seja votada a lei federal 
no ano que vem. O jogo do bicho será regulamentado por esta Assembléia 
Legislativa. Nesse projeto está claro que quem explora continuará pagando um 
imposto de 50% do dinheiro arrecadado para o município, e os outros 50% serão 
aplicados na segurança pública. Município forte, Estado sadio. 

Quando digo que é hipocrisia pensar que o jogo não existe, é porque trago revistas 
de várias capitais, como a Capital do Pará, no Maranhão, onde cassinos funcionam a 
céu aberto, com casas de máquinas "'off-line". Que imoralidade é essa? Por que lá 
pode e aqui não? Por que lá está-se arrecadando e aqui não? Quem pode explorar o 
jogo no País? Caixa Econômica Federal, Loteria de cada Estado e Jóquei Clube. 

Existe um projeto, que vou passar para todas as cidades, criando a loteria municipal. 
Essa loteria que o município pode criar, através de projeto na Câmara Municipal, para 
arrecadar recursos para a ação social de cada município. Por . que Brasília vende 
bilhete de loteria no seu município, no seu Estado, e, na hora em que precisamos de 
recursos para o nosso município ou o nosso Estado, temos de ficar mendigando 
mixaria em Brasília, e essa mixaria não acontece? 

Pior do que isso, quando se fala em jogo: estamos acompanhando revistas vendendo 
bilhete da Loteria Nacional da Espanha. Daqui desta tribuna peço aos Ministérios 
Públicos Federal e Estadual que tomem providências, porque vender bilhete da loteria 
federal aqui em Minas Gerais, tudo bem, o dinheiro fica no Brasil, mas vender bilhete 
de loteria da Espanha no nosso Estado é muita hipocrisia, muito oportunismo. Onde 
está o Ministério Público? Alô, Sr. Nedens! Alô, Sr. Toné, que proibiu as máquinas 
caça-níqueis: o Estado perde uma receita de R$3.000.000,00 por mês, e a Espanha 
pode vender bilhete aqui no BrasiL Como entender isso, amigo Deputado, senhores 
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telespectadores da TV do Legislativo? É hipocrisia. O jogo é proibido no Brasil, 
cassino é proibido no Brasil. Todas as grandes revistas trazem promoção de verão: os 
transatlânticos estão no litoral brasileiro, às margens do nosso País, navegando nas 
nossas águas, funcionando normalmente. Que hipocrisia! O jogo .é proibido aqui no 
Brasil, é proibido nesta terra, mas no mar não. Como entender isso? Se o jogo é daqui, 
que o dinheiro fique aqui. Hoje se pode entrar na Internet e jogar em todos os cassinos 
do mundo. O nosso dinheiro está indo embora. 

Repito que, a partir de hoje, estamos juntos, numa só voz, Deputados de vários 
Estados que visitei, pedindo a legalização do jogo, a fim de trazer recursos para o 
nosso Estado. Se deixarmos, vem a Espanha e vende loteria, vêm os navios e levam as 
nossas divisas, vêm os estrangeiros explorar o jogo aqui. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Caro Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, cumprimento-o pela sua coragem, pela sua personalidade, porque vem, nesta 
Casa, desde 1995, defendendo a legalidade dos jogos não só em nosso Estado, mas 
também no País. 

Que polícia, que Delegado não sabe onde tem um canto que faz jogo de bicho? É 
hipocrisia, como disse. Vemos em todos os jornais e revistas que os cruzeiros estão aí, 
navegando nas nossas águas. E o que tem dentro do navio? Jogos e mais jogos. Por 
que não legalizar? 

V árias Deputados representantes do Sul de Minas, de Lambari, de Poços de Caldas, 
de Araxá, sabem dos belíssimos cassinos da região. Estão parados por quê? Por causa 
da hipocrisia do nosso País. 

Quero cumprimentá-lo, Deputado Alencar da Silveira Júnior, pela sua coragem, 
pelo modo como vem defendendo essa causa desde 1995. Acho que V. Exa. está 
cheio de razão, porque é hipocrisia falar que nenhum delegado e que o Ministério 
Público não sabem onde há uma banca de jogo de bicho, um cassino. Quero 
parabenizá-lo pelo seu discurso. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de fazer coro com os Deputados que estão advogando a tese da legalização 
do jogo do bicho. Penso que chegou a hora de deixar o cinismo de lado e encarar esse 
assunto com a importância que tem. Nesta semana, um jornal diário de Uberaba 
publicou artigo da colunista Gislene Martins sobre o assunto. É Colunista séria e 
respeitada, publicou que as autoridades policiais de Uberaba estavam atrás do jogo do 
bicho para buscar o 13° salário. Infelizmente, essa é a realidade. Não citou o nome da 
alta fonte policial que estava em busca do 13" para os policiais de Uberaba, mas é 
uma prática que conhecemos. Sabemos que essa é a verdade. Se estamos sabendo que 
isso está servindo ·para alimentar a corrupção, na Polícia Civil e na Policia Militar, 
temos a obrigação de evitar. Se isso ajuda a diminuir os índices de corrupção no País, 
temos a obrigação de atuar. Particularmente, sou plenamente favorável à legalização. 
Na minha avaliação, a legalização do jogo do bicho vai ser como a lei do divórcio. 
Não vamos criar absolutamente nada. Vamos, apenas, regularizar para o Estado e para 
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o bem da sociedade uma situação que já existe no Brasil todo, por pessoas de bem, 
inclusive. Então, quero me solidarizar com V. Exa. Temos de encontrar a saída 
jurídica para acabar com essa farsa, que existe e que está alimentando o coletivo, mas 
o individual e a corrupção, que é pior. 

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Somos irrestritamente favoráveis ao jogo 
do bicho. Em primeiro lugar, é itabirano. O jogo do bicho nasceu em Itabira, foi 
inventado pelo Barão de Drumond. Se temos Sena, Megasena e todos esses jogos, por 
que vamos proibir o honesto jogo do bicho? Sou solidário a V. Exa. Bato palmas de 
contentamento pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Lerei alguns artigos sobre o assunto: 
"Legalização pode estar perto". No ano que vem, o jogo do bicho vai ser legalizado e 
discutido nesta Casa. Já conversei com o Presidente e vamos fazer grande discussão 
aqui no mês de abril. 

Para encerrar, o que fala o Desembargador José Guido de Andrade, Desembargador 
forte, e o Pe. João Batista Libiãnio, professor de Teologia, falo há muito tempo: "o 
jogo ilegal atende aos interesses de poucas pessoas". O que foi falado pelo Deputado 
Anderson Adauto é sério, porque agora vão tentar pegar dinheiro para o final do ano. 
Quem paga salário de polícia não é o bicheiro, é o Secretário da Segurança Pública, é 
o Governo do Estado. Vamos ficar sempre denunciando isso. 

Concluindo, Sr. Presidente, o 1•-Ten. Euripedes da Silva e o z•-sarg. Araceli 
Galdino, de Patos de Minas, não param de colocar dificuldades para vender 
facilidades. A Polícia Militar de Minas é séria. Se tentarem extorquir dinheiro de 
bicheiros em nosso Estado, continuarei denunciando desta tribuna. Portanto, peço a 
atenção do 1•-Ten. Eurípedes e do z•-Sarg. Araceli, da cidade de Patos de Minas: 
quem olha o jogo do bicho é a Polícia Civil também. Não adianta colocarem 
dificuldades. Repito: o meu compromisso é com a legalidade e com quem explora o 
jogo do bicho em Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada, 

Prefeitos, meus senhores, minhas senhoras, por coincidência, o assunto que abordarei 
diz respeito aos Prefeitos de Minas Gerais, que hoje estão aqui reivindicando justiça, 
reivindicando uma partilha mais solidária do ICMS. Antes de entrar no assunto que 
me traz aqui, manifesto o meu apoio total ao projeto de autoria do Deputado Dinis 
Pinheiro, por entender que a redivisão dos 4,6% com outros critérios, baseados no 
Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, seria o mais justo. Manterei essa 
posição até o final. 

Também me alio ao Deputado Dinis Pinheiro, solicitando ao Deputado Antônio 
Júlio que seja o Presidente do Poder Legislativo de Minas, e não o Presidente de meia 
dúzia de municípios ricos do Estado, e coloque o projeto em votação. É um absurdo 
tal atitude. Mesmo que tenha fundamento regimental, é arbitrária, porque está 
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impedindo o Plenário de votar, impedindo que os Prefeitos conheçam a posição de 
cada Deputado, porque no próximo ano os parlamentares estarão nesses municípios 
pedindo votos. Insistimos em que o projeto seja colocado na pauta. Quando há 
interesse desta Casa, votamos projetos com intervalos de uma semana ou pouco mais. 
Temos dois projetos que tratam da questão do ICMS. O Plenário não pode deixar de 
fazer esse debate, a fim de percebermos claramente, por meio dos pronunciamentos e 
do voto expresso no painel eletrônico, a posição de cada Deputado. 

Outro dia, participei de uma reunião em que alguém disse: "Deputado, o valor a ser 
repartido será de R$10.000,00, R$12.000,00, que tais e tais municípios irão receber". 
Respondi-lhe que, com toda certeza, R$1 0.000,00 num município administrado com 
seriedade, num município pequeno, como Simonésia, Martins Soares, Itamarandiba e 
Carbonita, fazem muita diferença, porque o Prefeito agirá com rigor, fará reformas no 
posto de saúde e construirá as pontes necessárias. Então, a inclusão desse projeto em 
pauta é medida urgente e necessária. 

Mas não é essa questão que me traz aqui, mas a CP! do SOMMA. Sr. Presidente, 
gostaria que descontasse o meu tempo, porque o assunto de que vou tratar, a CPI do 
SOMMA, é muito importante. Tivemos, no ano passado, a CP! do Fundo SOMMA, 
mas seu relatório final não foi apreciado pelo Plenário. Solicito da Mesa que não 
impeça o Plenário de fazer a discussão desse relatório. Já se passaram sete meses, _e 
até hoje o Plenário não conheceu tal relatório. Acho um absurdo o Plenário não ter 
conhecimento de um trabalho de 150 meses. Com que direito a Mesa, de forma 
arbitrária, decide que essa questão não deve vir a Plenário? Essa situação é 
semelhante à do ICMS Solidário, que também não foi incluído na pauta. Essa Mesa 
está dando uma demonstração de autoritarismo muito grande. 

Sobre o Projeto SOMMA e, particularmente, a CP!, aprovamos, a pedido do 
Vereador Alcides Dornelas Santos, da cidade de Patrocínio, requerimento dirigido à 
Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes de Prefeitos Municipais. O 
Vereador dizia que as obras que deveriam ser feitas não foram feitas com recursos do 
SOMMA naquele município e que muitas ruas e obras foram realizadas com recursos 
do convênio da SEAM com o PADEM - Programa de Desenvolvimento dos 
Municípios. O relatório do Centro de Apoio às Procuradorias e Promotorias do Estado 
confima essa denúncia. 

Gostaria de deixar bem claro que esse fato mostra, mais uma vez, o acerto daquele 
relatório. Diz que, .no Bairro Santo Antônio, na Rua Afonso Pena, no trecho entre a 
Av. Altino Guimarães e a Rua Leôncio da Cunha, o asfalto que era para ser feito com 
recursos do Projeto SOMMA foi feito pelo Convênio no 1.041/97, entre a SEAM e o 
PADEM. Acertou o Vereador Alcides Dornelas. No Bairro São Benedito, na Rua 
Silvestre Moreira, no trecho entre a Av. Benedito Romão de Melo e a Rua Modesto 
Costa, o Convênio no 1.041/97, SEAM-PADEM, previa serem executados 574m de 
asfalto. No entanto, conforme mostrado na planilha do laudo, não existe 
pavimentação asfáltica nesse trecho. 
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Estamos com o ICMS Solidário até a raiz, mas gostaria de tenninar meu 

raciocínio. No Bairro Serra Negra, na Av. Brasil, no trecho da Av. Enéas Ferreira de 
Aguiar próximo à Rua México, foram executados 1.316,63m2 de asfalto. O restante já 
havia sido feito pelo convênio da SEAM com o PADEM. Portanto, isso mostra um 
prejuízo para o Estado de 20.465m2 

Srs. parlamentares, isso mostrou o acerto da CPI do SOMMA. E aí, Srs. Prefeitos 
que aqui estão, a maioria esmagadora dos municípios que tiveram acesso ao Projeto 
SOMMA foi de porte médio e grande, os pequenos não tiveram acesso, os mesmos 
que estão aqui, reivindicando o ICMS Solidário. Vimos como tantas obras do 
SOMMA foram feitas com irregularidades. Esse é nosso posicionamento, nossa 
reivindicação e o acerto da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes de 
Prefeitos Municipais, que mostrou claramente grandes irregularidades. O Presidente 
da CPI, Deputado Rêmolo Aloise, mostrou sabedoria em seu relatório, traduzindo 
todas essas irregularidades. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Durval 
Ângelo. Quero parabenizá-lo a respeito da Lei Robin Hood. Estamos chegando ao 
final do ano e à data de 31 de dezembro, que é o limite para que esse novo estudo que 
foi feito, a respeito da Lei Robin Hood, como é conhecida, seja promulgado. Acho 
que estamos perdendo tempo e que deveríamos já colocar essa matéria em votação. 
Com certeza, será aprovada, ou então não deveriam ter autorizado a fonnação de 
comissão especial para estudar essa área social de tamanha importância, que está 
dentro dessa lei. Por que autorizaram, se agora estão bloqueando? Estão achando que 
os Deputados que participaram da comissão têm cara de pessoas desocupadas? Não, 
temos muito a fazer. Se não era para autorizar que viesse a Plenário, porque aqui está 
a atitude maior da Casa, que decide, por que deixaram formar a comissão? Queremos 
justiça. Queremos que Minas Gerais dê exemplo a outros Estados, mostrando que 
aqui não existem pessoas precisando do mínimo para sobreviver e sem condições. 

E, no final, para dizer a verdade, o povo conhece é o Prefeito, não conhece o 
Presidente da República, porque fica dentro de seu Palácio. O povo não conhece seu 
Governador, conhece é onde o Prefeito mora, é lá que vai bater para pedir um pedaço 
de pão, ambulância c medicamentos. 

Enfim, vamos colocar essa matéria em votação. O Plenário vai decidir. Não tenho 
dúvida de que, se for justo. votará a favor. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Queria cumprimentá-lo pelo seu 
pronunciamento. Temos grande oportunidade de avançar nesse projeto do ICMS 
Solidário. Foi constituída comissão especial, já discutimos, trouxemos os Prefeitos 
aqui por diversas vezes e lotamos o auditório, mas não estou compreendendo onde 
está o entrave para a votação final desse projeto. 

Quero sugerir - e tenho certeza de que V. Exa. vai concordar - que, logo após o 
Grande Expediente - e temos projetos importantes - discutamos, mais uma vez, com 
os Prefeitos mineiros esse projeto, que é do interesse de mais de 95% dos municípios 
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de Minas Gerais. 

Proponho ao Presidente que transforme a reumao da tarde em espaço para os 
Prefeitos debaterem sobre o ICMS Solidário de Minas Gerais. 

O Deputado Durval Ângelo* - Deputado Carlos Pimenta, solicitei a inversão da 
pauta para que o projeto de prevenção de incêndio e pânico, que relatamos na 
Comissão, fosse votado primeiro, pois já é a votação do 2° turno, e a Comissão de 
Redação Final vai se reunir à tarde. 

Esse projeto é necessário porque dá poder de polícia administrativa ao Corpo de 
Bombeiros Militar. Acho que poderíamos fazer isso logo após a votação do projeto de 
incêndio e pânico. Seria rápido, quase votação consensual. Concordo com V. Exa. que 
após a votação desse projeto se suspenda a reunião, para discutir, mas precisamos 
trazer o Presidente da Assembléia para participar. 

Concluindo, Sr. Presidente, peço que, neste final de ano, em face de haver mais de 
I 00 matérias para serem colocadas em pauta, a Mesa não seja engavetadora e coloque 
as matérias para apreciação. O relatório da CP! do SOMA e a matéria do ICMS 
Solidário precisam vir ao Plenário. A Mesa tem que estar à altura da Casa, e não 
engavetar projetos. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Com a palavra, o Deputado Ermano 

Batista. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Prefeitos, 

autoridades municipais, senhores e senhoras, vejo na Casa um ambiente agradável, 
em que se propõe produzir resultados positivos. Muito diferente daquele ambiente que 
enfrentamos quando aprovamos a primeira Lei Hobin Hood. Naquele momento, num 
gesto de coragem, até de bravura, o Governador Eduardo Azeredo resolveu 
estabelecer, de forma irreversível, distribuição justa da renda que a Constituição 
estabelecia. 

Do V AF, 75% já pertencem aos municípios ricos, aos municípios industrializados. 
Estamos mexendo, como mexeu Eduardo Azeredo, naquela ocasião, em apenas 25%. 
E a choradeira foi grande. O Plenário ficou repleto de representantes dos municípios 
ricos. Enfrentamos grande dificuldade, até pedrada na cabeça Deputado tomou para 
aprovar aquela lei. 

Hoje vejo o ambiente totalmente diferente, com os Prefeitos conscientizados de que 
é necessário lutar e, se for preciso, brigar para que haja distribuição justa e que 
estabeleça crescimento homogêneo no Estado. Fato gerador de riqueza não é apenas a 
produção, é também o consumo. De forma alguma podemos admitir que o Estado 
possa crescer se não houver distribuição equânime, justa, com que todos os 
municípios possam ser beneficiados. 

Assim, esta Casa designou comissão especial para tratar do assunto e apresentar 
proposta justa e mais digna para o desenvolvimento do Estado. Essa comissão, da 
qual fiz parte, com muito orgulho, foi presidida pelo Deputado Alberto Bejani e teve 
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corno relator o Deputado Dinis Pinheiro. Ouvimos c fomos ouvidos pelos cinco 
membros da comissão durante vários meses. Chegamos a uma conclusão que não foi 
a primeira, a inicial, proposta por alguns Prefeitos que não tinham real conhecimento 
da situação, que estabelecia que o índice de distribuição fosse baseado na população. 

Inicialmente fui contra, mantive-me contra, porque no momento era bom, mas ao 
longo de muitos anos os municípios seriam engolidos pelos grandes, porque a 
população que cresce é somente dos municípios industrializados. 

Entendendo o nosso apelo, o Deputado Dinis Pinheiro aceitou nossa proposta. 
Elaboramos um projeto em que não se esqueceu do espaço físico do município, não se 
esqueceu da população, não se esqueceu da produção agrícola. Se o município 
industrializado gera riqueza, quem sustenta a mesa do trabalhador são os municípios 
agrícolas do interior do Estado. 

Assim, elaborou-se um projeto humano, necessário, garantidor do desenvolvimento 
homogêneo. Um Estado não cresce se houver concentração de riqueza, se houver 
concentração de recursos. A desconcentração é o único fator que pode estabelecer o 
desenvolvimento em todas as comunas. Isso não é bom apenas para os municípios 
pequenos, é bom para todos. No momento em que Ladainha, Novo Cruzeiro, Riacho 
dos Machados, Itaipé, Poté, Itueta, Nova Módica, enfim, as cidades pequenas 
garantirem uma vida melhor para seus habitantes, evitaremos o êxodo constante, a 
migração, que é um mal para a Nação, trazendo grandes malefícios à sociedade das 
cidades grandes. 

Estou satisfeito, porque os Prefeitos dos municípios pequenos compreenderam 
nossos apelos e estão aqui para gritar juntos em favor desse projeto, elaborado pela 
comissão e relatado pelo Deputado Dinis Pinheiro, que contempla os municípios 
menores da melhor maneira. 

Ainda aperfeiçoando, apresentei uma emenda, e se for dado ao Deputado Dinis 
Pinheiro relatar novamente, ele acatará essa emenda, que garante aos municípios 
pequenos que não haja redução em sua fonte de renda. A emenda é vazada nos 
seguintes termos(- Lê:) 

"Emenda ao Projeto de Lei n• 1.895/2001: Os municípios que, na data da 
publicação desta lei, tiverem população inferior a 13.584 habitantes, considerando os 
0,8 do Fundo de Participação e o valor "per capita" do repasse de ICMS referente ao 
mês de setembro de 2001 abaixo de R$22,00, não terão seus índices reduzidos em 
hipótese alguma". 

Aqui está a verdadeira garantia. Ainda que o projeto seja analisado pelos 
tecnocratas de forma maléfica, a aprovação dessa emenda não deixará que os 
municípios menores sejam prejudicados. Peço aos senhores que ajudem a aprovar a 
proposta do substitutivo feito pela comissão, relatado por Dinis Pinheiro, juntamente 
com minha emenda, garantidora do desenvolvimento desses municípios. 

Sem dúvida, passados os momentos desse Governo omisso, ocioso e predador, o 
Estado vai crescer. Desgraça tem limite. Os investidores serão atraídos para Minas 
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Estejamos juntos, Srs. Prefeitos. Este é o começo dessa briga santa, benéfica para o 
Estado de Minas Gerais. Não recuem, não se deixem cansar e não se deixem seduzir 
por propostas outras. Mas estejam aqui, coerentes, porque este é o primeiro passo. A 
caminhada continua. Qualquer que seja o tamanho da jornada, é preciso dar o 
primeiro passo. E ele já foi dado. Estejamos juntos para a aprovação desse projeto. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Ouço o brilhante pronunciamento 
de V. Exa., que, como grande municipalista, traz profunda reflexão a este Plenário. Se 
a família é a célula .. mater" da sociedade, afirmo que o município é a célula "mater" 
do Estado. Parabenizo os Prefeitos que aqui se encontram irmanados num sentimento 
de amor, civismo e patriotismo, na busca dos direitos de seus municípios. Em nome 
da região sul-mineira, faço coro com V. Exa., esperando brevemente aprovar esse 
projeto, tão importante para o desenvolvimento do Estado. Parabenizo V. Exa. pela 
feliz intervenção. É o sentimento do parlamentar, do mineiro, que, irmanado ao de 
todos os Prefeitos, fará com que caminhemos para uma comunidade mais 
progressista, justa e humana. Estaremos juntos com todos os Prefeitos nessa grande 
empreitada, nessa grande luta que é a Lei Robin Hood. 

O Deputado Ermano Batista - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, seu discurso 
enriquece o debate. As palavras de V. Exa., natural de uma das regiões mais ricas do 
Estado, são importantes, pois demonstram que também deseja o desenvolvimento 
global de nosso Estado. É preciso corrigir as distorções, evitando-se que esse corpo 
continue crescendo deformado, a ponto de Leste, Nane e Nordeste causarem 
vergonha ao Sul, Oeste e Centro-Oeste, fazendo com que desejem a separação, 
criando um novo Estado, evitando os parentes pobres. 

Esta Casa, presidida pelo Deputado Antônio Júlio, homem sério e comprometido 
com as transformações de que o Estado precisa, há de colocar esse projeto em pauta o 
mais rápido possível, propiciando votação garantida em favor de Minas Gerais. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, o Deputado Dinis 

Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, queridos 

Prefeitos e Prefeitas presentes nesta mobilização histórica, amigos ibiriteenses, 
especialmente o líder municipalista, jovem Prefeito de Ibirité, Toninho Pinheiro, que 
iniciou essa luta memorável; senhoras e senhores, imprensa, um político por vocação 
é um poeta forte: tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de 
verdade. 

É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir 
mais nada: bastar-lhes-ia o grande jardim para todos. 

O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é 
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tão forte que abre mão do pequeno jardim que poderia plantar para si mesmo. De 
que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto 
inteiro se transforme em jardim. 

Pertencem ao grande filósofo mineiro Rubem Alves as palavras que inauguram 
nossa fala neste momento, nesta augusta Casa. E Rubem Alves não poderia expressar-
se de maneira melhor e mais oportuna. 

Minas Gerais histórica, cordial, das lutas e das glórias, de todos os mineiros, ainda 
não é um jardim para todos. Vivemos num paradoxo. Temos riquezas, temos 
pobrezas. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Encontramos municípios mineiros 
com altíssimas receitas que tentam protelar as nossas ações, as ações de vocês 
Prefeitos de cidades-pólo. E outros que não conseguem sequer proporcionar à 
comunidade um mínimo de vida digna. Não conseguem, por exemplo, internar um 
paciente, cuidar dos idosos, educar crianças e jovens, matar a fome dos famintos, dar 
abrigo aos desabrigados. Quantos Prefeitos do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, da 
Zona da Mata, da Grande BH estão sem a condição mínima de dar uma vida digna aos 
seus munícipes. Não conseguem esses municípios, na sua grande maioria, gerar 
cidadãos. São milhares de mineiros nesse estágio. 

Por outro lado, constrange a todos a abundância, o excesso, as sobras existentes em 
alguns municípios. Ressalto aqui que o recurso do Legislativo Municipal de Betim, 
que conta com recursos de quase R$1.300.000,00 mensais, superior ao ICMS de 
Ibirité, de Ribeirão das Neves, de Sabará, é maior do que 600 mil vidas dessas quatro 
cidades. Isso é um disparate, isso é uma inversão de valores, isso é, parodiando Bóris 
Casoy, uma vergonha. E como isso ocorreu e a situação se perpetua? A resposta vem 
rápida. A lei atual de distribuição de recursos aos municípios privilegia e mantém essa 
malsinada situação. Os valores humanos foram abandonados, e em seu lugar 
permanecem os valores econômicos. Essa situação já tem raízes no campo da 
Constituição e propaga-se pela legislação de alguns Estados. Felizmente, essa 
situação tem os seus dias contados. Minas somos todos nós, e precisa da solidariedade 
de todos os parlamentares e dos Prefeitos. É por isso que falo com tranqüilidade que 
ainda neste ano haverá alteração na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. Por qual caminho essa mudança irá ocorrer é o que esta soberana Casa irá 
decidir, pois todos os caminhos democráticos passam por esta Assembléia. Já existe, 
por exemplo, o projeto do Deputado Amilcar Martins, que é uma alternativa a ser 
apreciada por esta Casa, que beneficia 400 cidades. Há também o substitutivo do 
Deputado Dilzon Melo, que também aponta para mudança, beneficiando 650 cidades. 
E há também aquele que defendemos com muita tranqüilidade, o projeto oriundo da 
Comissão Especial do ICMS, que relatamos e que beneficia 771 cidades o que 
representa, aproximadamente, 15 milhões de mineiros. Contei com a ajuda de nobres 
parlamentares, como os Deputados Ermano Batista, Arlen Santiago, Alberto Bejani, e, 
juntos, tivemos a oportunidade de elaborar esse projeto de lei de ICMS Solidário, que, 
com o apoio de todos os parlamentares, irá beneficiar 15 milhões de mineiros. 
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O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro, não quero 

interromper o seu raciocínio, mas gostaria de pedir a solidariedade desta Casa, pois, a 
cada dia, temos visto crescerem mais as injustiças no Estado. Os municípios 
pequenos, se têm uma comarca, são obrigados a colocar funcionários para ajudar no 
fórum; e, se têm uma delegacia, devem colocar funcionários para ajudar no trabalho, 
além de financiar a refonna do carro de polícia, que, normalmente, é um bagaço. As 
Prefeituras compram os pneus e colocam a gasolina, e, se existe Polícia Militar, têm 
que manter os seus veículos, que estão sempre em péssimo estado. As ambulâncias 
também têm que ser mantidas, porque são os hospitais desses municípios. Por outro 
lado, vemos o desperdício, na maior parte dessas cidades com grande arrecadação, 
que fazem grande "lobby", a fim de evitar que as pequenas se realizem. 

Queria parabenizar, mais uma vez, V. Exa.; o meu querido Prefeito Toninha 
Pinheiro, a quem chamo de "botina amarela", porque é um homem que governa com a 
botina, sempre no meio do povo; o meu grande amigo Wander ( .... ), de Sabará; e 
nosso Prefeito Dirceu Pereira, de Ribeirão das Neves. Todos iniciaram com V. Exa. 
essa grande luta. 

Aproveito a oportunidade para pedir ao Presidente, em respeito aos Prefeitos 
presentes, que assuma o compromisso de colocar em pauta, amanhã, para ser votado, 
esse projeto que enobrece, engrandece e eterniza os municípios. Muito obrigado. 

O Deputado José Milton (em aparte) - Agradeço sua compreensão, Deputado. 
Estava inscrito para falar, mas, devido a um compromisso na Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, de que sou Presidente, dei prioridade a V. Exa., para 
que transmitisse sua mensagem aos Prefeitos presentes. 

É louvável e comovente sua luta no sentido de viabilizar a aprovação desse projeto, 
que vai contemplar centenas de municípios. Sabemos que os pequenos municípios 
mineiros passam por grandes dificuldades, pois todos nós, da Bancada do PL, somos 
municipalistas e conhecemos a realidade dura e difícil dos Prefeitos com a 
arrecadação de recursos e à grande quantidade de compromissos existentes. Portanto, 
esse projeto honra o PL no Estado. 

Contamos com a presença de inúmeros Prefeitos do Alto do Paraopeba e do vale do 
Piranga, que aqui lutam por essas reivindicações justas e essenciais. É importante que 
a Assembléia Legislativa faça sua parte, colocando o projeto em votação, e que os 
Deputados dêem um bom exemplo, fazendo essa mudança essencial para a 
sobrevivência dos pequenos municípios. É necessário fazermos valer o espírito da Lei 
Robin Hood, porque, infelizmente, os grandes municípios ficam cada vez mais ricos, 
e os pequenos, mais pobres. 

Conte com o apoio da Bancada do PL e do Deputado José Milton, que estará aqui 
para votar a qualquer momento. Presidirei a Comissão de Meio Ambiente por alguns 
minutos, mas, depois, retomarei ao Plenário. Muito obrigado. Um grande abraço, 
Prefeitos presentes. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Parabenizo a Comissão pelo trabalho e 
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louvo a sua bravura e coragem. O parlamento precisa de atitudes como essa, de 
desafio, contrapondo a alguns grandes, que não têm solidariedade e respeito para com 
aqueles que realmente necessitam. Estamos assistindo às guerras nucleares e químicas 
porque está faltando o sentimento da solidariedade e do respeito. 

V. Exa. se referiu ao valor que a Câmara de Betim recebe. No meu Norte, Deputado 
Dinis Pinheiro, só perde para Montes Claros, em sua receita total, porque Janaúba, 
Mato Verde, Catuti, Januária, Itacarambi e as 163 cidades que compõem a área da 
ADENE recebem menos, não apenas de ICMS, mas também de FPM, de IPV A, de 
ICMS, de SUS e de todas as receitas. 

O momento é importante para que todos os Deputados mostrem a sua cara. Os 
Prefeitos sofrem tendo de assumir o que diz respeito ao Estado e à Federação, como 
disse o Deputado Irani Barbosa. Estava em Grão-Mogol, inaugurando o Centro de 
Atendimento da Infância e da Adolescência, que não se trata de obrigação do 
município, mas do Estado. Como o Estado não faz, o município se vê obrigado a 
fazer. Em respeito aos nossos grandes Prefeitos e Prefeitas de Minas Gerais, estamos 
nos posicionando favoravelmente ao relatório de V. Exa., em que pese a serem muito 
bons os dos Deputados Amilcar Martins e Dilzon Melo, mas o que retrata a verdade 
para enfrentar melhoria de direito e de fato é o relatório de V. Exa. No meu partido, 
estarei lutando para que seja vitorioso nesta Casa, ainda neste ano. 

O Deputado Dinis Pinbeiro* - Obrigado, Deputada. Rumo à conquista de uma 
sociedade solidária, de plena justiça social, dispusemo-nos a trilhar o caminho da vida 
pública. Creio que, com esse objetivo. todos aqui presentes, na qualidade de 
representantes dos municípios mineiros, também assim o fizeram. 

Nosso caminho não é de sonhos nem só de esperanças, mas de atitudes concretas. 
Ousamos gritar, conclamar e unir todos em torno do ICMS solidário. Não podemos 
perder o trem da história, sob pena de perpetuarmos a dor e o sofrimento, corolários 
da desigualdade. Não devem todos os que almejam a paz, a solidariedade e a justiça 
ficar omissos, calados, quietos e insensíveis. Somos todos chamados a decidir. 

O momento mundial clama pela ação positiva, conclamando ao voluntariado, para 
que tenha a sua visão voltada para o carente. O ICMS solidário tem esta visão, este 
olhar: ser instrumento de justiça social. Compartilham esse ideário muitos Deputados 
Estaduais e Federais, Prefeitos, Prefeitas e muitos líderes municipalistas. Entre eles 
ressalto o Prefeito de Ibirité, Toninbo Pinheiro. Citarei aqui pessoas de alta 
sensibilidade, que também abraçaram a nossa proposta: Deputado Federal Eliseu 
Rezende, grande homem público no cenário nacional, mente brilhante e privilegiada, 
nosso futuro Senador da República, e o nosso preclaro Governador Itamar Franco, 
sensível a todos os momentos, em prol do povo mineiro, responsável maior pela 
estabilidade monetária e combatente guardião da soberania nacional. 

Assim, conclamo a todos os políticos que querem transformar e que querem um 
ICMS solidário. Esta é a nossa luta. É a luta dos mais pobres, é a luta da Assembléia 
Legislativa e a de um Estado melhor. 
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As mudanças são inadiáveis, imperativas. Às vezes, ouço parlamentar dizer para 

aguardar o ano que vem. Há quatro anos estão protelando, mas a fome tem pressa. Os 
munfcipes mais pobres têm urgência, por isso quero crer que a Assembléia vai 
implementar essas mudanças ainda hoje, para amenizar a dor de milhares de mineiros. 
Temos de agir. Não podemos permitir que tal situação perdure. Seremos, Srs. 
Prefeitos, podem crer, intolerantes no combate à fome, na erradicação da pobreza, 
rápidos na desconcentração de riquezas. Repetimos: o momento é agora. 

Sr. Presidente, teve tanta paciência com os Prefeitos dos municípios mais ricos, 
recebendo-os em seu gabinete, tenha paciência com este pobre Deputado. 

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

Prefeitos, principalmente aqueles que vieram de mais longe, das regiões mais sofridas 
de Minas Gerais, imprensa, um dos temas que quero abordar aqui é sobre carta que 
chegou ao meu gabinete hoje, da Associação dos Pacientes Renais Doadores e 
Transplantados de Beüm. Essa associação de pessoas que não têm mais o rim 
funcionando está pedindo ajuda a todos os Deputados, votados lá ou não, a fim de que 
possam comprar remédios, cestas básicas e vales-transportes para a locomoção dos 
transplantados. 

Fiquei impressionado com isso, porque a cidade de Betim tem índice altíssimo de 
ICMS, recebe mais de R$15.000.000,00 milhões por mês de ICMS. O V AF de Minas 
Gerais foi de R$8.000.000,00, e agora só o de Betim foi de R$2.500.000,00, quase 
30% do V AF. Betim terá a sua arrecadação de ICMS aumentada no ano que vem. em 
tomo de 15% - mais de R$2.000.000,00 -, e os transplantados de lá estão nessa 
situação. 

Caro Presidente Antônio Júlio, vamos olhar a questão do Jequitinhonha, dos 
transplantados, dos doentes renais crônicos que estão morrendo, porque, às vezes, 
nem um carro para levá-los onde se faz hemodiálise os Prefeitos têm. 

Estamos tendo, neste momento, um impasse. Precisamos ver, Srs. Prefeitos, que 
existem três projetos tramitando e em todos tenta-se fazer justiça, porque, dos 25% 
que têm de ser distribuídos para os municípios, de caráter social, desde que foi criada 
a Lei Robin Hood, 4,6% têm sido distribuídos pelo critério do V AF. 

O que quer dizer isso? Que 90% desses 4,6% vão para pouco mais de 25 
municípios. Esses municípios têm alegado para toda a imprensa - eles têm como 
comprar espaço na mídia - que estarão perdendo se o projeto da comissão especial, 
presidida pelo Deputado Alberto Bejani, for aprovado. Esse projeto teve, como 
relator, o Deputado Dinis Pinheiro. Eu e o Deputado Ermano Batista pudemos 
também dele participar. Eles não perderão nada. Esses municípios estavam ganhando 
o que era dos pequenos, do povo mais pobre. Isso esclarecido, precisamos conversar 
com tranqüilidade, achar os caminhos. Rogo a Deus, Sr. Presidente Antônio Júlio, que 
lhe dê muita paz, muita saúde. Sou admirador do caráter e da estatura moral de V. 
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Ex a. Tenho ceneza, Srs. Prefeitos, que o clamor dos pobres fará com que isso seja 
analisado na reunião da Mesa, de logo mais. A estatura moral, a dignidade do nosso 
Presidente, para quem devemos sempre bater palmas, com certeza, fará com que 
analise o assunto e convoque uma reunião extraordinária para amanhã, para colocá-lo 
em pauta. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em apane) - Estamos acompanbando o 
pronunciamento que V. Exa. faz. V. Exa. foi Prefeito, fui Prefeito, e vários Deputados 
também o furam. Por isso, sabemos das dificuldades das cidades menores. Não está 
havendo uma perda na proposta que esta Casa está encaminhando. Na verdade, essa 
redistribuição é uma questão de justiça. Até agora, tem sido muita injusta essa 
redistribuição para os municípios, especialmente para os pequenos. Nós, que somos 
votados no Norte de Minas e no Jequitinhonha, vemos as dificuldades e os sacrifícios 
dos Prefeitos para manter a folha de pagamento e os compromissos em dia. Por essa 
razão, esta Casa raras vezes se reúne com a unanimidade que estamos vendo. Hoje, 
sinto que esta Casa amadureceu a idéia de que é preciso fazer justiça, é preciso dar 
aos Prefeitos de cidades menores o que está sendo reivindicado. Estamos em 
dezembro e, com espírito natalino, quem sabe teremos um presente de Natal para os 
habitantes das pequenas cidades de Minas Gerais. Por isso, felicito V. Exa. e 
parabenizo os Prefeitos que deixaram suas cidades. Alguns viajaram 500, 600, 
I.OOOkm para estar aqui lutando pelo interesse de suas comunidades. Parabéns a 
vocês. 

O Deputado Arlen Santiago* - Gostaria de abordar aqui um tema bastante 
interessante a respeito da cidade de Montes Claros, que conseguiu ter um superávit no 
orçamento de R$6.945.000,00. Foi feita uma suplementação orçamentária. O Prefeito 
mandou para a Câmara o pedido de suplementação. O Vereador Lima Xavier, do PC 
do B, apoiado pela Deputada Fátima Pereira, do PTB, e outros Deputados de 
Oposição, fez uma emenda, reivindicando que uma parcela desse recurso fosse usada 
para pagar principalmente os funcionários que recebem menos de três salários 
mínimos. A Prefeitura não aceitou, dizendo que tem coisas mais importantes. 

Tramitou também, na Câmara de Montes Claros, um projeto reduzindo uma 
emenda do Deputado Gil Pereira, que, na época, era Vereador. Essa emenda previa 
que fossem investidos na educação daquela cidade 30% da sua arrecadação. O 
Prefeito quer diminuir para 25%. A emenda coloca que esse dinheiro será aplicado na 
saúde. 

Em Montes Claros, é preciso tirar da educação para aplicar na saúde? Não existe 
nada que possa contribuir para melhorar a saúde sem que seja necessário retirar 
recursos da educação? Qualquer país, Estado ou cidade devem investir na educação se 
desejarem melhorar as condições de vida da população. 

Termino, Sr. Presidente, com um pedido pessoal: para que esses Prefeitos não 
tenham feito uma viagem em vão, possam ficar aqui esta noite e estejam conosco no 
Plenário, que se avalie a matéria e, por meio de um consenso ou pela maioria, se 
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encontre o projeto ideal, ou seja, o do Deputado Amilcar Martins, o substitutivo 
do Deputado Dilzon Melo ou o projeto relatado pelo Deputado Dinis Pinheiro na 
comissão especial. Mas é preciso que ainda neste ano isso ocorra, a fim de que não 
caia no vazio o trabalho realizado pela comissão, pelos Prefeitos, por inúmeros 
Deputados e também por V. Exa., Deputado Antônio Júlio. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, pretendo comentar um 
requerimento que encaminhamos. Mas, antes de fazê-lo, será preciso fazer algumas 
considerações iniciais, que reputo importantes, neste momento em que a Casa se 
mobiliza para discutir a Lei Robin Hood, inspirada pelo ex-Governador Eduardo 
Azeredo, a qual, naquela época, prestou grandes e relevantes serviços aos municípios 
mineiros, sobretudo aos menores, que estavam, até então, abandonados em termos de 
recursos por parte do Estado. Mas a evolução dos tempos fez com que algumas 
injustiças surgissem. Portanto, há necessidade urgente de uma revisão mais profunda 
da lei. 

A Assembléia, a partir de pedidos de diversos Prefeitos - e por meio de uma 
Comissão Especial -, se debruçou sobre esse assunto. Estamos vendo, a cada dia, que 
esse tema amadurece nesta Casa. Os Deputados chegaram à conclusão de que este é o 
momento ideal para se fazer uma revisão. Há também, por parte dos Prefeitos de todo 
o interior, o sentimento de necessidade de uma revisão. Como esse processo é um 
pouco tumultuado e complexo, entendemos as dificuldades por que passa a 
Presidência. O Presidente da Casa não é Presidente de um partido, de uma comissão e 
de nenhum projeto que está tramitando, porque a Presidência conduz os trabalhos, 
dando a necessária abertura democrática para que todos os setores possam se 
manifestar, dentro das suas razões. E V. Exa., durante todo esse processo, teve uma 
postura à altura desta Casa, dando vazão a todas as posições que surgiram aqui. 
Existem três projetos tramitando. E todos tiveram, por parte da Presidência, o mesmo 
tratamento. São projetos que estão tramitando em comissões, que tiveram apoios 
maiores e menores. Houve também aqueles que se posicionaram contrários. Mas 
todos tiveram vez e voto nesta Casa, porque, como uma Casa do povo, tem de ser 
democrática e ouvir todos os setores, a fim de formular a idéia que prevalecer como a 
da maioria. 

Está claro; Sr. Presidente- e é um anseio geral -, que este Plenário deve começar a 
discutir o mérito da Lei Robin Hood. Os Prefeitos do interior e os Deputados estão 
ansiosos para iniciar agora uma nova fase: não uma fase de debates, mas uma fase de 
votação. Dentro dessa sensibilidade, dessa forma equilibrada e de bom-senso com que 
V. Exa. tem se mantido, fazemos um apelo não somente em nome da Bancada do 
PSDB, mas um apelo suprapartidário, um apelo do Plenário desta Casa, para que V. 
Exa. - dentro dessa sensibilidade, dessa postura sempre digna e honrada com que tem 
conduzido esta Casa - ultime a pauta de votações, incluindo nela a Lei Robin Hood, a 
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É o apelo que fazemos, entendendo as dificuldades da Presidência. Nós, 
parlamentares do Plenário, confiamos na postura de V. Ex a .. sempre honrada, sempre 
digna. Entendemos as dificuldades que enfrenta como homem que dirige e preside 
esta Casa, que é do povo e que não é de ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente. É 
esse o encaminhamento que fazemos. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu · Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, Prefeitos, 

agentes políticos, gostaria de aproveitar as palavras do nobre Deputado Antônio 
Carlos Andrada quanto à postura do Presidente Antônio Júlio, a qual é plural e 
democrática. 

Nesta Casa, que é do povo e que tem interesses diversos, não é fácil para o 
Presidente conduzir qualquer tema que seja polêmico, e a" mudanças nos critérios da 
Lei Robin Hood não deixam de ter alguns pontos polêmicos. Entretanto, sou 
testemunha do compromisso municipalista do Presidente Antônio Júlio, sobretudo 
quanto aos pequenos municípios. Agora mesmo, no projeto de implantação da TV 
Assembléia, fez questão absoluta de priorizar os pequenos municípios. 

Isso tudo me faz ter a convicção de que o Presidente Antônio Júlio vai colocar essa 
lei em votação o mais rapidamente possível, a bem dos pequenos municípios de 
Minas Gerais. Disso tenho absoluta convicção. Desde quando era Presidente da 
Associação Mineira dos Municípios e trabalhávamos para cumprir o disposto na 
Constituição, no que se referia aos 25% exigidos pela Lei Robin Hood, o Deputado 
Antônio Júlio sempre nos apoiou, sempre foi um parceiro e buscou trazer benefício 
social a todos. 

Por isso faço também um apelo ao Presidente Antônio Júlio: dentro do possível, que 
coloque essa lei em votação, no máximo, até amanhã. 

E gostaria de informar, sobretudo aos Prefeitos da área mineira da ADENE, que 
apenas o Governo Federal tem políticas públicas para atendê-la. Como o Estado não 
tem, acho que chegou a hora de mostrarmos, por meio desta Casa, de fonna concreta, 
efetiva e factível, que aquela região precisa ter um tratamento diferenciado. Por isso 
tramita uma emenda de minha autoria que acrescenta o percentual de 0,21 %, que pode 
ser simbólico, para os municípios da área mineira da ADENE. 

Que isso sirva como uma forma de mostrar aos Governos do Estado e da União que 
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essa região precisa de um tratamento diferente do que é dispensado a todas as 
outras regiões de Minas Gerais. Aqui vemos muita retórica, muito discurso, mas 
pouca ação para o Norte de Minas, os vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Vamos 
votar a Lei Robin Hood sobretudo para o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o 
Mucuri. Vamos votar a Lei Robin Hood sobretudo para fazer justiça ao povo do 
Nordeste de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, queria somente acrescentar à fala do 
Deputado Toninha Andrada sobre essa questão do ICMS que fica clara a necessidade 
de decisão, em função da quantidade de Prefeitos presentes. Portanto, é preciso que 
seja programada com antecedência essa questão do ICMS, para não esgotar os 
Prefeitos que vêm de cidades tão distantes. Está demonstrado neste Plenário o 
interesse deles. 

Assim, essa é uma decisão que coloco, em termos de importância, ao lado do 
orçamento do Estado. Ou seja, a decisão tem de sair este ano e tem de ser combinado 
com uma comissão de Prefeitos o encaminhamento desse projeto. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a presença dos Prefeitos para falar sobre 
uma preocupação minha com relação ao Município de São Lourenço. 

A Nestlé explora as águas de São Lourenço, e há uma denúncia sobre a 
possibilidade de que essas águas estariam sendo esgotadas por essa multinacional. O 
processo de licitação para a exploração das águas está marcado para o dia 26 de 
dezembro e contém nada mais nada menos que 800 páginas. O povo de São Lourenço 
está extremamente preocupado e mobilizado para conhecer o que contêm àquelas 
páginas e qual será o futuro das águas da cidade. Quero trazer alguns dados para os 
Srs. Deputados e também para os Prefeitos aqui presentes: "Em Cambuquira, retiram-
se de água, por ano, cerca de 3 milhões de litros. Em Caxambu, retiram-se em tomo 
de 30 a 40 milhões de litros por ano. Em São Lourenço, são retirados cerca de I 
milhão de litros por dia, significando uma média de 360 milhões de litros de água por 
dia, que são retirados das fontes de São Lourenço". Vimos, no ''Estado de Minas", 
recentemente, uma matéria com a fotografia de algumas fontes que já estão secas. 

Sr. Presidente, em nome desta Casa e em nome do povo de São Lourenço, solicito a 
V. Exa. que encaminhe um ofício ao Secretário Henrique Hargreaves pedindo que 
adie a abertura das cartas de licitação para a exploração das águas de São Lourenço 
para depois do dia 26/12, porque é preciso que o povo de São Lourenço esteja lá, 
conhecendo melhor esse processo de licitação. Os aquíferos, como Caxambu, 
Cambuquira e Lambari, se comunicam, e é possível que outras fontes passem a ter 
problemas de esgotamento. É preciso, também, utilizar outra data, que não seja de 
festas, para a abenura das canas de licitação. Sr. Presidente, parece-me estranho que 
esse processo se dê no dia 26/12, logo depois do Natal e próximo às comemorações 
do ano novo. Não podemos aceitar uma forma de escamotear essa questão e não 
colocar a público, de fato, o que está acontecendo com a licitação das águaS de 
Caxambu. Pergunto o seguinte: se a Nestlé ganha, de novo, essa licitação, qual será a 
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resposta do IGAM, diante dessa situação? Qual é a manifestação da FEAM diante 
dessa situação, pois esteve ontem em São Lourenço e, segundo um Vereador da 
cidade, a representante do órgão não deu as respostas adequadas, de acordo com o 
conhecimento dos técnicos contratados pela Câmara Municipal de São Lourenço, para 
verificar qual é o nível das águas da cidade. 

Sr. Presidente, em nome do povo de São Lourenço, peço a V. Exa. que solicite ao 
Sr. Secretário da Casa Civil, Henrique Hargreaves, que adie a licitação, para que o 
povo de São Lourenço e esta Casa conheçam melhor o teor dessa licitação. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que deverá formalizar seu 
requerimento, para que possamos tomar as providências, dentro do nosso Regimento 
Interno. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, existe em nossas mãos um 
requerimento que já foi apresentado, solicitando regime de w-gência para o projeto do 
ICMS. Gostaria que o Plenário tivesse oportunidade de decidir pelo regime de 
urgência desse projeto pertinente ao ICMS Solidário. 

Sr. Presidente, tenho em mãos um acordo de Líderes, assinado por diversos 
parlamentares, quase todos, com exceção de dois, um do PMDB e outro do PT, 
solicitando, também, regime de urgência para a tramitação do projeto ora citado, do 
ICMS Solidário. E, também, considerando que aqui se encontram centenas de 
Prefeitos, que viajaram 100, 200, 500, 700km para estar aqui, na Assembléia 
Legislativa, participando dessa expressiva mobilização, acho que seria oportuno - e 
até obrigatório por parte desta Casa, da nossa Presidência, dos Deputados e das 
Deputadas- informar-lhes se esse projeto vai receber o caráter de urgência e se vai ser 
colocado em pauta para ontem, porque não querem para hoje, mas para ontem, a 
votação dele. 

Sr. Presidente, sempre generoso com os municípios mais carentes, gostaria de 
solicitar à Presidência que depois liberasse essa área para que os Prefeitos pudessem 
vir aqui conversar e dialogar com todos os Deputados, para estreitar o 
relacionamento. Em forma conjunta, poderíamos chegar ao entendimento comum para 
aprovação desse projeto do ICMs Solidário. Contando com a benevolência e com a 
generosidade de V. Exa., solicito que informe os Prefeitos sobre todos os nossos 
pleitos, para que fiquem aliviados e tranqüilos quanto à nossa luta e à aprovação do 
ICMS Solidário. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina a 

anexação do Projeto de Lei no 1.873/2001, do Deputado Fábio Ave1ar, ao Projeto de 
Lei no 1.861/2001, do Deputado Mauri Torres, por guardarem semelhança. 

Mesa da Assembléia, 4 de dezembro do 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Decisão da Presidência 
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A Presidência, nos termos do § zo do art. 173 do Regimento Interno, determina 

a anexação do Projeto de Lei n" 1.895/2001, da Comissão Especial da Lei Robin 
Hood, ao Projeto de Lei n" L 756/2001, do Deputado Amilcar Martins, por guardarem 
semelhança. 

Mesa da Assembléia, 4 de dezembro do 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência gostaria de informar aos Prefeitos que estão querendo atribuir a mim 

toda essa polêmica da Lei Robin Hood que, como Presidente da Casa, estamos 
cumprindo o nosso Regimento Interno. Há cinco meses, foi criada uma Comissão 
Especial que somente, há 30 dias, apresentou o seu relatório. Havia também outro 
projeto de autoria do Deputado Amilcar Martins tramitando e que foi votado na 
Comissão, na última quinta-feira, e publicado hoje. A previsão é que esse projeto, por 
acordo de várias Lideranças, entre na pauta de quinta-feira. Então, a Presidência não 
tem nada a ver com esse atraso. do qual lhe querem culpar. 

Estou acostumado com essas pessoas que, às vezes, querem iludir os Prefeitos. Não 
existe nenhum político na Casa que defenda a classe dos Prefeitos e o sistema 
municipalista mais que eu. Já fiz parte da frente municipalista; defendo diariamente a 
posição dos Prefeitos e não admito que ninguém fale de Prefeito comigo. Trata-se de 
uma classe que merece todo o nosso respeito, porque também já fui Prefeito. 

Algumas pessoas, às vezes, ficam um pouco exaltadas porque estão sendo 
enganadas. O projeto está dentro da tramitação normal da Casa, e estamos tentando 
viabilizar o regime de urgência. Na semana passada, disse que o projeto estava 
atrasado nas Comissões e que se atrasasse mais não haveria possibilidade de ser 
votado neste ano. Não posso enganar os Prefeitos que vieram de longe para a votação 
de um projeto que nem está na pauta. O projeto vai entrar na pauta de quinta-feira. 

Não houve por nossa parte nenhum atraso nesse projeto. Não conheço o conteúdo 
do projeto, porque, como Presidente da Assembléia, não posso entrar no mérito. 
Quem decide na Casa é o Plenário e as Comissões. Quero dizer que vocês podem 
contar com o meu apoio. Estou no gabinete para receber qualquer comissão ou 
Prefeito. Na semana passada, recebi uma comissão de mais ou menos 90 Prefeitos; 
segundo a imprensa, seriam os Prefeitos mais ricos, mas havia vários de cidades 
pequenas da minha região. 

Aos Prefeitos que não me conhecem, quero dizer que sou defensor dos Prefeitos. 
Há Prefeitos que votam ·comigo - e estão na galeria - e sabem do nosso 
posicionamento. Esse atraso, essa angústia de vocês não pode ser creditada a este 
Presidente. Na minha cidade veicularam panfletos, sem assinatura, me criticando 
dizendo que estaria dando prejuízo a minha cidade, Pará de Minas, pela não 
aprovação do projeto. 

Estou acostumado com essas situações. Estamos passando por uma turbulência. 
Nós, políticos e Prefeitos, estamos sendo quase tachados de bandidos, às vezes, até 
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por nossa culpa, pela falta de entendimento. Quero comunicar aos Prefeitos que, 
por nossa decisão, esse projeto está na pauta de quinta-feira, porque estamos tendo um 
seminário na Casa. 

Informo aos senhores que há um Regimento Interno. Não adianta querermos 
atropelar nossa legislação interna. Não vou fazer isso. Nem tenho como fazê-lo, 
porque esse projeto não foi publicado. O que posso dizer é que esse projeto estará na 
pauta, quinta-feira, na reunião da manhã, já que não podemos fazer reunião 
extraordinária nem hoje nem amanhã. Mas quinta-feira estará na pauta. O Plenário 
tomará a decisão. A votação em 1° turno não quer dizer que tudo esteja resolvido. 
Ainda há o 2° turno, quando poderá receber emendas. E entraremos de recesso no dia 
15. Alerto aos Srs. Prefeitos, para que não sejam enganados. Para quem quiser debater 
comigo ou me criticar, meu gabinete está às ordens, como sempre estive. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Queridos amigos Prefeitos, peço um pouco de 

tranqüilidade. Quero deixar bem claro que tenho a certeza absoluta de que nenhum 
Deputado tem o intuito de enganar quem quer que seja. Acredito que todos os 
parlamentares pautam-se pela seriedade, pela decência e pela correção, sobretudo o 
Presidente, que atua como magistrado, como nosso professor, como líder maior. 

Agora, como modesto conhecedor do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa, entendo que a esse projeto do ICMS poderia ter sido atribuído regime de 
urgência. E entendo também que ontem poderia ter sido inserido na pauta. Mas vejo, 
com muita alegria, a disposição do senhor em colocar o projeto na pauta para ser 
votado na quinta-feira. Sei que os Prefeitos estão cansados, viajaram muito, e têm se 
esforçado objetivando a aprovação desse projeto. Acredito que acatarão com muita 
tranqüilidade e, na quinta-feira, estarão aqui para participar e para testemunhar bem 
de perto a aprovação do ICMS Solidário. Sugiro aos Prefeitos que quiserem conversar 
com os Deputados que o façam. Não haverá nenhum problema. Será muito bom, 
porque teremos a oportunidade de dialogar e falar do compromisso que a Presidência 
da Assembléia acaba de assumir, que é colocar o projeto em votação na próxima 
quinta-feira, para implantannos o ICMS solidário, se for essa a vontade do Plenário 
soberano, que merece nosso respeito. 

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

de Inquérito para, no prazo de 120 Dias, Apurar o Funcionamento do Sistema 
Prisional de Ribeirão das Neves e Outros Municípios, Verificando a Possível 
Participação do Poder Público, com Grupos Criminosos Organizados, no Esquema de 
Facilitação de Fuga, Tráfico de Drogas, Liberdade e Soltura Extralegal. Pelo BPDP: 
efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente- Deputado Márcio Kangussu; pelo PL 
- efetivo: Deputado Eduardo Brandão; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo 
PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Dilzon Melo; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PFL: 
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efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo PT: 
efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo 
PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Antônio Genaro. 
Designo à Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da 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 
Consuuções Urbanas, pelo Centro de Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, e Também à Apuração Junto à Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, doravante denominada Comissão Especial dos 
Projetos de Prevenção de Incêndio. - Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Cunha; 
suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PL: efetivo - Deputado Cabo Morais; 
suplente - Deputado Agostinho Silveira ; pelo PTB: efetivo - Deputado Agostinho 
Patrús; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento 
Rodrigues; suplente: Deputado Bené Guedes; pelo PSB: efetivo - Deputado João 
Leite; suplente - Deputado Miguel Martini. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 76/2001, do Deputado Olinto Godinho 
e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. Pelo BPDP: 
efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado José Henrique; 
pelo PL: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado Agostinho 
Silveira; pelo PSDB: efetivo- Deputado Amilcar Martins; suplente- Deputada Maria 
Olívia; pelo PTB: efetivo- Deputado João Pinto Ribeiro; suplente- Deputado Arlen 
Santiago; pelo PSB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputada Elaine 
Matozinhos. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.918. Pelo BPDP: efetivo - Deputado 
Márcio Kangussu; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PL: efetivo - Deputado 
Pastor George; suplente - Deputado José Milton; pelo PDT: efetivo - Deputado João 
Batista de Oliveira; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo PPB: efetivo -
Deputado Pinduca Ferreira; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT: 
efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Deputado Rogério Correia. 
Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.920. Pelo BPDP: efetivo - Deputado 
Luiz Tadeu Leite; suplente- Deputado Geraldo Rezende; pelo PL: efetivo- Deputado 
Agostinho Silveira ; suplente - Deputado Marco Régis; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Djalma Diniz; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PTB: efetivo -
Deputado Agostinho Patrús; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PSB: efetivo -
Deputada Elaine Matozinhos; suplente - Deputado Mauro Lobo. Designo. À 
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Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n" 14.967. Pelo BPDP: efetivo- Deputado 
Antônio Andrade; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado 
Marco Régis; suplente - Deputado Pastor George; pelo PSDB: efetivo - Deputado 
Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PTB: efetivo -
Deputado Dilzon Melo; suplente - Deputado Agostinho Patrús; pelo PFL: efetivo: 
Deputado Bilac Pinto; suplente: Deputado Sebastíão Costa. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n" 14.921. Pelo BPDP: efetivo- Deputado 
Márcio Cunha; suplente- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo- Deputado 
Kemil Kumaira; suplente -Deputado Amilcar Martins; pelo PTB: efetivo - Deputado 
João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PFL: efetivo -
Deputado Bilac Pinto, suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves, suplente - Deputado Carlos Pimenta. Designo. À 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

Decisão Normativa n" 9, os Requerimentos n"s 2.917 a 2.923/2001, da Comissão de 
Transporte; e 2.924 a 2.927/2001, da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins 
do art. 104 do Regimento Interno. 

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

nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na 663 Reunião Ordinária, dessa 
Comissão, do Projeto de Lei n" I. 769/2001, da Deputada Maria Olívia (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita a 

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n" 1.40012001, uma vez que a Comissão 
de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, 
do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a Presidência passa à 2a 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Lei no 
1.613/2001 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
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Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.613/2001, do Governador do 

Estado, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado. A 
Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação na forma do vencido em 1" 
turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Direitos Humanos, que 
opina pela aprovação da Emenda n" 1 com a Subemenda n" 1, que apresenta, e das 
Emendas n"s 2 e 3, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n"s 1 a 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação a Subemenda n" 
1 à Emenda n" 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2" turno, o Projeto de Lei n" 
1.613/2001 na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 3 e a 
Subemenda no 1 à Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Votação, em ]0 turno, do Projeto de Lei n° 1.501/2001, do Deputado Mauro Lobo, 
que institui, no âmbito do Estado, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e 
serviços comuns ·e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com a Emenda no 1, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto com a Subemenda no I, que apresentou, à Emenda no 1, da Comissão de 
Administração Pública, e pela rejeição do Substitutivo no I, da Comissão de Justiça. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela aprovação do Substitutivo no 2 com as Emendas n°S 2, 3 e 4, que apresenta, 
e pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Nos termos do inciso IV 
do art. 279 do Regimento Interno, o Substitutivo n° I será submetido à votação em 
primeiro lugar. Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho 
solicitando preferência de votação para o Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei no 
1.501/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o Substitutivo no 2, salvo 
emendas e subcmenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 2, ficam 
prejudicados o Substitutivo no 1, a Emenda no 1 e a Subemenda no 1 a ela apresentada. 
Em votação, as Emendas n°S 2 a 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, ponanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 1.501/2001 na forma do Substitutivo no 2 com as Emendas no 2 a 4. À 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.899, que 
dispõe sobre a realização de referendo e de plebiscito no Estado. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão 
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Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n" 236/99, do Deputado Doutor Viana, 
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curveio terreno 
recebido em doação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no I, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no I, apresentado pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 
1• turno, o Projeto de Lei n" 236/99 na forma do Substitutivo n" 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n" 642/99, do Deputado Antônio 
Andrade, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Municipio de Rio Paranaíba. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n" 1.418/2001, do Deputado Eduardo 
Hermeto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Alpinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S 1 e 2, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir o projeto, 
a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão"' - Sr. Presidente, em que pese à intenção do nobre 
colega Deputado Eduardo Henneto de autorizar o Poder Executivo a reverter ao 
Município de Alpinópolis o imóvel que especifica, como membro da Comissão de 
Direitos Humanos, lembro que estamos diante de um sistema carcerário injusto e 
perverso, que não respeita nenhum dos preceitos da Constituição. 

Nossa Comissão fez um requerimento solicitando do Governo do Estado e da 
Secretaria de Administração todos os imóveis disponíveis que poderiam estar 
abrigando presos de pequena periculosidade, para podermos enxergar uma realidade 
diferente da atual, em que cada preso conta com apenas 30cm2 nas delegacias, que 
estão superlotadas, revezam-se para dormir e fazem suas necessidades em "marrnitex" 
e em garrafas de plástico. 

Assim não conseguiremos trazer nenhum desses cidadãos de volta para a sociedade, 
pelo contrário, estaremos reforçando a marginalidade. O sistema carcerário atual está 
transformado em escola de produzir e aperfeiçoar marginais. Essa é a realidade. 

Quase todas as semanas, esta Deputada vê esta Casa analisando projetos que doam 
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imóveis. Não falo especificamente desse, Eduardo Hermeto, pois não estou 
discutindo o seu mérito, já que o município merece seu trabalho, e esse imóvel 
provavelmente não poderia estar resolvendo o problema carcerário, abrigando presos, 
mas um Delegado, que pediu que não revelássemos seu nome, afirmou-nos que, se o 
Governo quisesse, utilizando os imóveis existentes, com pequenas refonnas, 
resolveria. em menos de três meses, o problema que a Comissão de Direitos 
Humanos, há anos, procura resolver. 

Já contamos com o trabalho dos Deputados João Leite e Durval Ângelo, que 
estiveram em uma CPI e lutam com afinco, há muito tempo, em busca de uma 
solução, quando, na verdade, basta vontade política séria para que as soluções 
apareçam. 

Parabenizo V. Exa., Presidente, por ter colocado o projeto do Deputado Dinis 
Pinheiro na pauta, quinta-feira. Quando vemos o sufoco em que os municípios estão, 
Sr. Presidente, lembramos que, sexta-feira, estivemos na cidade de Grão-Mogol, 
sendo parceiros do projeto do Centro de Integração da Infância e da Adolescência, 
que foi criado por iniciativa do Juiz Leopoldo Mameluc, da sua esposa e da 
sociedade, absorvendo uma obrigação do Estado. Percebemos que a solução dos 
problemas deve ser de competência de todos nós. O Juiz recebeu, por parte do 
Presidente do Tribunal de Justiça, aval e, por parte da Secretária Ângela Pace, 
reconhecimento. Com certeza, ela utilizará o modelo de Grão-Mogol em todo o 
Estado. Com isso, esperamos o engrandecimento do Poder Judiciário. 

Em contrapartida, estivemos em Bocaiúva, onde a justiça teria de proteger e de 
garantir, principalmente à classe excluída, o direito à justiça. Isso não está 
acontecendo. Deputada Elaine Matozinhos, o município está atordoado. Estaremos 
encaminhando toda a documentação à CPI do Sistema Judiciário. O Juiz da Comarca 
aterroriza as pessoas. Na semana passada, um cidadão foi mutilado e torturado em 
Bocaiúva. Subiram à torre da TELEMIG para ver se a sociedade teria coragem de 
levantar a voz contra o Juiz e contra o Promotor. Entregaremos os seus nomes e toda a 
documentação. Dia 12, completa um ano que o Promotor fez uma denúncia, e o Juiz 
emitiu uma ordem de prisão ao Prefeito Ricardo Veloso, que tão bem administrou 
aquela cidade. Ele perdeu a eleição, mas continuou de cabeça erguida. Deputado Irani 
Barbosa, o Prefeito encaminhou à Câmara um projeto. doando a casa do Promotor de 
Justiça, que recebe, todos os meses, o auxilio-moradia, e a do Juiz, para sediar a 
APAE em Bocaiúva e o Centro de Integração e de Apoio ao Adolescente. O projeto 
estava em discussão, foi votado na Câmara, que reconheceu que já não se 
disponibiliza moradia para Juiz e para Promotor, pois recebem para isso, assim como 
nós, Deputados. O município já não precisa bancar isso. Então, impetrou um mandado 
de segurança ao Presidente da Câmara, a fim de que o projeto não fosse aprovado. 
Veja o grau de intervenção. 

O Prefeito registrou a doação do imóvel em Montes Claros, fazendo com que o 
cartório de Bocaiúva fizesse a transferência para a APAE e para o Centro. Mas há 
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Promotores utilizando essas casas. Eles mesmos revogaram um projeto em seu 
próprio benefício. Não entendo, mas estaremos entregando isso. Ele decretou, 
injustamente, a prisão do Ricardo Veloso, há um ano. Em Brasília, por unanimidade, 
o Ricardo foi inocentado por vingança. Ele entrou com mais de cinco ayões, pedindo 
a suspeição do Juiz e do Promotor da cidade de Bocaiúva. Só agora, o Tribunal de 
Justiça decretou a suspeição do Juiz, para que não possa mais julgar, já que é tão 
parcial. 

Então, sem motivo, tirou a Presidência da Fundação Graciema, ou seja, toda a 
organização que o Município de Bocaiúva tem está sendo tirada, simplesmente, estão 
sendo afastados dos cargos as pessoas. Nomeou um interventor, c, a cada momento 
que esse interventor não satisfaz, muda. O Prefeito atual, que recebeu verba dos 
Deputados Cleuber Carneiro, Romeu Queiroz e outros, mais de R$300.000,00, para 
fazer um estádio em Bocaiúva, o que fez? Desapropriou um clube de um time de 
futebol com mais de 30 anos, só porque o Presidente é contra o Prefeito, por 
R$25.000,00. Está pegando essa verba e vai só reformar. 

Atitudes como essa, a sociedade de Bocaiúva não está mais aceitando. Por fim, 
temo pelo que possa acontecer, porque interveio na eleição do Sindicato dos 
Metalúrgicos, primeiro cancelando a eleição que havia sido feita; depois, autorizando 
e aceitando uma chapa apresentada por pessoas que nem são filiadas ao sindicato. 

Imagine, Sr. Presidente, se, no ano que vem, um Juiz chegar e o obrigar a dar 
legenda para a candidatura a um Deputado Estadual no partido de que V. Exa. é 
Presidente, sem que a pessoa nem filiada seja. Mais: falou que, nessa eleição, que está 
acontecendo hoje e amanhã, as urnas ficarão guardadas no fórum. São fatos como 
esse que não podemos aceitar. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - As urnas guardadas no fórum vão ficar, 
mais ou menos, como na eleição de 1996, em Ribeirão das Neves, onde o Juiz 
participou do assalto às urnas e manipulou os resultados. Às vezes, as pessoas acham 
que temos uma questão pessoal. mas não é assim. Numa vida como a que levei, com 
50 anos, o único processo que tenho é por ter enfiado a mão na orelha de um sem-
vergonha. Tenho, portanto, condições morais para falar sobre isso. Não sou obrigado 
a ter conduta como as pessoas acham que deva ter. Tenho a conduta de um homem 
com 51 anos de idade. Criei uma família com 8 filhos, 7 fazendo faculdade, e 1 que já 
passou em 3 vestibulares, só não assumiu fazer a faculdade ainda porque foi proibido. 
Tenho cumprida grande parte da responsabilidade na vida. 

Sei exatamente o que V. Exa. está passando em Bocaiúva, por isso queria dizer que 
temos uma luz no fim do túnel, embora a CP! já comece com alguma tendência, 
porque o Líder do PL havia indicado o Deputado João Paulo, e, de repente, recuou 
para indicar o Deputado Eduardo Brandão. Até faço questão de que permaneça na 
CP! que vai investigar o envolvimento do Juiz e dos Promotores de Ribeirão das 
Neves com traficantes, solturas ilegais e outros fatos, em razão das acusações que fiz 
e mantenho. E, graças a Deus, esta Casa fez algumas modificações que nos 
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possibilitaram ampliar o leque dessas investigações, ao substituir a investigação 
do Ministério Público e o Judiciário de Ribeirão das Neves por poder público. Com 
isso, abriu um leque que nos permite vasculhar grande parte da podridão que acontece 
em nosso Estado. Como era específica para Ribeirão das Neves, acrescentaram .. e 
outros". Então, todos os municípios de Minas Gerais poderão ser investigados. 

Do resultado dessa CPI, tenho certeza de que haverá outra, contra o abuso de 
autoridade do Ministério Público e o descumprimento da Lei Orgânica do Ministério 
Público, que tem 58 assinaturas e já está protocolada nesta Casa, mas ainda não 
instalada. Tenho certeza de que, só com o começo do andar dessa carruagem, será 
instalada, nesta Casa, tal a aberração, a parcialidade, a cumplicidade e a corrupção 
instaladas hoje no Poder da toga em Minas Gerais. 

Com isso, jogo junto o Ministério Público, que, talvez, seja o mais corrupto dos 
Poderes, pois cria dificuldades para vender facilidades. Como vimos, até o 
Procurador-Geral estava envolvido com os caça-níqueis, além de outros envolvidos 
em CPis engavetadas nesta Casa. Há crimes de responsabilidade que esta Casa não se 
dignou a julgar até hoje, como o do Castelar Guimarães. Há crimes de 
responsabilidade engavetados nesta Casa. É partícipe ativa em corrupção, por não ter 
dado andamento a processos que deveriam ter tido o andamento normal. Com isso, 
vamos chegar a uma coisa importante, a essa investigação do Ministério Público, por 
meio dessa outra CPI, que já tem 58 assinaturas nesta Casa, ou seja, buscar os 
processos que iniciam, criando as dificuldades, para depois venderem as facilidades. 
Pode ter certeza, Deputada, vamos chegar ao osso dessa questão. 

A Deputada Elbe Brandão* - A sociedade de Bocaiúva está preparada para dar um 
grito de liberdade. Deveria estar se sentindo protegida, mas está se sentindo acuada. 

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - E a sociedade de Minas Gerais vai ser 
premiada com isso. 

A Deputada Elbe Brandão* - Está se sentindo injustiçada, acuada e, mais do que 
isso, no ano passado, um Delegado encarregado de um inquérito por um superior 
concluiu que o Promotor de Justiça de Bocaiúva estava envolvido em tal processo. 
Havia indícios disso. O Promotor fez uma acusação contra o Delegado, e o Juiz deu-
lhe ordem de prisão por dois anos. V. Exa. pode ver como a coisa acontece lá. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência alerta a Deputada Elbe 
Brandão, baseada no art. 83, c/c o art. 159, que estamos, no momento, discutindo o 
Projeto de Lei n" 1.418, do Deputado Eduardo Herrneto. 

A Deputada Elbe Brandão* -V. Exa. sabe o conteúdo do projeto? 
O Sr. Presidente- O projeto trata de reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel 

que especifica. 
A Deputada Elbc Brandão* - É uma pena, Deputado Ivo José, que V. Exa. tenha 

assumido a Presidência agora e não tenha ouvido o início da minha fala. Quando falei 
que ia discutir sobre a doação de imóveis, comecei falando que a Comissão de 
Direitos Humanos, há mais de três meses, vem pedindo ao Governo a relação dos 
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O Sr. Presidente - Antes de assumir a Presidência, estava acompanhando o discurso 
de V. Exa. V. Exa. e o aparteante estão se desviando do assunto. 

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Estamos apenas discorrendo sobre o 
assunto e os excessos que ocorrem. 

A Deputada Elbe Brandão* - Quando discutimos o sistema carcerário, vemos qual é 
o percentual de pessoas que estão presas e que já poderiam estar fora. Por necessidade 
de mudança do contexto e de harmonia dos Poderes, não poderemos ter medo de 
discutir a nossa verdade, a nossa realidade. Tenho pelo Poder Judiciário o maior 
respeito, tanto assim é, que, na sexta-feira, estava em Grão-Mogol, vendo ação do 
Juiz Leopoldo que deverá ser reverenciada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. É 
um Juiz jovem, que está lá com sua esposa, mudando a realidade de Grão-Mogol, 
ajudando, junto com a comunidade, a construir essa responsabilidade, que é de todos 
nós. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Também acredito no Judiciário, mas na 
parte boa. Quero ajudar a extirpar a parte podre. 

A Deputada Elbe Brandão* - Estamos discutindo a ação de alguns Juízes, que 
começam a achar que são donos do mundo, os maiorais. Não o são: estão ali na 
envergadura de um cargo, assim como nós, Deputados, na obrigação de construir a 
justiça social. E essa tem de ser a finalidade de todo projeto. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - E todo poder emana do povo. Em seu 
nome, tem de ser exercido. Só que hoje estamos sob a ditadura da toga em Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* - Graças a Deus, com o início da CP!, poderemos trazer 
a esta Casa assuntos, a fim de que a sociedade não tenha medo de se posicionar, para 
que possa ter a garantia de que o Juiz não mandará prender injustamente, que não 
tirará a fundação, a associação de times de futebol ·OU uma eleição de sindicato dos 
trabalhadores. Dirijo-me à sociedade de Bocaiúva: as pessoas podem ficar tranqüilas, 
porque o Poder Legislativo cumprirá o seu papel e a justiça será feita. Confiamos no 
Presidente do Tribunal de Justiça. Esperamos que enxergue a verdade e dê 
tranqüilidade à sociedade mineira. 

Já que V. Exa. disse que esta Deputada não estaria vinculando o assunto ao projeto 
do Deputado Eduardo Herrneto, digo-lhe que estamos sim, porque a Comissão de 
Direitos Humanos nada tem feito nos últimos tempos, exceto discutir o sistema 
carcerário do Estado, os mecanismos que o Governo poderia empregar para que 
encontrássemos uma solução, como a doação dos imóveis que poderiam servir em 
primeiro lugar ao nosso Estado. Utilizamos a sua luta, Deputado Eduardo Hermeto, 
não para dizer que votaremos contra. Sei que V. Exa. pesquisou e está pedindo algo 
justo, que beneficiará a comunidade de Alpinópolis. Não poderia deixar de aproveitar 
um momento como este, pois a Assembléia, há quase três meses, clama por uma 
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resposta do Governo do Estado, e não a recebe. 

O Deputado Eduardo Henneto (em aparte)* - Deputada Elbe Brandão, todos os 
Deputados desta Casa têm o maior respeito pelo trabalho desenvolvido por V. Exa. 
Esclareço-lhe que pedimos a reversão de parte desse terreno para o Município de 
Alpinópolis. Aquela área está à disposição do Estado desde 1957. São 
aproximadamente 4.000m, que foram destinados, naquela época, à construção de 
casas para policiais militares. Desde então, nada foi feito naquele terreno. Pedimos 
por um prazo específico que pane dele fosse destinada ao município, que já tem verba 
no seu orçamento deste ano para o início da construção da Câmara Municipal, que 
funciona em estado muito precário. Vamos ter um prazo específico para a construção. 
Além do mais, seria uma doação parcial do terreno, cuja maior parte ainda ficaria com 
o Estado. Dessa forma, esclareço o motivo do nosso projeto e peço a V. Exa. que se 
junte a nós e ao povo de Alpinópolis, a fim de que o projeto seja aprovado. Obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* - As suas palavras, Deputado Eduardo Hermeto, 
comprovam o que já havia dito, ou seja, que V. Exa. entraria com um projeto justo. 
Mas estava esperando a oponunidade de que estivesse em votação projeto fazendo 
reversão de imóvel do Estado para município a fim de pressionarmos a Secretaria da 
Administração a retornar a solicitação feita pela Comissão de Direitos Humanos. Com 
certeza, outro quadro será desenhado. Existe uma luta para conseguir recursos para 
construções, quando temos muitos prédios que poderiam ser destinados não somente 
ao sistema carcerário - para presos de menor periculosidade -, mas também seguindo 
o exemplo de Grão-Mogol, trabalhando com crianças e adolescentes, ou seja, na 
prevenção. 

Sr. Presidente, antes de abordar outro assunto, peço-lhe desculpas por ter, num cena 
momento, usado um tom agressivo. Mas situações como essa nos deixam indignados. 
Com ceneza, V. Exa., que é do PT, deve ter sido procurado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Bocaiúva, que, hoje e amanhã, serão desrespeitados 
pelo Juiz e pelo Promotor daquele município. 

Aos designados do Estado, comunico que, esta semana ou, no mais tardar, no 
princípio da próxima, a Comissão constituída pelo Presidente da Casa já estará 
atuando, elegendo seu Presidente, seu Vice-Presidente e seu relator, para que estejam 
acobertados pelo Poder Legislativo. 

E mais: já estamos iniciando conversações com o Líder do Governo. Se o 
Presidente não convocar a Assembléia para trabalhar em janeiro, precisamos ter a 
garantia de que os contratos sofrerão aditivo até junho ou julho do ano que vem, para 
que tenhamos calma para discutir o projeto da Previdência, para que a comissão dos 
designados possa funcionar e para que os concursados aprovados no concurso possam 
assumir seus cargos com a tranqüilidade de que não sofrerão nenhum tipo de prejuízo 
nem desgaste, pois, afinal, trabalharam por 10, 15, 20, 25 anos para o Estado, mas 
estão sujeitos a ir para o olho da rua sem direito a R$1 ,00. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 

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



236 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 

1.418/2001 com as Emendas TI 0 S 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em J• turno, do Projeto de Lei n• 1.442/2001, do Deputado Antônio 

Genaro, que dispõe sobre a proibição de avaliação do ensino religioso nas escolas 
públicas de ensino fundamental do Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Antônio Genaro em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.596/2001, do Governador do Estado, 
que altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n• 12.072, de 9/1/96, que 
autoriza doação de imóvel ao Município de Acaiaca, e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação de veto. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini em que solicita a palavra pelo art. 70 
do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, tranferi-la à Deputada Elaine 
Matozinhos. A Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 
minutos. Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
telespectadores da TV Assembléia, imprensa, ocupo esta tribuna, primeiramente, para 
dizer que vivemos um dia memorável nesta Casa, em que as nossas galerias foram 
ocupadas por dezenas, talvez centenas, de Prefeitos que aqui vieram participar de um 
grande movimento pelo projeto de lei que diz respeito ao ICMS Solidário. Que bom 
que a Presidência desta Casa entendeu como é importante socializar esse ICMS e vai 
inserir o projeto na pauta da próxima quinta-feira. 

Mas também ocupo a tribuna neste momento com muita indignação, Sr. Presidente. 
Na primeira fase da reunião, vimos ocupar esta tribuna o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que, por inúmeras vezes, já o fez defendendo o segmento a que se 
propôs defender, segmento que trabalha envolvido com a questão do jogo em Minas 
Gerais e no Brasil O Deputado falou sobre a legalização do jogo do bicho, como se 
pudesse legalizá-lo em Minas Gerais. Sabemos que isso é contravenção penal, por lei 
federal. Portanto, não há como falar, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 
legalização de jogo de bicho. 

Isso demonstra desconhecimento sobre o assunto ou a tentativa de levar a esse 
segmento análise equivocada da questão, no que se refere à legalização. Mas causou-
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nos muito espanto, diria muita tristeza c indignação, quando o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, aparteado por outros Deputados, Marcelo Gonçalves e Anderson 
Adauto, que disseram, e, de forma especial, o Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
que a Polícia Civil está envolvida no jogo e que estaria recebendo do jogo do bicho o 
seu 13° salário. Vejo que, se alguém recebe 13° salário do jogo do bicho, sem sombra 
de dúvida não são os componentes da instituição Polícia Civil, dentro do seu todo. 

Temos parlamentares aqui, como o Deputado Agostinho Silveira e um membro da 
Mesa, o Deputado Wanderley Ávila, que têm familiares seus como policiais civis c 
que conhecem nossa instituição e sabem que a Polícia Civil de Minas Gerais é, sem 
sombra de dúvida, uma das melhores ou talvez a melhor do Brasil. A instituição não 
pode ser enxovalhada, e é isso que estão fazendo quando dizem que é paga por 
bicheiros. O Deputado Agostinho Silveira comentava com o grande e querido amigo, 
Deputado Cristiano Canêdo, sobre a irresponsabilidade dos que ocupam essa tribuna 
para enxovalhar uma instituição. Estou aqui, hoje, Sr. Presidente, para pedir que os 
Deputados que disseram que a Polícia Civil está envolvida e corrompida pelo jogo do 
bicho venham aqui e apresentem o nome dos policiais, que tenham competência para 
levar os nomes para o Sr. Corregedor-Geral de Polícia Civil, Dr. Sérgio Francisco de 
Freitas, e ao Secretário da Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues. 
Quando se falou aqui sobre o Ministério Público, também no pronunciamento do 
Deputado Alencar, que se leve o nome dos Promotores que estejam praticando 
qualquer irregularidade ao Corregedor do Ministério Público, ao Procurador-Geral, 
Dr. Nedens, mas que não venham, nesta tribuna, enxovalhar a instituição Polícia 
Civil, à qual cabe dar segurança pública ao povo mineiro. Que não venham 
enxovalhar a instituição Ministério Público, que tem a obrigação legal de cumprir e 
fiscalizar a lei. 

Achamos, neste momento, que grandes equívocos foram aqui cometidos, sobretudo 
no que se refere à questão Polícia Civil. Vejo, com muita tristeza, que estávamos, 
naquele momento, não sei se por vontade, por deliberação ou por pura coincidência, 
com as galerias cheias de Prefeitos. Não sei se o que se quis foi denegrir a instituição 
Polícia Civil. E nós, da mesma forma que conclamamos e convocamos os Deputados 
para que levem os nomes dos policiais envolvidos com o jogo, policiais corruptos, 
que estariam recebendo o 13° salário às barras da Corregedoria, fazemos a mesma 
convocação aos Srs. Prefeitos, a cada pessoa do povo mineiro, para que vá às portas 
da Corregedoria, pois tenho certeza de que, tanto as da Polícia Civil, quanto as do 
Ministério Público, estão abertas - e agradecidas - para denúncias que venham 
fundadas em verdades, que possam fazer com que nossa instituição coloque para fora 
de seus quadros maus e corruptos policiais. Não queremos policiais corruptos, a 
instituição não os deseja, assim como não os deseja o povo mineiro. 

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)* - Prezada Deputada Elaine 
Matozinhos, Sr. Presidente, Deputados, pessoal da galeria, gostaria de fazer coro com 
a Deputada Elaine Matozinhos, que em seu desabafo falou, acima de tudo, sobre o 
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Sem dúvida nenhuma, a Polícia Civil de Minas Gerais tem muito a oferecer e a 
apresentar a este País. Um dos exemplos é V. Exa., que teve a oportunidade de dirigir 
a primeira Delegacia de Mulheres. Como a senhora, há tantos outros ilustres 
profissionais dedicados e honrados que estão à frente da instituição Polícia Civil de 
Minas Gerais. 

Não vi ou ouvi as críticas e as acusações tecidas pelos colegas à instituição, motivo 
dessa posição de V. Exa. hoje, mas gostaria que este momento servisse de reflexão a 
esta Casa. Nós, que cobramos comportamento de isenção da imprensa em relação ao 
parlamento mineiro e à Assembléia Legislativa, devemos também dar exemplo de 
criticas construtivas às instituições como a Polícia Civil ou a Polícia Militar, 
apontando, de forma respeitosa, qualquer tipo de deficiência. Mas nunca podemos 
agredir no sentido de desmerecer, de vilipendiar e, pior, ajudar a prejudicar a 
instituição, que teve, tem e terá um papel fundamental a ser cumprido nas relações 
sociais, que são absolutamente importantes, principalmente no dia de hoje, em que 
vivemos essa grande crise da segurança, o crescimento do crime organizado. O que 
seria dessa sociedade se não tivéssemos instituições ainda resistindo e sobrevi vendo, a 
duras penas, sem os recursos necessários para enfrentar o crime organizado, para 
desvendar os crimes, as lides e tudo o mais que a Polícia Civil tem feito ao longo da 
história? 

Há dificuldades, deficiências, erros e equívocos, mas jamais poderemos, nós, 
Deputados, macular a grandeza da instituição Polícia Civil. É momento de reflexão e 
de esta Casa estar unida, levando, sim, condições de decência, de trabalho e de 
dignidade aos honrados policiais civis, aqueles que realmente representam, com 
dignidade, como V. Exa., essa instituição neste Estado tão importante da Federação. 

Por isso, prezada Deputada, faço este aparte a V. Exa. no sentido de concitar os 
nossos pares na Casa a levar nossa contribuição, de forma efetiva, cobrando do 
Executivo, apresentando e discutindo com os homens que entendem da Polícia Civil 
as melhores soluções para o crescimento dessa instituição. O seu salvamento é 
primordial e essencial, como também o da Polícia Militar. Esperamos que as duas 
instituições possam conviver harmonicamente e somar-se em favor da sociedade, em 
favor do povo, em favor de Minas Gerais. 

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Conte conosco nessa empreitada em 
defesa das instituições de Minas Gerais. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, nobre Deputado Agostinho 
Silveira. Queria que essa reflexão proposta por V. Exa. aos nobres Deputados da Casa 
fosse realmente vista com a maior grandeza e a maior profundidade dentro de cada 
um de nós, porque representamos o povo mineiro. Cada Deputado, às vezes, defende 
uma bandeira mais frrme ou, com uma garra maior, esse ou aquele segmento, mas. 
cada um de nós representa o povo de Minas Gerais. E tenho a certeza absoluta de que 
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esse povo não quer ver suas instituições fragilizadas, denegridas. Quando 
ficarmos sabendo de algum desvio de conduta ou de alguma falha, que levemos o fato 
ao conhecimento de quem tem condição de apurar. Se se achar que é pouco, que se 
realize uma CPI nesta Casa, a exemplo de tantas que já foram instaladas. O que nos 
causa indignação é ocupar a tribuna para macular a imagem da Polícia Civil e do 
Ministério Público diante de centenas de Prefeitos. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte) - Sr. Presidente, cara Deputada, quero 
dar meu apoio a todas as suas palavras em defesa das instituições de Minas Gerais, 
em especial a Polícia Civil e o Ministério Público. 

Como homem público, como Prefeito de Muriaé, como Secretário de Governo e 
agora, como Deputado, nunca presenciei, em minha região, nenhum desvio nas 
atitudes da Polícia Civil. Dr. Wagner, nosso Delegado Regional, é honesto e sério. O 
Delegado Dr. Geny e o Delegado da Delegacia de Trânsito, Dr. Bolsoni, são muito 
respeitados e elogiados pela população. Não temos queixa alguma contra o Ministério 
Público. Os Promotores e Juízes que passaram por nossa cidade nunca causaram 
problema algum. Exceções existem. O próprio Ministério Público resolveu a questão 
de um Promotor que saiu da cidade. Mas a instituição não pode ficar desacreditada 
por causa de um nome. 

Sou médico, participo da Associação Médica de Minas Gerais e da Associação 
Médica de Muriaé. Já houve o caso de um médico que, levado ao Conselho de Ética, 
foi punido. Mas é um caso, não é a instituição médica que está falida. Não é por causa 
de um Promotor que o Ministério Público está falido. Se existe algum caso de desvio 
de conduta, que seja denunciado e resolvido. Estamos aqui para defender as 
instituições. Não bastam acusações levianas. Temos de cuidar do orçamento do 
Estado, dar condições à Polícia Civil para trabalhar melhor, pagar melhores salários, 
para que as instituições possam trabalhar cada vez mais a favor da população. Não 
temos de denegrir a instituição, mas apontar as falhas e tentar corrigi-las. A Deputada 
está de parabéns por seu pronunciamento. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Obrigada, Deputado Cristiano Canêdo. De alguma 
forma, resgatamos tudo o que foi dito aqui, quando V. Exa., homem público de 
grande história, não somente em Muriaé, como também em Minas Gerais, vem dar 
seu testemunho a respeito da atuação da Polícia Civil e do Ministério Público em sua 
região. São essas as nossas instituições. Como bem disse V. Exa., fatos isolados não 
podem comprometer a imagem de toda a instituição. As exceções precisam e devem 
ser punidas. As instituições devem ser preservadas, porque têm prestado grande 
serviço a Minas Gerais. Obrigada, Sr. Presidente. 

* - 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 especial de amanhã, dia 5, às 8h30min, nos termos do edital de convocação, e 
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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. 

A TA DA 12' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CP! DO PREÇO DO LEITE 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de novembro de dois mil e 

um, comparecem no Parque de Exposições Antônio Corrêa Marques, em Teófilo 
Otôni, os Deputados João Batista de Oliveira, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e 
Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados José Heruique e Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente convida a compor a Mesa o Dr. Wilson Pires, ex-Deputado 
Estadual; o Sr. Getúlio Neiva, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni; o Vereador 
Valmir de Abreu, representando o Vereador Norton Neiva, Presidente da Câmara 
Municipal de Teófilo Otôni; o Sr. Silas José Barbosa, Presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Teófilo Otôni. 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 -; Silas José Barbosa, Presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Teófilo Otôni; Carlos Eduardo Abu Kamel, 
Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda. - COPRIL -; 
Estevalves Nascimento, Presidente da Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otôni; 
Welson Souto Oliveira, Presidente da Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri 
Ltda., de Carlos Chagas; Juarez Silva, Gerente do Araújo Supermercados; Eduardo 
Magalhães Lameiras, Gerente da Cotochés, de Teófi!o Otôni; Ernesto Ivan Cardoso, 
Coordenador da Nestlé, de Teófilo Otôni, sendo que os seis últimos não 
compareceram. O Presidente passa a palavra ao Deputado Kemi1 Kumaira, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, para suas considerações iniciais. Em 
seguida, passa a palavra aos convidados, que fazem sua exposição e são questionados 
pelos membros da Comissão. Aberta a fase de participação dos produtores rurais, 
fazem uso da palavra os Srs. Anderson Lima Vieira, Antônio Rocha Neto, Virgilino 
Barroso dos Anjos, Noildson Roque Rios, Nicolai Salazar, Geraldo Leal do Norte e 
Marcus Sergi Seabra, respectivamente, Presidentes dos Sindicatos dos Produtores 
Rurais de Águas Formosas, Malacacheta, Ataléia, Nanuque, Pavão, Carlos Chagas e 
Novo Cruzeiro; Alfeu Alves Lima e Nassenir Lima Rios, respectivamente, 
Presidentes das Associações dos Produtores de Leite de Vila Gabriel Passos e Bozó-
Nanuque; Walter Barrancos, Vice-Presidente da FAEMG; João Alves Botelho, ex-
Prefeito Municipal de Pavão; Renato Marten, técnico agropecuário; Magno Marques 
Dourado e Dalton Cunha Melo, produtores rurais da região. Na fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, o Deputado Kemil Kumaira apresenta 
requerimento no qual solicita que os Srs. Carlos Eduardo Abu Kamel, Estevalves 

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



241 
Nascimento, Welson Souto Oliveira, Juarez Silva, Eduardo Magalhães Lameiras e 
Ernesto Ivan Cardoso, convidados que não compareceram, sejam intimados a prestar 
esclarecimentos a esta Comissão em reunião a ser realizada em Belo Horizonte. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente esclarece 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, 
detennina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu -José 

Henrique. 
ATA DA 79' REUNIÃO ORDINÁRJA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e 
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara abena a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofício, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 15111/2001, do Presidente da CEMIG. 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 pedido ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado que crie uma comarca no Município de Capitão Enéias, e do 
Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja pedido ao Secretário da Fazenda que 
libere a verba necessária para que a UFMG disponibilize os dados para fazer face à 
publicação dos índices do V AF, de acordo com a Lei Complementar n• 63, de 
17/J/90. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela 
e apresenta requerimento em que solicita seja realizada uma visita da Comissão à 
cidade de Jequitinhonha, a fim de tratar da questão da piscicultura. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Dimas Rodrigues reassume a 
Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto. 
ATA DA 78' REUNIÃO ORDINÁRJA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e um de novembro de dois 
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mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio 
Kangussu. 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 do ofício do Sr. Mariovane Gottfried Weis, Presidente da Câmara 
Municipal de São Botja, RS, publicada no "Diário do Legislativo" de 15/ll/2001. 
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 rejeitado o parecer sobre as emendas apresentadas em 1 o turno ao Projeto 
de Lei n• 1.422/2001, o qual conclui pela rejeição do Substitutivo n• 3 e das Emendas 
n•s 10, 11, 15, 17, 18, 20,21 e 22 e pela aprovação do Substitutivo n• 2, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as Emendas n°s 23 a 25, que 
apresenta (relator: Deputado Eduardo Brandão). Nos termos regimentais, o Presidente 
designa o Deputado Cristiano Canêdo novo relator da matéria. A seguir, é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.783/2001 (relator: 
Deputado Sargento Rodrigues). Em seguida, o Presidente defere os pedidos de vista 
aos pareceres sobre o Projeto de Lei n• 81912000, que conclui pela aprovação da 
matéria no zo turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda no 2, do relator, 
e pela rejeição da Emenda n• 1, da Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado 
Sargento Rodrigues); e sobre o Projeto de Lei Complementar n• 42/2001, que conclui 
pela aprovação da matéria no 1 o turno, com as Emendas n°s 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 3, do relator, e pela rejeição da Emenda n• 2 e do 
Substitutivo no I, da Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado Hely 
Tarqüínio ). Passa-se à 3a 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 Sebastião Navarro Vieira, em que solicita a 
realização de audiência pública, com os convidados que menciona, para subsidiar 
elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.774/2001; e Sargento Rodrigues, em 
que solicita ao Secretário de Estado de Segurança Pública o envio a esta Casa do 
projeto de Lei Orgãnica da Polícia Civil de Minas Gerais. 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. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano Canêdo 

Sargento Rodrigues. 
ATA DA 7' REUNIÃO ORDINÁRJA DA CP! DAS CARVOARJAS 
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Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de novembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio A velar, Elbe Brandão e Bilac Pinto, 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 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 ouvir depoimentos dos Srs. Epaminondas 
Capuchinho, Sócio Presidente da Carbosul Ltda.; Sebastião César Carneiro, 
proprietário da Carvoejamento Bá Carneiro Ltda.; Luiz Carlos Ambrósio, proprietário 
da Itamarandiba Empreendimentos Florestais Ltda. - ITAEMFLO -; Jonas Barreiros 
dos Santos, Presidente da Jonas Barreiros dos Santos - ME -, e Luciano Alves 
Fernandes, Diretor-Presidente da Lumar Carvoejamento Ltda.; e comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Jorge Giovani do Rosário Santana, Delegado de Polícia 
da Comarca de Itamarandiba, publicado no "Diário do Legislativo" em 22/11/2001. 
último. Atendendo a solicitação dos Srs. Manoel Alves da Silva, Presidente da 
Manoel Alves da Silva e Cia. Ltda.; Carlos Adão Evangelista, Presidente da Minas 
Novas Serviços Agrícolas Ltda.; Paulo Roberto Oliveira Cardoso, Presidente da Paulo 
Roberto Oliveira Cardoso Ltda.; José Augusto Binda, responsável pela Planejamento 
e Administração de Carvoejamento e Reflorestamento Ltda. - PLACAR -, e Márcio 
José S. Paiva, Presidente da Suporte Florestal e Agrícola Ltda., intimados para depor 
no dia 29/11/2001, a Presidência os intima para prestarem depoimento nesta reunião. 
O Presidente passa a palavra ao Sr. Márcio José S. Paiva, Presidente da Suporte 
Florestal e Agrícola Ltda., que faz exposição em nome dos demais depoentes. A 
seguir, os parlamentares fazem indagações a todos os depoentes, conforme consta das 
notas taquigráficas. É apresentada fita de vídeo contendo imagens de visita realizada 
pelo Sr. Terezino Cordeiro Azevedo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria Extrativa da Madeira e da Lenha de Capelinha e Minas Novas, a carvoarias 
administradas por empreiteiras da ACESITA. A Presidência, nos termos do art. 125 
do Regimento Interno, prorroga a reunião por 2 horas. Passa-se à fase de apreciação 
de proposições da Comissão. São aprovados requerimentos do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, em que pleiteia seja solicitado à Acesita Energética Ltda. e às 
empreiteiras que informem, conforme o ramo de atividade da empresa, o custo da 
produção de carvão ou da extração de madeira; sejam intimados os representantes 
legais da Fundação Jorge Duplat Figueiredo e Medicina Segurança do Trabalho -
FUNDACENTRO - e da Associação Mineira de Engenharia de Segurança - AMES -
para prestarem depoimento; e sejam intimados os Srs. Antônio Marco Machado 
Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Minas Novas, e Terezino Cordeiro 
Azevedo, para prestarem esclarecimentos; do Deputado Fábio A velar, em que solicita 
seja intimado o Sr. Inácio Pereira de Souza para prestar depoimento; do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, em que pleiteia seja solicitada ao Comandante da PMMG em 
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Minas Novas cópia do Boletim de Ocorrência n" 983/01, de 1"/11/2001; da 
Deputada Elbe Brandão, em que pleiteia seja intimado o Sr. José Osvaldo Santos, 
Coordenador Regional da 38" CRG do DER-MG, responsável por autorizar as 
empresas que prestam serviços à ACESITA a transportarem trabalhadores em 
caminhões; seja solicitado parecer técnico ao Sr. Manoel Mendes de Freitas, professor 
e Ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, sobre a questão da 
terceirização da atividade fim de empresas, a fim de orientar as discussões e a 
elaboração do relatório final; e seja solicitada perícia técnica para esclarecer o que 
representam monetariamente as diferenças entre os adicionais percebidos pelos 
funcionários da Acesita Energética Ltda. e pelos funcionários das empreiteiras que 
prestam serviço a essa empresa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Fábio A velar- Márcio 

Cunha- Elbe Brandão. 
ATA DA 80" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Bené 
Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, 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 da pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da 
Sra. Abeí Miranda de Castro, Vereadora à Câmara Municipal de Varginha, publicado 
no "Diário do Legislativo" do dia 20111/2001. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. A Presidência informa que havia sido concedida vista do 
Projeto de Lei n" 1.611/2001. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes, relator do 
Projeto de Lei n" 1.611/2001, no I" turno, apresenta outro parecer, no qual conclui 
pela rejeição da matéria. Após discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 
2a 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 1.789/2001 com a Emenda no 
1 e 1.798/2001 (relator: Deputado Adelino de Carvalho), que receberam parecer por 
sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- João Leite- Luiz Menezes. 

ATA DA 12" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de novembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, 
Kemil Kumaira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Dilzon Melo, Bilac Pinto, Sebastião Costa e 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 Luiz Fernando Faria, 
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 a 
Sra. Adriene Barbosa, Prefeita Municipal de Três Pontas e Presidente da Associação 
Mineira de Municípios, e os Srs. Maun1io Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo; 
Derci Alves Ribeiro Filho, Prefeito Municipal de Florestal e Presidente da AMECO; 
Sinval Neves Miranda, Prefeito Municipal de Nova Módica e Presidente da 
Associação dos Municípios do Médio Rio Doce, e Geraldo de Oliveira Campos, Vice-
Prefeito Municipal de Corinto. Registra-se a presença do Sr. Nilton Carneiro Moi, 
Vice-Prefeito Municipal de Curvelo. A Presidência passa a palavra aos convidados, 
que fazem sua exposição e, em seguida, são questionados pelos Deputados Luiz 
Fernando Faria, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira, Paulo Piao e João Batista de 
Oliveira. O Deputado Bené Guedes tece algumas considerações. Na fase de discussão 
e votação de proposições da Comissão, o Deputado Luiz Fernando Faria apresenta 
dois requerimentos nos quais solicita sejam requisitadas à Cooperativa Central dos 
Produtores Rurais, proprietária da marca Itambé, as atas das assembléias ordinárias e 
extraordinárias da empresa, realizadas nos últimos dez anos, para se apurarem 
indícios de desrespeito aos princípios cooperativistas, conforme denúncias do 
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Pará de Minas, Sr. Jonas Morais Filho, na 
reunião desta Comissão no dia 26111/2001, em Divinópolis; sejam convidados o ex-
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis, Sr. Domingos Sávio; o 
Presidente da Cooperativa de Crédito de Divinópolis, Sr. Oswaldo Henrique 
Guimarães, e os responsáveis pelas empresas Danone, Nestlé, Parmalat, Embaré e 
Itambé naquela região, para depor nesta Comissão sobre denúncias de reuniões de 
empresas do· setor lácteo para combinar preços de aquisição de leite na região de 
Divinópolis. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento no qual solicita que a 
reunião para a leitura do relatório preliminar desta Comissão seja realizada em 
Viçosa, com a participação de representantes dos sindicatos de produtores rurais de 
Viçosa e da região, da Universidade Federal de Viçosa e de órgãos e entidades ligadas 
à produção de leite na região. O Deputado Sávio Souza Cruz apresenta requerimento 
no qual solicita seja convidada a participar da reunião do dia 4 de dezembro a 
Associação de Distribuidores de Leite de São Paulo. Colocados em votação, cada um 
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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 convidados, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Márcio Kangussu - Luiz 

Fernando Faria - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 78" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Miguel Martini, 
Pastor George (substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da 
Liderança do PL) e Luiz Tadeu Leite (substituindo este ao Deputado Antônio 
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB). Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em vinude da 
aprovação de requerimento do Deputado Pastor George, 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: do Sr. 
José Maria Soares, cidadão do Município de Divinolândia de Minas, que envia 
matéria contendo denúncias sobre o depósito de lixo naquele município; da Sra. 
Gisela Henmann, Superintendente Técnica da Fundação Biodiversitas, publicada no 
"Diário do Legislativo" de 15/11/2001, e dos Srs. Willer Hudson Pós e Nilo de 
Oliveira Nascimento, respectivamente, Diretor-Geral do IGAM e professor da 
UFMG, publicada no "Diário do Legislativo" de 23/11/2001. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei n° 1.162/2000, em 2° turno, para o qual designou, em 
21/11/2001, o Deputado Miguel Manini para relatar a matéria. 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 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2001 
e, no ] 0 turno, do Projeto de Lei no 1.746/2001 (redistribuídos ao Deputado Pastor 
George); o parecer sobre o Projeto de Lei no 1.337/2000, no ! 0 turno, deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado 
Miguel Martini. Os Projetos de Lei n°s 451/99 e 1.543/2001 são retirados da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Pastor George, aprovado pela Comissão. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados, 
em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.804, 2.823 a 2.825 e 
2.838/200 I. Passa-se à 3• Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento 
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Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Arlen Santiago, Cristiano Canêdo, Eduardo 
Brandão, Eduardo Hermeto e Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa 
Econômica Federal, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 15111/2001; Breno 
Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas; 
Darci Bertholdo, Secretário Adjunto dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos 
Humanos do Ministério da Justiça, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
2211112001; José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, e Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, publicados no "'Diário do Legislativo" 
do dia 2311112001. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 1.825 e 
1.843/2001, no 1° turno, Deputado Dilzon Melo; 1.418/2001, no ]0 turno, Deputado 
Rêmolo Aloise; 1.775/2001, no 1° turno, Deputado Mauro Lobo; 1.746/2001, no 1° 
turno, Deputado Rogério Correia; 1.783/2001, no I o turno, Deputado lvair Nogueira. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° 
turno, do Projeto de Lei no 718/99 com as Emendas n°S 1 e 2 ao vencido no 1 o turno 
(relator: Deputado Dilzon Melo); pela aprovação, no I o turno, do Projeto de Lei no 
1.418/2001 com as Emendas nos I e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise). Na fase de discussão do Projeto de Lei n° 1.756/2001, o 
Deputado Arlen Santiago apresenta emenda, que é acatada pelo relator, sendo o 
projeto aprovado com a nova redação na fonna do Substitutivo no 1, apresentado, e 
pela rejeição da Emenda no I, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Dilzon Melo). O Projeto de Lei no 1.400/2001 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão. 
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 
um requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita ao Secretário de 
Estado da Fazenda que informe sempre a esta Comissão sobre o reexame de Ação 
Fiscal, que consolida a legislação tributária do Estado, e do Deputado Rêmolo Aloise, 
em que solicita sejam convidados os Presidentes do Tribunal de Justiça e da CEMIG e 
o Procurador de Justiça para debaterem a proposta orçamentária para o exercício de 
2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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do Deputado Edson Rezende, em que solicita a realização de reunião conjunta 
com a Comissão de Direitos Humanos para discutir, com convidados, o impacto 
ambiental gerado pela construção da Usina Hidrelétrica de !rapé, no Vale do 
Jequitinhonha. Colocado em discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei n" 1.749/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, detennina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
José Milton, Presidente- Maria José Haueisen- Miguel Martini- Fábio A velar. 
ATA DA 19' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES - § I" ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Agostinho Silveira e Bilac Pinto, membros da 
Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § I o art. 204 do Regimento 
Interno; Mauro Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo e Rogério Correia, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os 
Deputados Doutor Viana, Miguel Martini, Sebastião Costa. 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 infonna que a reunião s~ destina a 
colher subsídios para a apreciação do Projeto de Lei n" 1.769/2001 e convida para 
acampar a mesa os Srs. Frederico Penido Alvarenga, Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral, Paulo Roberto Araújo, Secretário Adjunto da Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral; Luzia Soraia Silva, Superintendente de 
Orçamento, e Maria Rita de Carvalho, Diretora da Superintendência de Orçamento, 
ambas desta pasta. O Presidente, 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Brandão - Chico Rafael - Fábio 

A velar- Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 73' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz 

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



parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001 _ 

249 

Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira - Luiz 
Fernando Faria. 

ATA DA 46' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Doutor Viana 
e Márcio Kangussu (substituindo, respectivamente, os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Paulo Pettersen e Alencar da Silveira Júnior, por indicação das Lideranças do PPB, do 
PMDB e do PPS), membros da supracitada Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado 
Doutor Viana os Projetos de Lei n•s 47 e 640/99 e ao Deputado Luiz Fernando Faria 
os Projetos de Lei n•s 1.305/2000 e 1.56612001. Encerrada a l' Parte dos trabalhos, 
passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 4 7 e 
640/99 (relator: Deputado Doutor Viana) e 1.305/2000 1.566/2001 (relator: Deputado 
Luiz Fernando Faria). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determin.a a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente- Antônio Carlos Andrada- Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA l' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 

14.899 
Às quinze horas e sete minutos do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, João Paulo e Ermano 
Batista,, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre a 
proposição objeto de estudo da Comissão. Passa-se à I" 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 do relator, 
Deputado Paulo Piau, que conclui pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de Lei 
no 14.899. O Presidência suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da 
Comissão. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2001. 
Aílton Vilela, Presidente- Ermano Batista- João Paulo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.740/2001 

Comissão de Educação, Cullura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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O projeto de lei em exame, do Deputado Doutor Viana, pretende instituir a Medalha 
do MériLO Professor Gerson Boson, com a finalidade de homenagear anualmente dez 
pessoas físicas e jurídicas com o aval do poder público estadual, por sua atuação no 
meio universitário mineiro. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição 
c Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade c legalidade, vindo 
agora a esta Comissão para receber parecer, conforme os termos do art. 102, VI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação da Medalha do Mérito Professor Gerson Boson é uma ação bastante 

significativa, considerando-se que, além de ser um meio de prestar homenagem às 
pessoas físicas e jurídicas que contribuíram com seu trabalho junto à comunidade 
universitária mineira e estimular contribuições no mesmo sentido, representa uma 
oportunidade de render homenagem também ao Prof. Gerson Boson, que ocupou o 
cargo de Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais até seu falecimento. O 
ilustre professor lecionou na Faculdade de Direito da UFMG, tendo sido Reitor da 
mesma universidade. A medalha que leva o nome do renomado educador é uma 
forma de reconhecer seu valor e perpetuar sua memória. 

A proposição é meritória pelos motivos relacionados, e, mais, ela se junta ao rol de 
outras normas que são igualmente dignas de realce. Mencionamos as seguintes: o 
Decreto n• 38.158, de 2517/96, que cria a Medalha Guimarães Rosa, com a finalidade 
de agraciar personalidades ou instituições que se tenham destacado na cultura 
nacional ou se revelado nos campos da arte, da ciência ou da literatura; o Projeto de 
Lei n• 1.817/2001, que cria a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a 
homenagear, anualmente, até 12 pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado 
serviços relevantes no que respeita à promoção da evangelização e da paz no Estado. 
por meio de atividades relacionadas com contribuições literárias, artísticas e culturais; 
o Projeto de Lei n• 1.359/2001, que cria a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, para 
homenagear, anualmente, seis pessoas físicas e jurídicas, por sua atuação em 
atividades literárias, jornalísticas e jurídicas; o Projeto de Lei n• 1.272/2000, que 
instituiu a Medalha do Mérito Cultural Carlos Drummond de Andrade, a ser 
conferida, anualmente, a cinco pessoas físicas e jurídicas com o reconhecimento do 
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poder público estadual por sua destacada atuação nas atividades literárias, 
artísticas e culturais no Estado; a Lei no 13.791/2000, que institui a Medalha de 
Mérito Professor Darcy Ribeiro, para agraciar, anualmente, pessoas físicas ou 
jurídicas que se destacaram em atividades que tenham contribuído para o 
desenvolvimento do Estado; a Lei no 13.371/99, que cria a Medalha Calmon Barreto, 
concedida às pessoas físicas ou jurídicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento 
de atividades culturais e turísticas no Estado. 

Portanto, acatar o Projeto de Lei no 1.740/2001, significará, mais uma vez, a 
necessidade de se premiar o trabalho daqueles que se dedicaram com afinco ao 
crescimento da comunidade mineira, entre os quais figura o notável Professor Gerson 
Boson, cuja memória fica perpetuada com o nome dado à premiação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.740/2001. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - João Pinto Ribeiro - Antônio 

Carlos Andrada. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.588!200 I 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 1.588!2001 tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de 
Gonzaga. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para examinar 
preliminarmente a matéria, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII, .. d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de bem imóvel 

público ao Município de Gonzaga, tem por fundamento a lei, além de serem 
observados preceitos de natureza constitucional e administrativa. "In casu", está 
determinada pela Lei Federal n° 4.320, 17/3/64, que estabelece as normas gerais de 
Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e 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. 
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Salientamos, ainda, que, consultada a Secretaria de Estado de Recursos 

Humanos e Administração, esta manifestou-se favorável à pretendida doação, que, 
uma vez concretizada, possibilitará à atual gestão construir no local uma unidade 
administrativa municipal. 

Embora concordes com a proposição em tela, devemos apresentar-lhe emendas, 
com o objetivo de adequá-la às exigências legais. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.588/2001 com as 

Emendas D0 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDA NO I 

Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1 o- ·········---·-···················································· 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de garagem 

e almoxarifado municipal.". 
EMENDAW2 

Acrescente-se o seguinte art. 2° ao projeto, renumerando-se os demais: 
"Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei revenerá 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 descrita no artigo anterior.". 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 200 I. 
Mauro Lobo, Presidente- Ivair Nogueira, relator- Dilzon Melo- Rogério Correia-

Luiz Fernando Faria - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O ] 0 TURNODO PROJETO DE LEI No 1.696/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo Rezende, tem como finalidade 
proibir a utilização do Estádio Magalhães Pinto, o "Mineirão", para fins que não 
sejam relacionados diretamente com a prática dos esportes para os quais foi projetado 
e construído. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo 
agora a esta Comissão para receber parecer no 1° turno, nos termos do art. 188, c/c o 
an. 102, VI, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.696/2001 proíbe a utilização do Estádio Magalhães Pinto para 

atividades que não se relacionem de maneira direta com a prática dos esportes para os 
quais foi idealizado e construído. 

A Comissão de Constituição e Justiça, analisando os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais do projeto, concluiu que não há obstáculo a sua tramitação 
nesta Casa, entendendo que "no presente caso, vislumbra-se uma hipótese de afetação 
expressa de um bem público, que decorrerá de lei, em que o Estado determina que um 
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A Lei n• 11.176, de 6/8/93, estabelece a reorganização da Administração de 
Estádios do Estado de Minas Gerais -ADEMG-, autarquia criada pela Lei n• 3.410, de 
817/65, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e 
financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Esportes. 

Cabe à ADEMG, administradora dos Estádios Governador Magalhães Pinto - o 
"Mineirão"- e Jornalista Felipe Drumond - o "Mineirinho"-, conforme o art. 3° , 
inciso IV, da Lei TI0 11.176, "promover e incentivar a utilização de suas dependências 
para práticas esportivas, artísticas, culturais, religiosas e de lazer". 

Em cumprimento à mesma lei, a autarquia permite a promoção de eventos 
esportivos, culturais, artísticos, religiosos e de lazer nos dois estádios mencionados, 
por meio de convênios c contratos, além de manter, a preços mínimos, acomodações 
para as delegações amadoras que realizam jogos e torneios na Capital. Além disso, 
promove eventos para crianças e jovens carentes, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Esportes e com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Cumpre lembrar, 
também, os convênios que faz com a AMAS e com a Secretaria de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos, para aproveitar a mão-de-obra de mais de 10 menores infratores 
no setor de jardinagem e de 25 albergados no setor de limpeza, permitindo-lhes 
realizar trabalho digno. 

O "Mineirinho" abriga as sedes das Federações Amadoras de Esportes de Minas 
Gerais, a um custo mínimo, com o intuito de contribuir para o crescimento do esporte 
amador do Estado, em todas as suas modalidades. 

No que respeita às principais receitas do "Mineirão", salientamos que são 
originárias da cobrança de 10% da renda bruta dos jogos, estando incluídas nesse 
percentual todas as despesas, inclusive as que se referem ao Quadro Móvel, condição 
que não atinge nenhum outro estádio brasileiro, além da venda de publicidade, 
aluguel de bases, estacionamento e Feira de Veículos. 

A receita do "Mineirinho" é proveniente de "shows", jogos amadores, reuniões de 
igrejas, eventos culturais, formaturas de alunos da UFMG e de outras escolas. Cumpre 
informar que 36% da receita do "Mineirinho"' são aplicados na manutenção do 
"Mineirão", em razão de sua receita deficitária. Aliás, os valores arrecadados em 
"'shows", festas religiosas e encontros promovidos por empresas são mais 
significativos que a arrecadação de jogos de futebol, haja vista o resultado do "Pop 
Rock", realizado recentemente, que representou o equivalente à receita de 12 jogos. 

O "Mineirão" tem sido utilizado com freqüência na realização de ··shows", a 
exemplo do "Pop Rock", já referido, eventos religiosos, concursos, encontros 
promovidos pela FIAT nos dias do trabalhador e de Natal. À primeira vista, pode-se 
pensar que esses eventos prejudicam o gramado do estádio. Mas lembramos que a 
administração do estádio toma medidas preventivas por ocas1ao desses 
acontecimentos. E a preocupação é maior quando o "show" demanda instalação de 
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palco, torres de som e de iluminação, montagem e desmontagem de equipamentos 
e, principalmente, liberação de aporte de público. Essas ocasiões merecem 
providências adequadas por parte da administração, que oferece as condições de 
acesso (passarelas, rotas de fuga, etc.) e as instalações de apoio (atendimento médico, 
bebedouros, bares, instalações sanitárias, etc.). 

Quanto ao gramado, sistemas de proteção que distribuem de maneira uniforme a 
carga nele aplicada, utilizados com sucesso em vários estádios do mundo, são 
empregados no "Mineirão", além de tapetes de manta geotêxtil, para maior proteção 
do gramado. 

Portanto, atividades religiosas de entretenimento, concursos, comemorações 
poderão ocorrer no "Mineirão", respeitadas as normas de segurança e de sua 
manutenção. 

Finalizando, observamos que Belo Horizonte é uma cidade carente de espaços para 
"shows", e o "Mineirão", o segundo estádio coberto do mundo, com capacidade para 
130 mil pessoas, presta-se bem a esse papel de palco para grandes eventos. Para 
ilustrar, recorremos à revista "Ulisses", da Alitalia, que apresentou uma matéria a 
respeito de todos os estádios do mundo, mostrando sua multifuncionalidade. 
Lembramos, ainda, o "show" ocorrido na véspera da final da Copa do Mundo na 
França, o que comprova serem compatíveis eventos culturais em estádios, desde que 
haja manutenção adequada. 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.696/2001, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente e relator - José Henrique - João Pinto Ribeiro - Antônio 

Carlos Andrada. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Dispõe sobre a utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estádio Governador Magalhães Pinto destina-se preferencialmente a 

atividades que se relacionem diretamente com a prática de esportes para os quais foi 
idealizado e construído, podendo sediar eventos artísticos, culturais, religiosos e de 
lazer, desde que sejam mantidas medidas de prevenção e proteção ao estádio, em 
especial ao seu gramado. 

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

PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.775/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da CPI das Licitações, o projeto em epígrafe objetiva introduzir 

alteração na Lei no 9.444. de 1987, com o objetivo de tornar obrigatória a divulgação 
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Em atendimento aos mandamentos regimentais, o projeto foi submetido à análise da 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. 

A Comissão de Administração Pública, ao apreciar a matéria, apresentou as 
Emendas n°S 1 e 2, com o objetivo de corrigir algumas impropriedades. 

Compete-nos, nesse momento, manifestanno-nos acerca dos aspectos financeiros e 
orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem como objetivo promover alterações na Lei TI0 9.444, 

de 1987, a fim de tornar obrigatória a disponibilização dos editais de licitação e ainda 
os dados relativos à formalização e execução de contratos. 

Considerando que os diversos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
já possuem páginas eletrônicas na Internet, acreditamos que as medidas propostas não 
acarretarão impacto de natureza financeira, por não haver necessidade de se contratar 
pessoal ou adquirir bens para o cumprimento da obrigação que advirá da aprovação 
do projeto. 

Ao analisannos a proposição e a legislação em vigor, verificamos que existe uma 
impropriedade que está a merecer reparos: os prazos para divulgação dos 
instrumentos convocatórios previstos no Estatuto de Licitações Estadual não se 
coadunam com aqueles contidos na Lei Federal n" 8.666, de 1993. 

Aqui vale lembrar que a mencionada lei, editada pela União, estabelece normas 
gerais sobre licitação, as quais devem ser observadas pelos demais entes da federação. 

Diante dessa constatação, aproveitamos o ensejo para apresentar as Emendas n°s 3 e 
4, a fim de realizar essa adequação à legislação federal. 

Conclusão 
Em face das considerações feitas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei TI0 

1.775/2001 no I" turno, com a Emenda n" 2, da Comissão de Administração Pública, 
e as Emendas n°s 3 e 4, a seguir apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 1, da 
Comissão de Administração Pública. 

EMENDAN"3 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2"- O 'caput' do art. 41 da Lei n" 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 41- A publicidade do instrumento convocatório se dará pela divulgação, de 

forma resumida, na página da Internet do órgão ou da entidade da administração 
indireta responsável pela licitação, pelos prazos previstos no § 2° do art. 38, de acordo 
com a modalidade licitatória, e:'.". 

EMENDAN"4 
Acrescente-se onde convier: 



"Art ..... - Os §§ 2°, 4° e 5° do art. 38 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 
1987, passam a vigorar com a seguinte redação: 

'An.38- ............................................................................ .. 
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§ 2° - O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realiza~ão do evento 
será: 

I - quarenta e cinco dias para: 
a) concurso; 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço; 

li - trinta dias para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 

preço; 
III - quinze dias para tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" 

do inciso anterior, ou leilão; 
IV - cinco dias úteis para convite. 

§ 4° - Os prazos estabelecidos no § 2° serão contados a partir da última publicação 
do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do 
edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. 

§ 5° - Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.'.". 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.783/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela objetiva revogar a Lei no 
13.162, de 20/1/99, que dispõe sobre a frota oficial de veículos do Estado e estabelece 
incentivo fiscal. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir, a Comissão de 
Administração Pública opinou por sua aprovação. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A proposta em análise revoga a Lei n° 13.162, de 20/1/99, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da aquisição, pelo Estado, de veículos movidos a combustível de 
fonte renovável. Com isso, pretende-se dar maior flexibilidade ao administrador 
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público para a aqutstçao dos veículos oficiais, uma vez que foi praticamente 
abandonada a política federal de incentivo ao carro a álcool ou demais combustíveis 
de fonte renovável. A proposição revoga, também, benefício fiscal ou subvenção de 
incentivo à aquisição desses veículos. 

Consideramos pertinente a medida, pois a oferta de veículos nas condições exigidas 
pela Lei n" 13.162 tomou-se bastante limitada. Apesar de defendennos o consumo de 
energias renováveis, manifestamo-nos favoráveis à proposição porque consideramos 
ser impossível o Estado, isoladamente, desenvolver programas dessa natureza. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices à medida. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.783/2001, em 1" turno, 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz Fernando 

Faria - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O l"TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.843/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

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

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva assegurar aos jurados do Estado de Minas 

Gerais o direito ao estacionamento nos fóruns, a segurança pessoal e familiar e ao 
reembolso de despesas com transporte, quando convocados. 

O serviço do júri está disciplinado no Código de Processo Penal, é obrigatório, e 
não há possibilidade de recusa por parte do alistado, a não ser pelos motivos 
mencionados expressamente no Código, sob pena de incorrer em crime de 
desobediência, passível de multa cobrável executivamente em favor do Fisco. 

Ainda segundo o referido diploma legal, "nenhum desconto será feito nos 
vencimentos do jurado sorteado que comparecer às sessões do júri" (art. 430). 

O substitutivo apresentado suprimiu o direito ao reembolso de despesas com 
transporte e limitou os direitos a serem concedidos: estacionamento nos fóruns e 
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segurança pessoal e familiar, apenas mediante solicitação do interessado. 

Pelo exposto, depreende-se que a repercussão financeira do projeto em exame 
praticamente inexiste, pois se resume na flexibilização dos recursos disponíveis na 
administração pública, já previstos em dotação orçamentária específica, uma vez que 
não há assunção de novas obrigações. Torna-se, portanto, viável a proposição sob 
comento, que não encontra óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.843/2001 no I o 

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rogério Correia - Eduardo 

Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.162/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.162/2000, do Deputado Fábio A velar, dispõe sobre a política 
de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura 
no Estado e dá outras providências. 

Aprovado no I o turno com as Emendas nos 2 a 5, 7 a 11, 13, 14, 16, 18 a 23 e com 
as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n° 15 e 17, a proposição retoma a 
esta Comissão para ser apreciada em zo turno. A redação do vencido, anexa, é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise propõe alteração da Lei no 12.265, de julho de 1996, que 

dispõe sobre a política e a gestão da pesca e da aqüicultura no Estado. Conforme a 
redação aprovada no 1 o turno, foram incorporadas ao projeto original sugestões 
recebidas diretamente dos segmentos que lidam com a matéria, entre eles o IEF, por 
meio de sua Diretoria de Pesca, a Polícia Militar, a área acadêmica e as entidades que 
congregam os pescadores profissionais e amadores. 

Os órgãos e as entidades ligados à questão da pesca acataram sugestões para que se 
criasse o Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura, que exerceria funções 
deliberativas no âmbito da política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de 
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura. Além de propor e deliberar sobre o plano 
estadual de aproveitamento dos recursos pesqueiros e sobre o zoneamento da pesca de 
que trata a lei, o Conselho teria competência para compatibilizar planos, programas e 
projetos de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura com a política de proteção ao 
meio ambiente. em especial de conservação dos ecossistemas aquáticos, e propor 
programas de fomento à pesquisa aplicada e ao treinamento para o desenvolvimento 
da fauna e da flora aquáticas e da aqüicultura. 

Registra-se, também, que os setores organizados da pesca profissional 
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manifestaram nesta Casa grande preocupação de que a nova lei não impeça, por 
meio da proibição definitiva do uso de redes, tarrafas e instrumentos semelhantes, o 
exercício da atividade. Outro apelo referia-se à necessidade de se garantirem aos 
pescadores profissionais condições de subsistência no período de reprodução de 
espécies nativas, quando ficam impedidos de exercer a pesca em determinadas bacias 
hidrográficas do Estado. Ao IEF, órgão responsável pela execução da política estadual 
da pesca, foi dada a competência para estabelecer, em atos infralegais, restrições da 
atividade de pesca sempre que necessárias à preservação e conservação da ictiofauna. 
Tal orientação, consentânea com o princípio da precaução, proporciona maior 
flexibilidade para que seja compatibilizada a exploração racional dos recursos 
pesqueiros com a proteção da fauna e da flora aquáticas, tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável, caracterizado pela prudência ecológica, eqüidade social 
e eficiência econômica. 

Para atender a todos esses pressupostos, esta Comissão analisou o projeto, 
exaustivamente, no 1 o turno, motivo pelo qual sugeriu inúmeras emendas, que foram 
acatadas pelo Plenário e fazem parte da redação do vencido. Estamos cientes de que 
as modificações introduzidas atendem a todos os setores que se manifestaram sobre a 
matéria. Reiteramos, assim, nossa aprovação à matéria na forma votada no Plenário. 

Por último, apresentamos ao final deste parecer a Emenda no 1, com o intuito de 
corrigir, no art. 3°, a definição de pesca amadora. Tal modificação se faz necessária, 
uma vez que foi introduzida na proposição, como uma categoria específica, a 
modalidade de pesca desportiva, a qual não era considerada no projeto original. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.162/2000, no 2• 

turno, na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda no 1 a seguir apresentada. 
EMENDAN" 1 

Dê-se ao inciso I do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ·························································· 
I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou recreação, autorizada 

pelo órgão competente;". 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
José Milton, Presidente - Miguel Martini, relator - Fábio A velar - Maria José 

Haueisen. 
Redação do Vencido no I • Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.162/2000 

Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento 
da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
Art. 1 o- A fauna e a flora aquáticas existentes em cursos d'água, lagos, reservatórios 
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e demais ambientes naturais ou artificiais são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do Estado, assegurado o direito à sua exploração, nos termos estabelecidos 
pela legislação em geral e por esta lei em especial. 

Capítulo I! 
Da Pesca e da Aqüicultura 

Seção I 
Da Pesca 

Art. 2" - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente a capturar ou extrair 
seres aquáticos susceptíveis ou não de aproveitamento com finalidade econômica ou 
social. 

Art. 3o- Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica como: 
I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou desporto; 
II - profissional, quando praticada como profissão e principal meio de vida 

devidamente comprovado, por pescador matriculado em órgão competente, em área 
de domínio público ou em área de domínio privado, com o consentimento do 
proprietário; 

III - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, nas imediações de sua 
residência, com utilização de anzol, linha ou caniço simples e destinada ao sustento da 
família; 

IV - científica, quando praticada para fins de pesquisa, por técnicos ou cientistas 
devidamente autorizados; 

V - desportiva, quando praticada na modalidade de competição promovida por 
entidade legalmente organizada, com a autorização do órgão competente e de acordo 
com as normas por ele estabelecidas; 

VI - despesca, quando destinada à captura do produto da aqüicultura para fins de 
comercialização e manejo. 

Art. 4° - Fica proibida a comercialização do produto da pesca, excetuado o 
proveniente da pesca profissional e da despesca. 

Seção I! 
Dos Princípios e das Diretrizes das Atividades Relacionadas com a Fauna e a Flora 

Aquáticas 
Art. 5° - Nas atividades de pesca, de manejo e de aqüicultura, deve-se assegurar o 

equilíbrio ecológico, observados os seguintes princípios: 
I - a preservação e a conservação da biodiversidade; 
II - o cumprimento da função social e econômica da pesca; 
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros; 
IV - a precaução visando à biosegurança como pressuposto de qualquer 

procedimento para a introdução de organismos geneticamente modificados; 
V -o respeito à dignidade dos profissionais dependentes de atividade pesqueira; 
VI - a busca do desenvolvimento sustentável, caracterizado pela pr.Jdência 

ecológica, pela eqüidade social e pela eficiência econômica; 
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VII - a prevenção do tráfego de matéria genética. 
Art. 6° - São direUizes da política pesqueira do Estado: 
I- garantir a perpetuação e a reposição das espécies nativas; 
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração e comércio de pescados c 

petrechos de uso na pesca e na aqüicultura; 
IH- incentivar as atividades de fomento à aqüicultura; 
IV - estabelecer formas para reparação de danos; 
V - incentivar o turismo ecológico; 
VI - estimular programa de educação ambiental; 
VII- promover a pesquisa e a realização de atividade didático-científica; 
VIII - proteger a fauna e a flora aquáticas; 
IX - promover o desenvolvimento sócio-econômico-cultural dos pescadores 

profissionais e de sua família; 
X - promover a restauração dos hábitats aquáticos e dos recursos pesqueiros; 
XI- monitorar permanentemente o desembarque pesqueiro; 
XII - estabelecer o período defeso diferenciado, de conformidade com a época de 

reprodução, por região e por bacia hidrográfica. 
Seção III 

Dos Aparelhos e dos Métodos 
Art. 7' - O Poder Executivo estabelecerá as normas relativas à permissão, à 

restrição ou à proibição de aparelho, petrecho, equipamento, método ou técnica 
empregados na atividade ·pesqueira e fiscalizará os atos de pesca, a guarda, a 
comercialização e o transporte do produto. 

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma de identificação de 
aparelho, petrecho e equipamento de pesca licenciados. 

Seção IV 
Das Proibições 

Art. go - Fica proibida a pesca, observadas as normas estabelecidas pelo órgão 
competente: 

I - de espécie que deva ser preservada; 
II - de espécime que tenha tamanho inferior ao permitido; 
IH - em quantidade superior à permitida; 
IV - em rio ou local não permitido; 
V - em época não permitida; 
IV - em rio ou local não permitido conforme determinação do órgão competente; 
VII - com aparelho, petrecho, substância, técnica ou método não autorizados; 
Vill- sem licença de pesca, excetuados os casos previstos na legislação em vigor. 
Parágrafo único - Excetuam-se das proibições previstas neste artigo os atos de pesca 

para fins científicos, de controle ou de manejo de espécies, autorizados e 
supervisionados pelo órgão competente. 

Seção V 
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Do Zoneamento da Pesca 

Art. 9° - O Poder Executivo estabelecerá o zoneamento da pesca no Estado, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável da fauna e da flora aquáticas. 

§ 1 o - O zoneamento de que trata o "caput" deste artigo será definido mediante 
estudo técnico-científico com base na sustentabilidade da pesca em rios, trechos de 
rios, represas, lagoas e nas demais coleções d'água, podendo ser realizado por bacia 
hidrográfica. 

§ 2" - A definição da épuca e da modalidade de pesca pemülida uu proibida 
constará em calendários e mapas de fácil interpretação pelo cidadão comum. 

§ 3o - A proposta de zoneamento da pesca será precedida de audiências públicas 
regionais. 

§ 4° - Compete ao Conselho Estadual da Pesca e Aqüicultura decidir sobre a 
aprovação dos estudos técnicos elaborados por instituições de comprovada 
competência, os calendários da pesca e os mapas do zoneamento, que serão revistos 
periodicamente, em intervalos de cinco anos, no máximo. 

Seção VI 
Da Aqüicultura 

Art. 10 - Compreende-se por aqüicultura a atividade destinada à criação ou à 
reprodução, para fins econômicos, científicos ou ornamentais, de seres animais e 
vegetais que tenham na água seu ambiente natural. 

§ 1 o - Para o exercício da aqüicultura, são exigidos o registro anual do aqüicultor e a 
licença, expedidos pelo órgão competente. 

§ zo - Para o transporte, o uso e a exploração sócio-econômica do produto da 
aqüicultura, é exigida licença do órgão competente. 

§ 3° - O órgão competente irá determinar, mediante estudos técnico-científicos, as 
espécies da fauna e da flora aquáticas cuja criação, transporte e comercialização serão 
permitidos. 

Art. 11 - Cabe ao poder público estimular a aqüicultura, com a adoção das seguintes 
medidas: 

I - criação e apoio a centros de treinamento, pesquisa e extensão; 
II - incentivo à promoção de iniciativas destinadas ao desenvolvimento da 

aqüicultura. 
Parágrafo único - Compete à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - a coordenação das atividades relativas à 
aqüicultura. 

Seção VII 
Do Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura 

Art. 12 - Fica criado o Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura, órgão colegiado, 
deliberativo e consultivo subordinado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, com as seguintes competências: 

I - exercer funções deliberativas no âmbito da política de proteção à fauna e à flora 
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aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura; 

I! - propor e deliberar sobre o plano estadual de aproveitamento dos recursos 
pesqueiros e sobre o zoneamento da pesca de que trata esta lei; 

III- compatibilizar planos, programas e projetos de desenvolvimento da pesca e da 
aqüicultura com a política de proteção ao meio ambiente, em especial de conservação 
dos ecossistemas aquáticos; 

IV - propor programas de fomento à pesquisa aplicada e ao treinamento destinados 
ao desenvolvimento da fauna e da flora.aquáticas e à aqüicultura; 

V - responder a consultas sobre matérias de sua competência, orientar os 
interessados e divulgar as informações e disposições da legislação de proteção à fauna 
e à flora aquáticas; 

VI - aprovar seu regimento interno; 
VII - firmar convênios para a integração dos municípios na aplicação da política 

estadual de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da 
aqüicultura. 

Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo tem a seguinte composição: 
I- um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
li- um representante do Instituto Estadual de Florestas- IEF -; 
III- um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM -; 
IV - um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural -

EMATER/MG -; 
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
VI - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VII - um representante da Secretaria de Estado de Turismo; 
VIII - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
IX - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis- IBAMA -; 
X - um representante da Federação dos Pescadores Profissionais do Estado de 

Minas Gerais ou das Colônias de Pescadores Profissionais; 
XI - um representante da Federação dos Pescadores Amadores do Estado de Minas 

Gerais; 
XII - um representante dos clubes de pesca amadora do Estado de Minas Gerais; 
XIII- um representante da Associação Mineira de Aqüicultura- AMA-; 
XIV - dois representantes da comunidade científica do Estado de Minas Gerais; 
XV - dois representantes de organizações não governamentais - ONGs - do Estado 

de Minas Gerais. 
Art. 13 - Os membros do Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura serão 

nomeados por ato do Governador do Estado, mediante proposta do Secretário de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para um mandato de dois 
anos, renovável por igual período. 
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§ 2° - O exercício da função de Conselheiro é considerado de alta relevância, não 
cabendo aos integrantes do Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura remuneração de 
qualquer natureza. 

§ 3° - As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho Estadual de Pesca e 
Aqüicultura correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Capítulo III 
Das Licenças e dos Registros 

Art. 14 - Para o exercício da atividade pesqueira no Estado, é obrigatória a licença 
emitida pelo órgão competente, salvo nas modalidades de pesca de subsistência e 
desportiva. 

§ I o - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a utilização de aparelho, 
petrechos e equipamento de pesca. 

§ 2° - A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão fica sujeita ao 
recolhimento de emolumentos administrativos e de reposição de pesca e ao 
cumprimento do disposto no zoneamento da pesca. 

§ 3°- A licença para a pesca profissional é específica por bacia hidrográfica. 
§ 4° - São dispensados do recolhimento de emolumentos de que trata o § zo deste 

artigo o menor de até doze anos de idade, quando acompanhado de um dos pais ou 
responsável, o aposentado e o maior de sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, e 
de sessenta anos, se do sexo feminino, que utilizem para o exercício da pesca, sem 
fins comerciais, linha de mão, caniço simples ou caniço com molinete, empregados 
com anzol simples ou múltiplo, e que não sejam filiados a clube, associação ou 
colônia de pesca. 

§ 5° - A licença é expedida por tempo determinado e pode ser suspensa ou 
cancelada pelo órgão emissor, na hipótese de infração à lei ou por motivo de interesse 
ecológico. 

§ 6° - Pode ser concedida licença especial gratuita nos casos estabelecidos no 
regulamento desta lei. 

§ 7° - Pode ser concedida licença especial de aprendiz de pesca ao maior de 
quatorze anos e menor de dezoito anos, mediante autorização de autoridade judicial. 

§ 8°- A concessão da licença prevista no parágrafo anterior obedecerá ao respectivo 
regulamento, que disporá, entre outras medidas, sobre as condições gerais de 
expedição, incluindo limite de captura e, observada a legislação federal, a jornada de 
trabalho do aprendiz; 

§ 9° - Estão isentos de registro os estabelecimentos que comercializem os produtos 
da pesca ou da aqüicultura, prontos para o consumo, aí compreendidos os bares, 
restaurantes e similares. 

Art. 15 - Obrigam-se ao registro e à licença, quando necessária, a pessoa física ou 
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juridica especializada na fabricação ou comercialização de aparelho, petrecho ou 
equipamento de pesca de uso controlado e a que produza, explore, comercialize ou 
industrialize produto da pesca ou animal aquático vivo ou abatido, inclusive o 
ornamental. 

Parágrafo único - O registro deverá ser renovado anualmente. 
Capítulo IV 

Da Fiscalização 
Art. 16- A fiscalização da pesca, em caráter preventivo e repressivo, incidirá sobre: 
I- atividade que acarrete risco e dano à fauna aquática; 
II - captura, extração, coleta, beneficiamento, conservação, transformação, 

transporte, armazenamento e comercialização de seres aquáticos; 
III - transporte, posse, guarda, exposição e utilização de aparelho, petrechos ou 

equipamento. 
Parágrafo único - A fiscalização da pesca será exercida por servidor público 

credenciado para esse fim. 
Capítulo V 

Do Dano à Fauna e Flora Aquáticas 
Art. 17 - Constitui dano à fauna aquática toda ação ou omissão que degrade o 

ecossistema a ela relacionado, além das demais hipóteses previstas na legislação em 
vigor c, especialmente: 

I - a introdução de espécie exótica sem a autorização do órgão competente, 
entendendo-se como espécie exótica aquela que naturalmente não ocorre no corpo de 
água a qual se destinaria; 

II - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial de coleções de água 
naturais ou represas, excetuados os reservatórios artificiais destinados à prática da 
piscicultura e a outras finalidades; 

III - a captura de espécime da ictiofauna com tamanho inferior ao permitido, ou de 
espécie que deva ser preservada, ou em quantidade superior à permitida, conforme 
previsto na legislação; 

IV - a captura de espécime da ictiofauna em local e época proibidos ou com o 
emprego de aparelho, petrechos, método ou técnica não permitida; 

V - a prática de ação que provoque a morte de espécimes da flora e fauna aquáticas, 
por qualquer meio ou modo, contrariando norma existente; 

VI - a regularização das vazões de um curso de água que comprometa a função do 
criatório de peixes de suas várzeas. 

§ 1 o - Sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis, os autores do dano 
ficam obrigados à reparação ambiental, por meio de medidas a serem estabelecidas 
pelo órgão competente. 

§ 2° - O Poder Executivo adotará medidas preventivas com vistas a evitar ou 
minimizar o risco de dano à fauna e flora aquáticas. 

Capítulo VI 
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Art. 18 - As infrações administrativas compreendem toda ação ou omissão que 
contrarie os dispositivos desta lei e seu regulamento, sem prejuízo do disposto na 
legislação em vigor, e, em especial: 

I - a captura, a guarda, o transporte, a comercialização, a industrialização, a 
utilização ou a inutilização de produto da pesca obtido em desacordo com esta lei e 
seu regulamento; 

II - o transporte, a comercialização, a guarda, a posse ou a utilização de aparelho, 
petrechos ou equipamento de uso proibido ou sem o devido licenciamento ou registro; 

III - o uso indevido do registro ou da licença; 
IV - a prática de ação que provoque a morte de animal ou vegetal aquático nativo, 

em qualquer de suas fases de crescimento e desenvolvimento, sem autorização do 
órgão competente; 

V - a criação de obstáculo ou impedimento que interfira, por ação ou omissão, na 
migração, na reprodução, no recrutamento, na dispersão e na sobrevivência dos peixes 
em qualquer fase de sua vida; 

VI - a falta de registro ou licença junto ao órgão competente; 
VII - a não-apresentação de licença ou de documento de porte obrigatório, quando 

solicitado; 
VIII - a criação de impedimento ou dificuldade para a ação de fiscalização. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 19 - A ação ou omissão contrária às disposições desta lei sujeita o infrator às 
penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo da reparação do dano ambiental, 
principalmente o relativo à ictiofauna, e de outras ações legais cabíveis: 

I - multa de R$50,00 (cinqüenta reais) até R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de reais), calculada de acordo Com a natureza da infração, seu grau. sua extensão, sua 
área e sua região de ocorrência, o volume, o peso, a quantidade em unidades e o valor 
ecológico do objeto da infração, a finalidade e as características do ato que originou a 
infração, a exigência de reposição ou reparação relativa ao ato, o dolo ou a culpa do 
infrator, bem como sua proposta ou seu projeto de reparação, conforme estipular o 
regulamento desta lei; 

11 - apreensão ou perda de aparelho, petrechos, equipamento ou produto da pesca; 
III - interdição ou embargo da atividade; 
IV - suspensão da atividade; 
V - cancelamento de autorização, licença ou registro; 
VI- impedimento da obtenção de licença ou de incentivo oficial. 
§ 1 o - As penalidades previstas neste artigo aplicam-se ao autor direto da infração 

ou àquele que, de qualquer modo, concorra para sua prática ou dela obtenha 
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vantagem. 

§ 2°- Constatada a reincidência genérica, a multa será aplicada em dobro. 
§ 3° - Constatada a reincidência específica, além da multa em dobro, sujeita-se o 

infrator à perda dos aparelhos, petrechos e equipamentos utilizados no ato da infração. 
§ 4"- O pagamento de multa prevista nesta lei poderá ser parcelado em até 5 (cinco) 

vezes, exceto em casos de reincidência. 
§ 5° - Será cancelado o registro, a autorização ou a licença da pessoa física ou 

jurídica que reincidir na infração que tenha originado pena de suspensão da atividade. 
§ 6°- Será admitida, a critério do órgão competente, a conversão em despesa com a 

execução de projeto de reparação de até 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa 
aplicada. 

§ 7° - Cabe ao órgão competente efetuar a cobrança administrativa e propor as 
execuções fiscais, relativamente aos créditos constituídos. 

§ 8°- As multas serão corrigidas anualmente pelo índice oficial de inflação. 
Art. 20 - A infração ao disposto nesta lei e em seu regulamento será objeto de auto 

de infração, com indicação do fato, das circunstâncias atenuantes e agravantes, de seu 
enquadramento legal, da penalidade aplicada e do prazo de defesa. 

I - São circunstâncias atenuantes: 
A - baixo grau de instrução do infrator; 
B - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou 

limitação significativa da degradação causada; 
C - comunicação prévia pelo infrator de iminente perigo de degradação ambiental. 
II - São circunstâncias agravantes: 
A - a reincidência; 
B - a obtenção de vantagem pecuniária; 
C - a coação de terceiros para a execução da infração; 
D - a exposição a perigo da saúde pública e do meio ambiente; 
E - o dano a propriedade alheia; 
F - o cometimento da infração no período noturno; 
G - o cometimento da infração aproveitando-se da ocorrência de fenômenos 

naturais que a facilitem; 
H - o cometimento da infração em unidades de conservação e lagoas marginais. 
Art. 21 - O aparelho, o petrecho ou o instrumento apreendido será encaminhado ao 

órgão competente para alienação, devolução, in utilização ou aproveitamento. 
Art. 22 - O material apreendido não procurado no prazo de 90 (noventa) dias 

reputar-se-á abandonado, e o órgão competente promoverá a destinação legal daquele 
cujo uso seja permitido. 

Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso proibido não será 
devolvido, cabendo ao órgão competente determinar sua destinação. 

Art. 23 - O produto de pesca apreendido será avaliado e doado pela autoridade 
competente a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras de cunho social e sem 

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



268 
fins lucrativos, com a lavratura do respectivo termo de doação. 

Capítulo VII 
Dos Recursos Administrativos 

Art. 24- O autuado, independentemente de efetuar depósito ou caução, terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto Estadual 
de Florestas- IEF -,protocolando-a conforme dispuser o regulamento desta lei. 

Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF -, caberá recw-so, em última instância, à câmara especializada do 
COPAM, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Capítulo VIII 
Das Receitas e Suas Aplicações 

Art. 25 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos emolumentos 
previstos nesta lei serão destinados ao custeio da atividade pesqueira, aí incluídos a 
pesquisa, a educação, a fiscalização, a piscicultura, o repovoamento c outras 
atividades afins. 

§ l • - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta por cento) dos recursos 
auferidos para apoiar as atividades de aqüicultura e organização de colônias de 
pescadores profissionais. 

§ 2• - Percentual não superior a 40% (quarenta por cento) dos recursos auferidos 
destinados à reposição de pesca poderá ser utilizado no fornecimento de alevinos e 
matrizes de espécies nativas para repovoamento dos cursos de água, a título de 
incentivo. 

Capítulo IX 
Da Educação Ambiental 

Art. 26 - Órgãos competentes criarão mecanismos que visem ao desenvolvimento 
integrado de programas de educação ambiental e de informação técnica, relativos à 
proteção e ao incremento dos recursos da fauna e da flora aquáticas no Estado. 

Art. 27 - Cabe ao poder público divulgar os princípios e o conteúdo desta lei nas 
escolas de nível fundamental, médio e superior da rede estadual, em colônias e 
associações de pescadores, em órgãos ambientais, bibliotecas públicas e Prefeituras 
Municipais. 

Capítulo X 
Disposições Finais 

Art. 28 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão competente o IEF, ressalvada 
a competência do Conselho Estadual da Pesca e Agricultura. 

Art. 29 - O IEF poderá firmar instrumentos de cooperação com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - e com 
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 

Art. 30 - O IEF firmará com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -
instrumento por meio do qual serão implementadas as ações de fiscalização e 
autuação, para o cumprimento desta lei e de seu regulamento. 
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Art. 31 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei e em seu regulamento, 

aplica-se aos infratores o disposto na Lei Federal n• 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
Art. 32 - Nos períodos de defeso, o Estado fornecerá, mensalmente, uma cesta 

básica de alimentos aos pescadores profissionais domiciliados e residentes no Estado, 
previamente cadastrados no IEF, confonne os critérios estabelecidos pelo órgão 
competente. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo terá como fonte de custeio os valores 
decorrentes da cobrança de taxas, emolumentos e multas relativas à atividade de pesca 
c os recursos doados ou transferidos para essa finalidade pela União, pelos municípios 
e pela iniciativa privada. 

Art. 33 - Para a consecução dos objetivos desta lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênio, ajuste ou instrumento congênere com órgãos ou 
entidades da União, dos Estados e dos municípios e organizações não governamentais 
- ONGs. 

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 35 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 36- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 12.265, 

de 24 de julho de 1996. 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.383/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Executivo a doar ao Município de Santa Luzia o imóvel que especifica. 

No J• turno, foi a proposição aprovada, com a Emenda n• 1. 
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 integrante desta peça 
opinativa. 

Fundamentação 
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia era proprietária de um terreno com a área de 

753,50 m2 e fez acordo com a MinasCaixa para que esta ali construísse um prédio que 
abrigaria, no lo andar, a sua agência e, no 2° andar, a Câmara Municipal. 

Com a liqüidação dessa instituição bancária, o 1 o andar, ocioso, foi sendo ocupado 
pela Câmara de Vereadores, que cuidou de sua conservação e vem fazendo bom e 
justo uso do imóvel, instalando gabinetes, o que possibilita melhor atendimento ao 
povo. 

Agora, é mister regularizar essa situação, fazendo reverter o imóvel para o 
município. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que a proposição é 
meritória, pois traz relevantes benefícios sociais. 

Por outro lado, a matéria, por tratar de reversão de imóvel, não envolve desembolso 
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de recursos, não encontrando, assim, nenhum óbice financeiro ou orçamentário à 
sua tramitação. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.383/2001, no 
2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria - Rogério 

Correia - Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no I o Turno 
PROJETO DE LEI W 1.383/2001 

Autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de Santa Luzia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Santa 

Luzia a fração ideal de 0,5576% (primeiro pavimento e subsolo), correspondente a 
417,85m' da construção do prédio edificado no terreno com a área de 753,50m2

, com 
as seguintes medidas e confrontações: 9,50m de frente para o Largo do Santuário; 
32,40m para a Rua José Brígido da Silva; 45,00m para a Rua de Acesso à Rua 
Direita; 34,00m pelos fundos, com terrenos pertencentes ao Santuário em Santa 
Luzia. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.418/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei sob comento objetiva 

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de 
Alpinópolis. 

Aprovado o projeto no I o turno, com as Emendas TI 0 S 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 
2° turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em tela não encontra 
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois não acarreta despesas para os 
cofres públicos, nem causa impacto na lei orçamentária. Representa apenas 
diminuição no ativo permanente do Tesouro, que, de certa forma, será amplamente 
compensada pelos benefícios que poderá representar para a população do município 
agraciado com a doação. 

A autorização legislativa "in casu" vem atender ao disposto no §2° do art. 105 da 
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 
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movimentação dos valores do Tesouro através de venda ou doação 
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Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos princípios 
que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a esta relataria dar parecer 
favorável ao projeto que o formaliza. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.418/2001 no 2" 

turno, na forma do vencido no 1" turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rogério Correia - Eduardo 

Hermeto. 
Redação do Vencido no 1" Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.418/2001 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel 
que especifica. 

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

Alpinópolis o imóvel constituído de um terreno com área de 1.142,50m2 (mil cento e 
quarenta e dois vírgula cinqüenta metros quadrados), situado nesse município, 
registrado sob o n" 8.709, no livro 3-L, à fls. 233, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Alpinópolis. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.710/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria da Comissão Especial das Taxas, o projeto de lei em epígrafe altera 

dispositivos da Lei n" 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária 
estadual, e dá outras providências. 

Aprovado no 1" turno, na forma do Substitutivo n" I, o projeto de lei retoma a esta 
Comissão para receber parecer no 2" turno. Conforme decisão da Presidência, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, foi-lhe anexado o Projeto de Lei no 
1.711/2001, também da Comissão Especial das Taxas, por guardarem semelhança. 

Nos termos do art. I89, § 1", do Regimento Interno, em anexo apresentamos a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela é resultante do amplo trabalho realizado pela Comissão 

Especial das Taxas, que percorreu diversas regiões de Minas Gerais e ouviu 
representantes de segmentos empresariais e industriais e das classes produtoras, 
visando corrigir as distorções dos valores das taxas cobradas no Estado de Minas 
Gerais. 
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O Substitutivo TI0 1 cuidou de aperfeiçoar o projeto, fazendo as adequações 

necessárias na Tabela A do Anexo I, a que se refere o art. 92 da Lei n" 6.763, de 1975, 
que disciplina a cobrança das taxas de expediente relativas a atos de autoridade 
administrativa, incluindo as taxas relativas a atos fiscais da Secretaria de Eslado da 
Fazenda, as taxas do Instituto Mineiro de Agropecuária e as taxas relativas a atos de 
autoridade da Secretaria de Estado da Saúde. 

O substitutivo estabelece a redução de alguns valores e, em contrapartida, propõe o 
aumento de valores defasados em relação a outros, atendendo-se assim ao princípio da 
recomposição da receita tributária, previsto no art. 14 da Lei Complementar Federal 
n" 101, de 2001 -a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Quanto ao Projeto de Lei n" 1.711/2001, anexado ao projeto, sua redação apenas 
compatibilizao texto da Lei TI0 13.437, de 1999, que trata do Programa Micro Geraes, 
uma vez que o projeto em tela já deixa clara no texto da Lei TI0 6.763, de 1975, a 
isenção do pagamento de taxas de expediente para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

Examinando a matéria aprovada no 1 ('I turno, julgamos conveniente propor algumas 
alterações que permitem o aprimoramento da legislação tributária no Estado, o que 
fazemos por meio do Substitutivo no 1, apresentado ao final deste parecer. 

Estamos propondo, em primeiro lugar, que se elimine a obrigatoriedade de que os 
livros fiscais seja registrados na repartição fazendária do domicílio do contribuinte. 
Com isso, a obrigatoriedade passa a ser apenas a do devido registro, evitando-se 
possíveis confusões e facilitando, para o contribuinte, a sua regularização. Essa 
alteração é estendida ao produtor rural. 

Introduzimos, também, alterações no art. 91 da Lei n" 6.763, de 1975, concedendo 
isenções de taxas às microempresas e aos produtores rurais. Há aqui, em relação ao 
texto original da legislação, um claro avanço no sentido da proteção ao pequeno 
empresário, que gera empregos. Consideramos que a .discriminação das taxas para as 
quais se concedem as isenções viabiliza a aplicação da norma legal, o que poderia não 
acontecer se mantida a redação aprovada no 1 o turno. 

Estamos modificando a sistemática da exigência de certidão negativa. No texto da 
legislação em vigor, percebe-se que a regra geral é exigi-la, ao passo que, na nossa 
proposta. estamos restringindo essa exigência aos casos em que ela é absolutamente 
indispensável, quais sejam, o da baixa de registro na Junta Comercial e o da alienação 
de bens imóveis e direitos a eles relativos, pois consideramos que, nesses casos, há a 
possibilidade real de que ocorra lesão ao Fisco Estadual mediante o desaparecimento 
do patrimônio do contribuinte inadimplente. 

Estamos suprimindo do texto aprovado a regulamentação do conjunto de taxas 
cobradas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, em vinude da aprovação e remessa 
à sanção do Projeto de Lei n" 1.327/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, que 
disciplina a matéria. 

Estamos apresentando proposta de criação de novas taxas com relação a apenas 
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duas novas situações. A primeira dessas situações está relacionada com o uso cada 
vez mais freqüente dos Emissores de Cupom Fiscal, ou seja, das máquinas eletrônicas 
que ao mesmo tempo agilizam e facilitam, para consumidores e empresários, as 
transações comerciais. As novas tecnologias, especialmente as relacionadas- à 
informática, trazem consigo a possibilidade de maior sofisticação nas fraudes contra o 
Fisco. Assim, toma-se necessário o aprimoramento técnico dos mecanismos de 
controle, o que acarreta maiores custos para o Estado, razão pela qual devem ser 
cobradas as taxas propostas. Destacamos, ainda, que os custos para os empresários 
não são excessivamente elevados, especialmente se levarmos em conta as facilidades 
e as vantagens que o novo sistema de emissão de documentos pode trazer. Apenas no 
que se refere à homologação de equipamentos há um custo maior, a ser bancado por 
seus fabricantes, dada a necessidade de análise técnica mais especializada e 
minuciosa. 

A segunda situação considerada diz respeito à taxa de licenciamento de veículos, 
taxa esta que já se cobra em vários Estados da Federação, em valores que variam de 
R$10,00 a R$55,00, aproximadamente. Estamos, aqui, diante de um serviço 
indivisível que é efetivamente prestado pelo Estado, razão pela qual se justifica, 
legalmente, a existência da taxa. O valor proposto, 28,5 UFIRs, está situado na média 
do que se cobra nos demais Estados, o que comprova a razoabilidade do .que se 
sugere. Lembramos ainda que a Lei Complementar Federal no 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), determina, em seu art. 14, II, que a renúncia de receita (que 
compreende, entre outras, a anistia, a remissão e a alteração de alíquotas) deve estar 
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento da receita, que pode 
ocorrer mediante a instituição de novos tributos. Assim, essa nova taxa torna-se 
também uma exigência legal, para que não se tenha o desequilíbrio condenado na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 1.710/2001 

no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro 

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16- ................................................ . 
II - manter livros fiscais devidamente registrados na repartição fazendária, bem 

como os documentos fiscais, pelo prazo previsto na legislação tributária; 

Art. 17 - O produtor rural deverá cadastrar -se na repartição fazendária, na forma 
prevista no Regulamento. 
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Art. 18 - O produtor rural fica sujeito à entrega de declaração anual, no modelo 

e condições estabelecidas em Regulamento, contendo os dados estritamente 
necessários ao controle da produção e circulação de mercadorias. 

Art. 91 - ................................................ . 
§ I o - A microempresa fica isenta do recolhimento das taxas previstas nos subi tens 

2.1. 2.3. 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 e no item 3 da Tabela A, 
anexa a esta lei. 

§ 30- .................................................... .. 
li! - das taxas previstas nos subi tens 2. 7 e 2.1 O da Tabela A, anexa a esta lei, o 

produtor rural; 

Art. 219- A certidão negativa será exigida nos seguintes casos: 
I- pedido de incentivos, benefícios ou favores fiscais de qualquer natureza; 
II- transação de qualquer natureza com órgãos públicos ou autárquicos estaduais; 
III - recebimento de crédito decorrente das transações referidas no inciso anterior; 
IV- baixa de registro na Junta Comercial; 
V- transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. 
§ 1 o - Não será exigida a apresentação do documento de que trata este artigo nas 

seguintes situações: 
1) pedido de restituição de tributo ou multas pagas indevidamente; 
2) pedido de reconhecimento de isenção; 
3) inscrição como contribuinte; 
4) baixa de inscrição como contribuinte; 
5) os casos previstos nos incisos I, II e III deste artigo, quando a decisão estiver a 

cargo da Secretaria de Estado da Fazenda. 
§ zo - O deferimento dos pedidos a que se refere o § 1 o fica condicionado a estar o 

requerente em situação que permitiria a emissão de certidão negativa de débito para 
com a Fazenda Pública Estadual. 

Art. 2° - o § 3° do art. 91 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do inciso V, com a seguinte redação: 

"Art. 91 - ············································ 
§ 30- .................................................. . 
V - da taxa prevista no subitem 2.24, a preparação e a emissão de documento de 

arrecadação no controle do trânsito de mercadorias ou pela Internet.". 
Art. 3° - A descrição dos atos de autoridade administrativa da Secretaria de Estado 

da Fazenda, previstos nos subitens a seguir relacionados da Tabela A, anexa à Lei no 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

I- subitem 2.3: "análise em pedido de reconhecimento de isenção do ICMS"; 
11- subitem 2.7: '"análise em pedido de inscrição no Cadastro de Contribuintes do 

ICMS do Estado"; 
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III - subitem 2.10: "análise em pedido de reativação de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS"; 
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IV - subitem 2.12: "análise em pedido de autorização para emissão de documentos 
fiscais por processamento eletrônico de dados"; 

V - subitem 2.13: "análise em pedido de autorização para escrituração de livros 
fiscais por processamento eletrônico de dados"; 

VI- subitem 2.14: "análise em pedido de autorização para emissão de documentos 
fiscais e escrituração de livros fiscais por processamento eletrônico de dados"; 

VII- subitem 2.15: "análise em pedido de alteração nas autorizações de que tratam 
os subitens 2.12, 2.13 e 2.14"; 

VIII - subitem 2.27: "reemissão ou fornecimento de za via ou cópia autenticada de 
documento fiscal". 

Art. 4•- Os subitens da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n• 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, na redação dada pela Lei n• 13.430, de 28 de dezembro de 1999, 
passam a vigorar com as alterações introduzidas pelo Anexo I desta lei. 

Art. 5'- Acrescente-se à Tabela D, a que se refere o art. 115 da Lei n• 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, com as modificações introduzidas pelas Leis n•s 12.032, de 21 
de dezembro de 1995 e 12 425 de 27 de dezembro de 1996, o seguinte item 5.18: , 
5.18- Renovação do 28,5 X 

licenciamento anual de 

veículo 

Art. 6° - Esta lei entra em vtgor na data de sua publicação, produzindo efeitos no 
exercício imediatamente subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o inciso III do 
art. 174 e os subitens 2.8, 2.22, 2.23, 2.26, 2.31, 2.32 e 2.33 da Tabela A, da Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 2• da Lei n• de de 200) 

Tabela A 
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridade 

Administrativa 
(a que se refere o art. 92 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975) 

* -A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 6.12.01. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando 

Faria- Ivair Nogueira- Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N• 1.710/2001 

Altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 
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providências. 

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

1975, na redação dada pela Lei no 13.430, de 28 de dezembro de 1999, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"An.91- ........................................ . 
§ 1 o - As microempresas e empresas de pequeno pone ficam isentas do pagamento 

das taxas de expediente relativas a atos de autoridade administrativa previstos na 
Tabela A, anexa a esta lei. 

Art. 205- .................................... .. 
Parágrafo único - As certidões emitidas pela Fazenda Pública Estadual previstas no 

item 2.8 da tabela A, anexa a esta lei, terão validade pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.". 

Art. 2°- A Tabela A a que se refere o art. 92 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, na redação dada pela Lei no 13.430, de 28 de dezembro de 1999, passa a vigorar 
com as alterações introduzidas pelo Anexo I desta lei. 

Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contado 
da data de sua publicação, bem como adotará as medidas previstas no art. 14 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. produzindo efeitos no 
exercício imediatamente subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 2° da Lei no, de de 200 .) 
Tabela A 

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridade 
Administrativa 

(a que se refere o art. 92 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975.) 
*-A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 6.12.01. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

34/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar no 34/2001, de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, que altera a redação da Lei Complementar no 50, de 13 de janeiro de 1998, 
foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

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

A Comissão de Redação, depois de examinar o projeto, entendeu que seria 
necessário alterar a forma de articulação de seu comando no contexto temporaL 

~-----------~------------~ 
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O projeto, tal como redigido, cria um artifício jurídico a nosso ver equivocado 

para tratar do problema concreto que, pela via legislativa, se pretende solucionar. O 
texto aprovado contém uma ficção jurídica inusitada: retomando no tempo, supõe que 
a norma nele contida está sendo editada no ano de 1998, como disposição integrante 
de uma lei - genérica - que foi promulgada naquela época. A fórmula ignora a 
realidade jurídica que, desde então, é a vigente e tenta projetar uma história jurídica 
paralela à que, de fato, vem produzindo efeitos até hoje. 

O objetivo do projeto é dispensar do requisito de conclusão do 2o grau, instituído 
pela lei de 1998, os candidatos que, então, estavam inscritos em concurso público 
para a carreira da Polícia Militar. Ora, essa medida, excepcional, tem caráter concreto 
c transitório, o que determina a inserção do seu comando no presente em que é 
editado (o ano de 2001), independentemente da ocorrência, no passado, do fato cujos 
efeitos pretende corrigir. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 34/2001 
Estabelece ressalva a exigência para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais - PMMG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. I"- As pessoas que, em 13 de janeiro de 1998, estavam inscritas, em qualquer 

de suas fases, em concurso público ou em curso de formação para ingresso em 
carreira da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, ficam dispensadas 
do cumprimento da exigência estabelecida no art. 5", III, "a", 6, da Lei n" 5.301, de I6 
de outubro de 1969, com a redação dada pela Lei Complementar n" 50, de 13 de 
janeiro de 1998. 

Art. 2°- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.039/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.039/2000, de autoria da Deputada Maria Olívia, que institui o 

Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de Fogos de Artifício e dá 
outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § I" 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" 1.039/2000 
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Cria o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Fogos 
de Artifício e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica criado, na Região Oeste do Estado, o Pólo de Desenvolvimento do 
Setor da Indústria e do Comércio de Fogos de Artifício. 

Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por esta lei os 
Municípios de Araújos, Arcos, Itapecerica, Japaraíba, Lagoa da Prata, Moema, Pedra 
do Indaiá, Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste. 

Art. 2° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a estimular o 
desenvolvimento econômico e social da região, na forma prevista nesta lei, as 
empresas industriais e comerciais instaladas nos municípios integrantes do Pólo de 
Desenvolvimento que venham a expandir suas atividades c as que neles venham a 
instalar-se. 

Art. 3°- Constituem incentivos a serem concedidos às empresas referidas no art. 2°: 
I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual competente, 

compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de redes de energia elétrica, de 
telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem; 

li - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura pelos diversos 
órgãos da administração pública estadual direta ou indireta para a implementação dos 
projetos a que se refere o inciso I; 

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições especiais para 
financiamento de ações, projetos e iniciativas relacionados com a produção de fogos 
de artifício. 

Art. 4°- Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às empresas referidas no 
art. 2°: 
I- a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas 
operações internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados nas 
fases de produção e industrialização de fogos de artifício, observados os prazos, 
formas e condições estabelecidos em regulamento; 

li - a concessão de período de carência de dois anos, contado do início das 
atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas empresas integrantes do 
Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do 
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições estabelecidas na 
legislação em vigor; 

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de competência federal, 
mediante convênio do Estado com a União. 

Art. 5° - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1 o poderão, a seu 
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cnteno, mediante lei municipal, conceder benefícios fiscais às empresas que 
implantarem projetos industriais em seus territórios. 
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Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos mediante o 
cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no art. 14 da Lei 
Complementar Federal n." !OI, de 4 de maio de 2000. 

Art. 7o - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, 
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de Desenvolvimento criado 
por esta lei, aí incluídos o número de empresas atendidas e o montante de recursos 
liberados pelas linhas de crédito oficiais. 

Art. go- A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e beneficios fiscais 
previstos nesta lei remeterá ao Governo do Estado e à Assembléia Legislativa, 
anualmente, seu balanço geral. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. I O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no 
exercício financeiro subseqüente. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO F1NAL DO PROJETO DE LEI N" 1.6!3/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.61312001, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com as Emendas n°S 1, 2 e~ e a Subemenda no 1 à Emenda no 1 
ao vencido rio 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.613/2001 
Dispõe sobre a prevenção coritra incêndio e pânico no Estado e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A prevenção e o combate a incêndio e pânico em edificação ou espaço 

destinado a uso coletivo no Estado serão feitos com a observância do disposto nesta 
lei. 

Parágrafo único - Consideram-se edificação ou espaço destinado a uso coletivo, 
para os fins desta lei, os edifícios ou espaços comerciais, industriais ou de prestação 
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de serviços e os prédios de apartamentos residenciais. 

Art. 2° - Para os fins do art. 1°, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
-CBMMG-, no exercício da competência que lhe é atribuída no inciso I do art. 3° da 
Lei Complementar no 54, de 13 de dezembro de 1999, desenvolverá as seguintes 
ações: 

I - análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; 
li - planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de prevenção 

a incêndio e pânico nos locais de que trata esta lei; 
Ill - estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus 

bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; 
IV- aplicação de sanções administrativas nos casos previstos em lei. 
Art. 3°- Constituem infrações sujeitas a sanção administrativa: 
I - deixar de instalar os insuumentos preventivos especificados em norma técnica 

regulamentar ou instalá-los em desacordo com as especificações do projeto de 
prevenção contra incêndio e pânico ou com as normas técnicas regulamentares; 

II - não fazer a manutenção adequada dos insuumentos a que se refere o inciso I, 
alterar-lhes as características, ocultá-los, removê-los, inutilizá-los, destruí-los ou 
substituí-los por outros que não atendam às exigências legais e regulamentares. 

Art. 4° - A inobservância do disposto no art. 3° desta lei sujeita o infrator às 
seguintes sanções administrativas: 

I -- advertência escrita; 
11- multa; 
III - interdição. 
§ 1° - A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, constatado o 

descumprimento desta lei ou de norma técnica regulamentar. 
§ 2° - Sessenta dias após a formalização da advertência escrita, persistindo a 

conduta infracional, será aplicada multa de R$100,00 (cem reais) a R$3.000,00 (três 
mil reais), valores que serão corrigidos monetariamente de acordo com índice oficial. 

§ 3° - Persistindo a infração, nova multa será aplicada em dobro e 
cumulativamente. 

§ 4°- A pena de interdição será aplicada quando houver risco iminente de incêndio 
ou pânico. 

Art. 5' - Será afixado na parte externa da edificação ou do espaço destinado a uso 
coletivo referidos no parágrafo único do art. I o o laudo de vistoria e liberação para seu 
funcionamento, emitido pelo CBMMG, sob pena de interdição imediata do 
estabelecimento. 

Art. 6° - É obrigatória a presença de responsável técnico, na forma estabelecida em 
regulamento pelo CBMMG, em evento público realizado no Estado. 

Art. 7° - A pessoa física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, 
manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico 
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utilizados em edificação de uso coletivo deverá cadastrar-se no CBMMG para o 
exercício dessas atividades. 
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Parágrafo único - As especificações técnicas do cadastro a que se refere o "capuf' 
deste artigo serão definidas pelo CBMMG. 

Art. go- Fica proibido ao militar da ativa ser proprietário ou consultor de empresa 
de projeto, comercialização, instalação, manutenção e conservação nas áreas de 
prevenção e combate a incêndio e pânico. 

Parágrafo único - Serão aplicadas ao infrator do disposto neste artigo as penalidades 
previstas em lei. 

Art. go - Esta lei estende-se, no que couber, às edificações e espaços destinados ao 
uso coletivo já existentes na data de sua publicação. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 11 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 3, APRESENTADA NO I • TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N" 1.760/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das funções de chefia do 
Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG e dá outras providências. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade;· à Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas n•s I e 2, que apresentou, e a 
esta Comissão, que também se manifestou favoravelmente à aprovação da matéria 
com as Emendas n°s 1 e 2. 

Ainda na fase de discussão no 1 o turno, foi apresentada em Plenário a Emenda no 3, 
que veio a esta Comissão para receber parecer. 

Rejeitado o parecer em reunião desta Comissão~ foi designado novo relator para 
emitir parecer sobre a matéria, nos termos do § 3° do art. 138 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto original, que prevê a recomposição da remuneração dos servidores da 

FHEMIG, autoriza o Executivo a abrir crédito suplementar de até R$10.216.000,00. 
As Emendas n•s I e 2, apresentadas pela Comissão de Administração Pública, 
incluíram no texto do projeto os servidores da Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e alteraram o valor do crédito 
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suplementar para R$12.565.541, 76. 

A emenda em estudo propõe a correção das tabelas remuneratórias das classes de 
cargos efetivos e dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,·bem como a 
elevação do limite do crédito suplementar para R$19.064.775,36, para atender às 
despesas decorrentes de tal medida. Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 43 da Lei 
Federal n• 4.320, de 1964, a abertura do crédito autorizado depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

A referida emenda prevê ainda que a diferença correspondente aos meses de 
outubro a dezembro será paga juntamente com a folha de janeiro de 2002. 

Entendemos ser justo estender a medida aos servidores do IPSEMG, cujas tabelas 
remuneratórias não são corrigidas desde agosto de 1995, tendo em vista a 
disponibilidade e a dedicação com que vêm exercendo sua atividade, a exemplo dos 
servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n• 3. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 200 I. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Eduardo Hermeto - Rogério 

Correia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 4/1212001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Carlito Fontoura 

Santos, ocorrido em 30111/2001, em Porteirinha. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra. Maria Sapori 

Ávila, ocorrido em 3112/2001, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Leopoldina Moreira 

Duarte, ocorrido em 27111/2001, em Luz.(- Ciente. Oficie-se.) 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Marcelino Souza 

Costa, ocorrido em 3112/2001, em Itaperuna, RJ. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Domingos Dias, 

ocorrido em 2112/2001, em Nova Era.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Silvio Pereira da 

Silva, ocorrido em 30/11/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Marcelo Gonçalves (2) e Sebastião Costa - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados João Leite, Elbe Brandão, Dimas Rodrigues, Sargento Rodrigues e José 
Henrique - 2" Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 34/2001 c 
dos Projetos de Lei n°S 1.039/2000 e 1.613/200 I; aprovação; declaração de voto -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da CP! do Preço do Leite e da Comissão 
do Trabalho; aprovação - 2a Fase: Chamada para verificação de quórum; inexistência 
de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Wanderley Ávila- Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho- Adelmo Carneiro Leão-
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - 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 Herrneto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Fábio A velar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique- José Milton - Kemil Kumaira-
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 - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sargento Rodrigues -Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14hl4min, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião 
anterior. 

I" Parte 
I" 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 Sebastião Costa, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao Ofício 

n" 2.303/2001/SGM, informando que o assunto, referente ao Projeto de Lei n" 
1.832/2001, foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.83212001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao Ofício 
n" 175/2001/DLE, informando que o assunto, referente ao Projeto de Lei n" 
1.374/2001, foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.374/2001.) 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração, em atenção ao Ofício 
n" 2.302/2001/SGM, informando que o assunto, referente ao Projeto de Lei n" 
1.830/2001, foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos Municipais. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.830/2001.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em atenção ao 
Requerimento n" 2.315/2001, da Comissão de Administração Pública, prestando 
informações sobre a situação dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação com 
contratos da MinasCaixa. 

Do Sr. Mun1io de A vellar Hingel, Secretário da Educação, agradecendo convite 
para participar do Ciclo de Debates "A educação que nós, surdos, queremos" e 
indicando representantes. 

Do Sr. Hélio Machado, Secretário de Agricultura, em atenção ao Requerimento no 
2.526/2001, do Deputado Sebastião Costa, informando não poder atender ao pedido 
contido no referido requerimento, pois o Poder Executivo transferiu à União a 
totalidade de sua participação acionária no CEASA. 

Do Sr. Fernando Damata Pimentel, Vice-Prefeito de Belo Horizonte no exercício do 
cargo de Prefeito Municipal, encaminhando cópia de relatório contendo a apuração, as 
conclusões e as recomendações referentes ao estabelecimento comercial Canecão 
Mineiro. (- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG (2), informando, em 
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atenção ao Requerimento no 2.750/2001, do Deputado Ar1en Santiago, que foi 
feita licitação para execução das obras de construção e pavimentação da Estrada 
Principal Jruba II e da gleba C1 do Projeto Jaíba I e, em atenção ao Requerimento no 
2.792/2001, do Deputado Carlos Pimenta, que a execução das obras de construção e 
pavimentação do trecho de rodovia entre São João do Paraíso e Taiobeiras foi incluída 
na proposta orçamentária do DER-MG para 2002. 

Do Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, encaminhando relação dos 
processos rurais a serem escriturados administrativamente por essa fundação. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes e Obras 
Públicas (2), encaminhando cópias dos Convênios n°s 25, 26 e 27/01, firmados, 
respectivamente, com os Municípios de São Tomé das Letras, São Sebastião do 
Paraíso e Seritinga. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 
da Constituição Estadual, c/c o art. I 00, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Rogério Gonzalez Alves, Diretor Executivo do DNER, em atenção a 
requerimento do Deputado Arlen Santiago encaminhado por meio do Ofício no 
1.483/2001/SGM, prestando informações a respeito de obras na BR-135 e na BR-040. 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DER-
MG, prestando informações sobre o Requerimento no 2.604/2001, do Deputado 
Doutor Viana; sobre o Requerimento no 2.62212001, do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; c sobre o Requerimento no 2.697/2001. da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur, Presidente da Fundação de Arte de Ouro 
Preto, prestando informações relativas ao Requerimento no 2.138/2001, do Deputado 
Miguel Martini. 

Do Sr. José Pereira Campos Filho, Presidente da ltambé, prestando informações 
relativas a pedido encaminhado por meio do Ofício n° 2.287/2001/SGM. (-À CPI DO 
Preço do Leite.) 

Do Sr. Jacques Gontijo Álvares, Vice-Presidente da ltambé, prestando informações 
relativas a pedido encaminhado por meio do Ofício no 2.541/2001/SGM. (-À CPI do 
Preço do Leite.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI W 1.901/2001 

Reconhece a Estância Hidromineral de Barragem do Benfica - Fazenda Bela Vista, 
localizada no Município de Itaúna. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade denominada 

Barragem do Benfica- Fazenda Bela Vista, localizada no Município de Itaúna. 
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An. 2"- A Estância Hidromineral de Barragem do Benfica- Fazenda Bela Vista 

compreende uma área de 247,41ha (duzentos e quarenta e sete vírgula quarenta e um 
hectares) delimitada por um polígono que tem as seguintes coordenadas: 

* · O quadro das coordenadas foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
7.12.01. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2001. 
Álvaro Antônio 
Justificação: O Município de Itaúna possui fonte de água mineral, com outorga de 

pesquisa c exploração liberada pelo DNPM. A vazão da fonte e a infra-estrutura 
municipal satisfazem os pré-requisitos dispostos na Lei n" 13.459, de 2000, existindo 
mesmo a regular exploração comercial dessa riqueza mineral, pela empresa Água 
Mineral Viva, fatos demonstrativos da viabilidade de seu reconhecimento como 
estância hidromineral. 

O processo relacionado com a pesquisa tem como titular a empresa Água Mineral 
Viva Ltda., CNPJ 2.341.540/0001-09, com unidade industrial à Fazenda Bela Vista, 
Barragem do Benfica, Distrito e Município de Itaúna. A empresa é detentora do 
Processo DNPM 830.483/86, com alvará publicado para gnaisse no "Diário Oficial da 
União" de 15/5/89. Após os trabalhos de pesquisa, houve a concessão do direito 
minerário através da Portaria de Lavra n" 327, de 23110/96, publicada no "Diário 
Oficial da União" de 24110/96. Posteriormente foi averbada a esse título a outorga de 
exploração de água mineral. A jazida possui duas fontes denominadas Fonte Olhos 
D'Água (água mineral radioativa na fonte), com vazão de 13.500 litros/hora, e Fonte 
Gota (água mineral fracamente radioativa na fonte, com vazão de 3.000 litros/hora). A 
vazão total da outorga é 16.500 litros/hora. É importante frisar que a Lei n" 13.445, de 
1011/2000, reconheceu a Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda da 
Esperança, no Município de Mário Campos. Assim sendo, o reconhecimento da 
Estância Hidromineral de Barragem do Benfica - Fazenda Bela Vista, no Município 
de Itaúna, objeto do presente projeto de lei, é de capital importância para constituir 
um pólo estancieiro nas proximidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
oferecendo mais uma opção de usufruição dos benefícios inerentes às fontes de água 
mineral, para a saúde e o deleite dos habitantes de nossa região. 

Há que se notar o ganho de escala pela agregação da estância situada em Mário 
Campos, com a pretendida estância em Itaúna, em termos infra-estruturais, pois 
ambas as cidades são servidas pela BR-381 e podem incrementar o potencial turístico 
da região no entorno de Belo Horizonte, como complemento ao circuito de cidades 
históricas. 

Concluindo, vale ressaltar que este projeto de lei visa a dar conseqüência ao 
aproveitamento da riqueza representada pela farta disponibilidade de fontes 
espontâneas de água mineral, annazenadas no complexo formado pelo maciço da 
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serra do Rola-Moça, área integrante de reserva florestal. O ganho marginal será a 
identificação cultural dessa reserva e de suas fontes com a cultura preservacionista, 
com base na filosofia de aproveitamento econômico de riquezas e desenvolvimento 
sustentável. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.90212001 
Declara de utilidade pública a Fundação Padre Libério, com sede no Município de 

Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre Libério com sede no 

Município de Pará de Minas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Fundação Padre Libério encontra-se em pleno e regular 

funcionamento há mais de dois anos e cumpre suas finalidades estatutárias e sociais, 
no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Por atender os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública 
estadual. conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares para aprovação deste 
projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos tennos do art. !88, c/c o an. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.903/2001 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de 

Ipuiúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. J•- Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede 

no Município de Ipuiúna. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo, de Ipuiúna, fundado em janeiro de 1992, 

é sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo 
precípuo conjugar esforços para amparar e assistir os idosos da comunidade local, 
buscando conferir-lhes maior representatividade, promovendo melhorias na qualidade 
de vida de todos os seus assistidos, sem acepção de cor, condição socia1, credo 
político ou religioso. 



A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus 
ao título declaratório de utilidade pública. 
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- 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" 1.904/2001 
Altera a redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.205, de 15 de abril de 

1999, e dá outra providência. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - O parágrafo único do art. I o da Lei no 13.205, que autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Alvinópolis, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art.l 0
- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado à construção de 
um centro profissionalizante.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2001. 
Sebastião Costa 
Justificação: A modificação ora proposta acolhe solicitação da Administração 

Municipal de Alvinópolis, que pretende utilizar_ o .. imóvel recebido em doação do 
Estado para fins diversos daquele previsto na Lei no 13.205, de 15/4/99. 

Assim, em vez de ser utilizado como praça pública, o imóvel será aproveitado pelo 
município para a construção de um centro profissionalizante, que irá beneficiar os 
moradores da comunidade. 

Com outra destinação e a reabertura do prazo para a concretização do novo projeto, 
estará a comunidade de Alvinópolis em condições de usufruir do imóvel. 

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação do 
projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.905/2001 
Institui o dia comemorativo da independência do Estado de Israel no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica instituído o dia comemorativo da independência do Estado de Israel, a 

ser celebrado, anualmente, no dia 14 de maio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 200 I. 
João Leite 
Justificação: O Estado de Israel completará, no ano de 2002, 54 anos de existência, 

fruto de um obstinado trabalho de reagrupamento do povo judeu em torno de um 
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território. 

A Declaração do Estabelecimento do Estado de Israel foi assinada em 14/5/48 pelos 
membros do Conselho Nacional, representantes da comunidade judaica no país e do 
movimento sionista mundial, incluindo referências aos imperativos históricos do 
renascimento de Israel, as diretrizes de um Estado judeu democrático, baseado em 
liberdade, justiça e paz, fazendo, ainda, um apelo por relações pacíficas com os 
Estados árabes vizinhos, para o benefício de toda a região. 

Eretz Israel (a Terra de Israel) foi a terra natal do povo judeu. Foi lá que tomou 
forma sua identidade espiritual, religiosa e política, quando, pela primeira vez, os 
judeus se constituíram em Estado, criaram valores culturais de significação nacional e 
universal e deram ao mundo o eterno Livro dos Livros. 

Os judeus se empenharam, de geração em geração, no ideal de se restabelecerem 
em sua antiga pátria, fizeram florir os desertos, revivcram a língua hebraica, 
construíram cidades e povoados e criaram uma comunidade próspera. 

Entendemos que, com a celebração da data ora proposta, estaremos prestando uma 
homenagem a todo o povo judeu, não só àquele reunido em Israel, mas também aos 
judeus que se encontram espalhados pela Terra, inclusive à colônia judaica em Minas 
Gerais, pelo que conto com o apoio de nossos pares 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 N" 1.906/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Magnificat - AMAG -, com sede no 

Município de Jacinto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Magnificat - AMAG -, 

com sede no Município de Jacinto. 
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. 
Miguel Martini 
Justificação: A Associação Magnificat, sem fins lucrativos, possui como objetivo 

primordial o combate à fome e à pobreza, além da criação e reabilitação de creches e 
asilos. Para tanto, desenvolve e promove ações que impliquem uma vida mais digna e 
humana para as pessoas que ampara e prioriza aquelas que visam à formação do 
espírito comunitário. 

Além do mais, com base na Lei n" 12.972, de 27/7/98, constatamos que a entidade 
atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por que 
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 
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REQUERIMENTOS 

N" 2.929/2001, do Deputado Sá vi o Souza Cruz, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornal .. 0 Tempo" pelo lançamento da 
campanha Disque-Sossego. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.930/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Padre Paraíso pelo 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

No 2.931/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Joaíma pelo aniversário de 
emancipação político-administrativa. 

N' 2.932/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Crisólita pelo aniversário 
de emancipação político-administrativa. 

N° 2.933/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Couto de Magalhães de 
Minas pelo aniversário de emancipação político-administrativa. 

N° 2.934/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Umburatiba pelo 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N' 2.935/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Rubim pelo aniversário de 
emancipação político-administrativa. 

No 2.936/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Felisburgo pelo aniversário 
de emancipação político-administrativa. 

N' 2.937/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Santa Maria do Salto pelo 
aniversário de emancipação po1ítico-administrativa. 

N° 2.938/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Medina pelo aniversário de 
emancipação po1ítico-administrativa. 

N' 2.939/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Jordânia pelo aniversário 
de emancipação político-administrativa. 

N' 2.940/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Rio do Prado pelo 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N' 2.941/2001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Maxacalis pelo aniversário 
de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 
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N" 2.94212001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado ofício 

aos Superintendentes do Banco do Brasil e do Banco Nordeste do Brasil com vistas à 
instalação de agência ou posto bancário no Município de Japonvar. (-À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

N" 2.943/2001, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a Igreja do Evangelho Quadrangular pelos 50 
anos de fundação no Brasil. (- À Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão do Trabalho, da 
CPI do Preço do Leite e do Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos 

Municipais e de Meio Ambiente e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Marcelo 
Gonçalves (2) e Sebastião Costa. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 

telespectadores da TV Assembléia, o PSB realizou em Brasflia, no último final de 
semana, o seu VIII Congresso Nacional, o maior da história do partido. Havia 3 mil 
delegados presentes e vários representantes de Minas Gerais, de diversas regiões, de 
várias cidades. Estavam no nosso congresso os representantes de Araguari e seus 
Vereadores, os representantes de Uberlândia, com a competente e atuante Vereadora 
Lisa Prado, os representantes de Itabira, os Deputados Estaduais do PSB, o Líder da 
Bancada do PSB na Assembléia Legislativa, Deputado Miguel Martini. O Deputado 
Mauro Lobo também esteve presente. Na abertura dos trabalhos, a presença de 
destacadas lideranças políticas, entre elas os Presidentes nacionais dos demais 
partidos de oposição - PC do B, PPS e PT (José Dirceu). Os diversos 
pronunciamentos reforçaram o clima de quem defende mudanças efetivas no Brasil. 

Entre as principais deliberações, os cerca de três mil delegados participantes do 
VIII Congresso Nacional referendaram, por aclamação, decisão anterior da direção 
nacional de nosso partido: a de lançar candidatura própria à Presidência da República. 

Em meio a muita alegria e em clima de festa, o companheiro Governador do Rio de 
Janeiro, Anthony Garotinho, foi indicado, por unanimidade, candidato do PSB ao 
mais alto cargo da Nação. Não foi apresentada nenhuma proposta contra a sua 
candidatura nem outro nome para disputar a indicação. 

O Governador do Amapá, João Capiberibe, o outro pré-candidato do PSB, 
reconhecendo o desejo da esmagadora maioria do partido, afirmou que, 
democraticamente, também apoiava o nome de Garotinho. 

Gostaria de ler a comunicação do Governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, 
ao Governador Garotinho. (- Lê:) ··companheiro Governador Garotinho, o Vlll 
Congresso do PSB consagrou seu nome como candidato a Presidente da República de 
todos os socialistas. Não há do que duvidar. Vamos à luta e conte conosco. 
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O congresso transcorreu em clima de harmonia e entendimento, o que permitiu que 
os trabalhos da plenária terminassem um dia antes do previsto, em razão da aprovação 
das teses partidárias, entre elas a da candidatura presidencial. 

Em Brasflia, também foram realizados outros três importantes fóruns do PSB: o II 
Congresso Nacional de Mulheres, o III Congresso Nacional do Movimento Sindical e 
o V Congresso Nacional da Juventude. É interessante trazer também a este Plenário a 
manifestação da Deputada Federal Luiza Erundina. Alguns tentaram dizer que não 
estavam de acordo com a decisão nacional do partido quanto à candidatura à 
Presidência da República. Esse é o desejo do partido, afirmou o Presidente nacional 
do PSB, Miguel Arraes, dizendo que o PSB não será mais caudatário, não se 
apresentará mais ao eleitorado brasileiro como uma sublegcnda de outros partidos. 

Esta é a manifestação da Deputada Federal Luiza Erundina: "Caro Governador 
Garotinho, nós, os socialistas de São Paulo, queremos assegurar-lhe nosso integral 
apoio à sua candidatura a Presidente da República, consagrada por unanimidade no 
VIII Congresso Nacional do PSB, o mais representativo de toda a história do nosso 
partido. 

A partir de agora, estaremos nas ruas com você, para construirmos com o povo um 
projeto de nação para o nosso País. 

Saudações socialistas. Luiza Erundina de Souza, Deputada Federal". 
Falarei com relação às candidaturas do partido já decididas em vários Estados da 

Federação. Refiro-me à candidatura que se apresenta, reconhecida pela sociedade do 
Espírito Santo, do nosso companheiro Senador Paulo Hartung, que aparece na 
liderança das pesquisas. Assim se manifesta o Senador: "Quero parabenizá-lo pela 
coordenação do VIII Congresso Nacional do PSB, realizado em Brasília, no último 
fim de semana. É a primeira vez que participo de um encontro nacional do partido, e 
fiquei muito bem impressionado com a organização da legenda em todo o território 
nacional e com a qualidade das intervenções dos militantes, mesmo em um congresso 
com tão numerosa participação. O que me deixou mais satisfeito foi a unidade que se 
construiu durante o evento, o que demonstra maturidade partidária e espírito 
democrático nas decisões tomadas. Saudações capixabas, Senador Paulo Hartung". 

Lerei também a manifestação do Governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, candidato 
à reeleição, que não pôde estar presente no Congresso Nacional: "Prezado 
companheiro, impossibilitado de comparecer ao nosso congresso, reitero apoio às 
suas resoluções, em especial ao lançamento da candidatura do Governador Garotinho 
à Presidência da República, decisão unânime dos socialistas de Alagoas. Saudações 
socialistas. Ronaldo Lessa, Governador de Alagoas". 

Essas são as manifestações com relação ao congresso. Parece-me que muitos não 
querem aceitar a unanimidade que o PSB assume e que esse partido terá candidatura 
própria. Repetindo as palavras de Miguel Arraes: "Não será mais caudatário e não 
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aparecerá para o eleitorado brasileiro como sublegenda de outro partido". O PSB 
tem propostas e vida próprias. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Meu Presidente do PSB em Minas 
Gerais, Deputado João Leite, acompanhando o seu discurso, estou perplexo com o 
noticiário que lemos no jornal na segunda e na terça-feira. Quem esteve em Brasília, 
participando do Vlll Congresso, não entende o que alguém plantou na imprensa, 
dizendo que havia grande divisão e insatisfação no PSB, por parte do Governador 
Capiberibe e do Ronaldo Lessa. Mas o que vimos foi o oposto, ou seja, unanimidade e 
entusiasmo, desde o Presidente Miguel Arraes até todos os convencionais e militantes 
que estavam participando do congresso. 

O que se plantou no jornal é irreal, absurdo, ilógico, mentiroso. Não corresponde à 
verdade. Nós, que assistimos ao discurso do Governador do Amapá, vimos que foi 
muito claro, com entusiasmo, com alegria, saudando, louvando a candidatura de 
Garotinbo. 

Será que é porque o Governador Anthony Garotinho é o melhor Governador do 
País, hoje? É o Data Folha que diz isso. Será que é porque tem o menor índice de 
desemprego do Pais? O maior crescimento econômico? Será que é porque não há 
nada mais a dizer? A única forma de tentar atrapalhar a candidatura dele seria deixar a 
dúvida no ar. Agor~ não há mais como lançar essa dúvida. porque este argumento foi 
utilizado: não será candidato, será Governador do Rio de Janeiro. Mas ele já disse 
claramente que renuncia no ano que vem, em abril, se não me engano no dia 4 ou 5. 
Renunciará ao Governo do Rio de Janeiro. Renunciará a mais um mandato que teria, 
porque tem mais de 80% de aprovação no Rio de Janeiro. Será medo de tudo isso? 
Tentaram - e ainda vão tentar mais - impingir uma guerra religiosa, mas isso não 
conseguirão, porque o PSB é plural, como devem ser todos os partidos, no aspecto 
espiritual, individual, da crença de cada um. Todos estamos unidos na ideo1ogi~ no 
programa, no estatuto do partido. E essa pluralidade incomoda a quem? 

Não dá para dizer que ele é incompetente, porque é o melhor Governador. 
Encontrou o Estado do Rio falido e hoje tem a sua administração reconhecida no 
aspecto social, de crescimento, de desenvolvimento, na segurança pública. O que está 
acontecendo é uma grande preocupação, porque o PSB não é mais caudatário e vai 
chegar à Presidênci~ com toda a certeza, porque tem condições para isso. E lançará 
candidato não só.à Presidência da República, mas também ao Governo do Estado, em 
Minas Gerais e em mais 14 outros Estados em que temos chance de concorrer e de 
ganhar. 

Talvez seja por isso que as pessoas que não quiseram ir a Brasília deixaram levar-se 
por aqueles que estão incomodados com esse crescimento, com a possibilidade que o 
PSB tem de fazer a Presidência dá República e uma grande bancada no Senado, na 
Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nos Governos Estaduais. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Eu é que agradeço, Deputado. A palavra é esta mesmo: 
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"incomoda". Chegar ao Congresso Nacional, tão representativo do PSB, e ver que 
Minas Gerais não tem sequer um Deputado Federal? O PSB ficou em Minas Gerais, 
caudatário de desejos que não eram os dos socialistas. Nós, de Minas Gerais, sentimos 
muito não estar ali representados. A palavra é "incômodo". Também se manifestou o 
Senador Ademir Andrade, candidato ao Governo do Pará. Disse que deixava claro 
que aquele foi o Congresso da unidade. E, mesmo dentro do PSB, alguns 
companheiros que tinham dúvidas sobre a candidatura Garotinho, de antemão, 
sentindo que a esmagadora maioria do partido o apoiava, não chegaram sequer a 
colocar em votação o seu posicionamento, de forma que a democracia interna do 
partido foi respeitada, e todos os delegados presentes, por unanimidade, votaram 
aprovando o nome do Governador Antony Garotinho como candidato a Presidente da 
República, pelo PSB, e Senador Ademir Andrade, Líder do PSB no Senado Federal. 
A palavra é essa, Deputado Miguel Martini. O Governador Antony Garotinho 
incomoda e incomodará mais ainda este mês, porque este é o mês do programa de 
televisão do PSB, que começa no dia 13 de dezembro. 

Será um programa, corno V. Exa. disse, com substância e conteúdo, de um Governo 
que tem o que mostrar para este Pais. Vai incomodar, fora as inserções que o PSB tem 
neste mês. No dia 18, o Governador estará em Belo Horizonte sendo homenageado 
pela Câmara Municipal. É muito incômodo. 

Termino dizendo também que teremos, a partir de agora, no PSB, encontros 
regionais de Norte a Sul do Brasil, procurando enriquecer o seu programa de Governo 
com as contribuições das diversas regiões do País. Esse é um partido que tem vida. 
Repetindo o que disse o nosso Presidente Nacional, Miguel Arraes: "Muito mais que 
buscar unidade de partidos, o PSB deseja unidade com o povo brasileiro. É o povo 
brasileiro o objetivo do PSB". Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. 

imprensa, visitantes, utilizo a tribuna na tarde de hoje para agradecer a V. Exa. o 
encaminhamento e o respeito que tem dispensado à situação dos designados no 
Estado. Todos os dias. em nosso gabinete, recebemos telefonemas apavorados, tristes 
e desesperados de milhares de professoras, e desde o dia de ontem, também de 
serviçais que já conferiram o seu gabarito e não passaram na prova. São pessoas que 
têm 14, 18 ou até 25 anos de serviço público. 

Amanhã, às 11 horas, elegeremos o Presidente e o relator da comissão especial 
designada por V. Exa., para discutir e buscar intercessão entre o Projeto de Lei 
Complementar no 48, a Proposta de Emenda à Constituição no 75, a situação dos 
concursados e a dos designados. Esperamos que o diálogo fale mais alto e que a 
justiça prospere. 

Ficaram como membros efetivos desta comissão os Deputados Geraldo Rezende, 
Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa, Sargento Rodrigues e, com muita alegria, eu. 
Estaremos trabalhando - creiam os designados do Estado - com muito respeito, 
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dedicação, solidariedade e, acima de tudo, esperando que a justiça impere. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Cara Deputada Elbe Brandão, é 
muito mais do que justo o trabalho que tem feito no sentido de resolver, solucionar e 
melhorar a situação dos designados. Realmente, trabalhar na condição de designado, 
durante 25 anos, não dá. Três ou quatro anos já é demais. 

No setor de educação, sempre os designados estarão presentes. Há casos em que o 
remanejamento de trabalho é impossível. Os professores não podem deixar a sua sala 
de aula para acudir outra sala; um trabalhador de serviços gerais não pode deixar de 
fazer a merenda escolar para arrumar uma sala de aula. Já é abusiva a situação dos 
designados. 

Vimos a falta de interesse dos Governos passados, não somente do atual, que 
deixaram a situação alcançar tal volume, tanto que são mais de 100 mil designados no 
País. 

Com relação a essa comissão a que V. Exa. se referiu, ontem procurei a Mesa, 
porque, há algum tempo, propus a realização de reunião ou a formação de comissão, 
para resolvermos ou melhorarmos a situação em que se encontram os designados. Fiz 
um requerimento à Mesa. Não sei se foi arquivado, porque houve silêncio a seu 
respeito. Depois, com surpresa, vi que a comissão estava formada e que o conselho 
havia sido criado. Todos os membros são excelentes, pessoas dignas e interessadas no 
assunto. Mas também gostaria de participar dessa comissão, uma vez que o meu 
requerimento existe e foi apresentado à Mesa há mais de um mês, com data bem 
anterior à daquele que está proposto. Tenho a certeza de que haverá uma solução para 
o caso, pois gostaria de participar da comissão. Muito obrigada. 

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço a interferência da Deputada Maria José 
Haueisen. A minha opção é deixar essa questão prática a cargo da Presidência da 
Casa. 

O Deputado Dalmo !Gbeiro Silva (em aparte) - Deputada Elbe Brandão, 
parabenizo-a, porque tenho acompanhado de perto sua dedicação a essa causa 
angustiante da área da educação em Minas. Tive o prazer de trabalhar com V. Exa. na 
primeira audiência pública, que teve vários desdobramentos: apresentamos a Proposta 
de Emenda à Constituição no 58, e V. Exa., num feliz momento, apresentou a 
Proposta de Emenda à Constituição n" 63. 

Tenho a honra de fazer parte, junto com V. Exa., dessa comissão especial, sabedor 
da grande responsabilidade que iremos enfrentar. É um grande desafio, Deputada Elbe 
Brandão. Mas tenho a certeza de que, com a dedicação, com a determinação com que 
iremos conduzir as discussões sobre esse grave problema, Deus há de nos abençoar, 
ajudando-nos a encontrar o melhor caminho, a fim de garantir o emprego desses 
servidores, não só dos da área da educação, mas também dos serviçais. 

Fico muito feliz com o fato de V. Exa. haver sido a minha companheira de primeira 
hora, quando realizamos a primeira audiência pública neste Plenário. Vários 
questionamentos surgiram, e fomos formatando o pensamento em um só ideal. Essa 
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comissão terá uma grande responsabilidade. Ao ver essa bandeira empunhada por 
V. Exa., digo-lhe que todos nós, membros da comissão, estaremos sempre prontos 
para buscar soluções que atendam àqueles que confiam nesta Assembléia. 

Parabéns. Vamos trabalhar. Vamos lutar. Se necessário for, conforme V. Exa. já 
adiantou, estarei à disposição para um trabalho no mês de janeiro, a fim de que, em 
curto prazo, esse problema seja solucionado. 

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço as palavras do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, pela parceria, pelo respeito e pelo compromisso não só com esta Deputada, mas 
também com uma causa que é de todos, que é deste parlamento, como decidiu o 
Presidente Deputado Antônio Júlio. 

Estamos caminhando, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Amanhã, quando estivermos 
elegendo o Presidente, o Vice-Presidente e o relator, mesmo que informalmente, 
tentaremos estabelecer uma pauta de funcionamento da comissão. Infelizmente. com 
o Secretário Mun1io Hingel não conseguimos a abertura do diálogo. Mas, graças a 
Deus, com o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, estamos conseguindo 
discutir as possíveis soluções. 

Se não houver possibilidade de convocação da extraordinária em janeiro, teremos 
de garantir, ainda este ano, o aditamento do contrato de todos os servidores 
designados até junho de 2002, época em que o Governador pretende dar posse aos 
novos concursados. Assim, teremos o prazo de um semestre para discutir o Projeto de 
Lei Complementar no 48 e a Proposta de Emenda à Constituição no 75. A comissão já 
está buscando a formatação desse novo modelo, que beneficiará a todos. 

Temos recebido diversas reclamações por parte do funcionalismo público estadual 
diante do novo regime de previdência. Além disso, muitos Prefeitos estão sendo 
obrigados a abrir mão do convênio do IPSEMG com seus funcionários. 

Esta Deputada, no dia de hoje, fez um pedido de audiência com o Presidente do 
IPSEMG, Dr. João Diniz, para que possamos avançar em duas emendas que já 
agreguei ao Projeto de Lei Complementar n° 48. Uma acrescenta ao art. 7° o seguinte 
parágrafo: "Fica assegurada aos servidores públicos municipais a assistência à saúde 
prevista nesta lei mediante convênio de assistência médica entre o IPSEMG e os 
municípios, na forma dos§§ 8° ego do art. 67". A segunda diz que fica facultado aos 
servidores públicos municipais manter a qualidade de segurados desde que, por 
iniciativa própria, passem a recolher mensalmente ao IPSEMG sua contribuição 
individual mais a cota referente à entidade empregadora até o dia 10 do mês vencido. 

Estabelece o Projeto de Lei Complementar n• 48 que o percentual recolhido do 
IPSEMG dos funcionários públicos municipais e da entidade empregadora representa 
3,5%. Então, vai haver a opção de o funcionário público municipal contribuir com 
3.5%, ou seja, o que seria sua parte antigamente mais a da instituição empregadora lhe 
daria de volta esse grande benefício. 

Apesar de esta Deputada ser do PSDB, partido que faz oposição ao atual Governo, 
não podemos deixar de reconhecer os avanços que houve no IPSEMG. Talvez seja 
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esse o único ponto pos1ttvo, se avaliarmos o trabalho do atual Governo. O 
IPSEMG hoje vive um novo momento e uma nova história. Porém, como todas as 
instituições em todos os Governos, há condições de melhorar e ampliar seus 
benefícios, haja vista a luta desta parlamentar, a qual foi abraçada por toda a Casa, 
que foi a inclusão dos maridos das servidoras no acesso ao benefício do IPSEMG. 
Querendo avançar mais, pretendemos que o funcionário público municipal esteja 
tranqüilo e possa ter a sua saúde e a de sua família garantidas e asseguradas. 

Veio também com esse projeto a ampliação para pais e filhos maiores de 21 anos, 
desde que a contribuição também aumente. Queremos ouvir do Presidente do 
IPSEMG qual é o impacto negativo da retirada de diversas Prefeituras, talvez de 
centenas, a partir de março. Essa lei vai possibilitar um equilíbrio de receita para o 
órgão, mas também precisamos ter a garantia de que o servidor municipal pode 
continuar tendo seu benefício na área da saúde. 

Esperamos que os relatores das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública aprovem o projeto. E que a Comissão Especial, ainda amanhã, 
além de garantir a ampliação dos contratos dos designados até junho do ano que vem, 
possa tratar da aposentadoria proporcional que já está no projeto, garantindo-a em lei. 

E já que estamos discutindo um projeto de previdência, devemos incluir outro item 
para ser transformado em lei: que toda contratação feita pelo Estado a partir do 
próximo ano possa, como critério primeiro, respeitar a contagem de tempo, porque 
estaremos causando menos danos aos funcionários designados do Estado. 

Está de parabéns a Assembléia Legislativa, por ter ousado e por abraçar essa luta, 
essa causa de frente. Esperamos contar com a compreensão, o apoio e o entendimento 
não só dos designados do Estado, mas também daqueles que foram aprovados no 
concurso e têm seus direitos. 

Aqui, voltamos a afirmar que o processo foi atropelado. O próprio edital diz que os 
servidores que ingressarão no Estado estarão sob o novo regime da Previdência, que 
nem existe, pois chegou a esta Casa somente na semana passada. 

Como dissemos não era necessário ter sido feito esse concurso tão afoitamente. 
Ainda bem que esta Casa está conseguindo intervir e contrabalancear, para que 
injustiças não aconteçam. Muito obrigada. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que 

ocupam as galerias, imprensa presente, assessoria da Casa, há nove anos assistimos a 
uma das mais nobres campanhas já promovidas neste País. Trata-se da campanha do 
Natal sem Fome, idealizada pelo saudoso Betinho. Sem sombra de dúvidas, o desejo 
do Betinho e de todos os brasileiros é de que não apenas no Natal as famflias 
pudessem ter mesa farta, mas que a mesa fosse farta durante todos os dias do ano. 
Mas proporcionar às familias pobres deste País pelo menos um Natal mais digno já 
reflete o espírito generoso de nossa gente. A nossa expectativa é de que o Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso sensibilize-se com mais esse gesto da população. 
Essa população que, apesar de massacrada pela política do Governo Federal, coopera 
para que os efeitos do apagão da fome c da pobreza não sejam tão desastrosos. Sem 
dúvida, se o Governo Federal implantasse uma política de geração de empregos e 
renda neste País, o esforço da população seria mais concentrado e a massa de 
excluídos seria bem menor do que a que ai está. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a campanha do Natal sem Fome é organizada 
pelo comitê dos funcionários do Banco do Brasil, pelo Comitê Cidadania contra a 
Fome. E conta, este ano, com a participação da Coordenadoria de Defesa Civil de 
Minas Gerais. A CEDEC estima que, para este ano, até o dia 22 de dezembro, serão 
arrecadadas cerca de 500t de alimentos não perecíveis, que serão transformados em 
cestas básicas para serem distribuídas em mais de l 00 localidades do Estado, o que 
significa que milhares de pessoas serão beneficiadas com a Campanha do Natal sem 
Fome. 

É importante destacar a participação da CEDEC, bem como o trabalho do Cel. 
J ames, de toda sua assessoria e de outros integrantes do grupo de organizadores, que 
estão empenhando-se para promover um Natal mais alegre para as famflias menos 
favorecidas do nosso Estado. A CEDEC mantém 12 postos de arrecadação na região 
metropolitana. Quero, nesta oportunidade, parabenizar a CEDEC e a todos os 
mineiros que estão empenhados nesse importante trabalho. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Dimas Rodrigues, V. Exa., 
como legítimo representante do Norte de Minas e Jequitinhonha, oriundo de nossa 
Janaúba, conhece o sofrimento e a pobreza de uma região e vem, em muito boa hora, 
aplaudir a CEDEC, pela realização desse Natal sem Fome. Que todos os mineiros 
possam dar um pouco de si para que outros mineiros - os que não podem dar, que 
precisam receber - recebam esse apoio que a CEDEC está preconizando, numa 
campanha bonita, meritória e cristã, que está sendo realizada. 

Quero aproveitar a oportunidade do seu pronunciamento para dizer de nossa alegria, 
tenho certeza, V. Exa. e eu, como outros Deputados votados no Norte de Minas e no 
Jequitinhonha, pela inauguração, amanhã, da Estrada da Produção, em Montes Claros, 
próximo a Capitão Enéias, uma rodovia prometida há muitos governos, há muito 
tempo na expectativa_ 

Agora, o Governador Itamar Franco, o Vice-Governador Newton Cardoso, a 
Secretaria de Obras e o DER estão nos entregando essa obra. É uma rodovia da maior 
importância por causa do escoamento da produção da região de Varzelândia, de São 
João da Ponte e outros municípios para Montes Claros e para o resto do Brasil. 
Amanhã, teremos a presença do Vice-Governador Newton Cardoso, representando o 
Governo, que entregará essa obra e anunciará o asfaltamento de 9krn que vão ligar 
Capitão Enéias à Estrada da Produção. 

Estou mencionando esse fato porque V. Exa. sabe que quando há um problema 
ninguém aparece para ser o responsável, mas, quando é uma coisa boa, uma obra 
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importante como essa, aparece muita gente que não teve a ver com a obra, que não 
realizou e, quando podia ter força para fazer, não fez; agora que a obra está sendo 
inaugurada, aparece como pai da criança. 

V. Exa. sabe, Minas Gerais sabe e a nossa região sabe que o responsável pelo 
término dessa obra é o Governador Itamar Franco e o nosso Vice-Governador, que 
tiveram coragem de enfrentar e concluir essa obra tão importante para a região do 
N arte de Minas. Agradeço o aparte a V. Ex a. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Deputado Luiz Tadeu Leite, agradeço seu aparte, 
como nosso grande Líder do Norte de Minas, como Prefeito de Montes Claros por 
duas vezes, como Deputado Federal, hoje como Deputado Estadual e um grande 
defensor daquela região. Quero dizer que também sou testemunha da construção não 
só da Estrada da Produção, que vai ser inaugurada amanhã pelo Vice-Governador 
Newton Cardoso, como também da estrada que líga Rubelita a Coronel Murta, 
também recentemente asfaltada pelo Governador Newton Cardoso. 

Quero dizer que só não enxergam as obras dos Governadores Newton Cardoso e 
Itamar Franco as pessoas que não as querem enxergar. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Gostaria de entender porque V. Exa. 
várias vezes falou que o Vice-Governador Newton Cardoso teria feito a estrada, etc. 
Não sabia que já havia acontecido a mudança no posto maior do Estado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Quero dizer ao nobre Deputado Durval Ângelo que 
o nosso Governador Newton Cardoso é o eterno Governador de Minas Gerais. Por 
isso falo "o nosso Governador Newton Cardoso", porque o consideramos como um 
Governador forte, de obras e que realmente faz. Pode-se percorrer todo o Estado e 
verificar que todas as obras de vulto foram feitas pelo Governador Newton Cardoso. 

As nossas polícias estão sempre se fazendo merecedoras do nosso reconhecimento. 
A propósito, no último dia 19, tive a oportunidade de assistir a uma belíssima 
apresentação das bandas de música militares de Belo horizonte, em comemoração do 
Dia da Bandeira. 

A nossa polícia não está presente somente nos momentos de tristeza, mas também 
sabe proporcionar lazer, e por tudo a que se dedica faz-se digna de elogios. 

Quanto ao Natal sem Fome, importante também destacar a participação de diversas 
entidades não governamentais que estão agregando esforços no sentido de uma 
campanha realmente forte: o Lions Clube de Janaúba, as Polícias Militar e Civil, a 
maçonaria, instituições bancárias, sindicatos, cooperativas, católicos e evangélicos, 
autoridades e demais entidades locais estão engajadas na campanha, inclusive 
monitorando uma conta bancária e disponibilizando telefones para contatos com as 
pessoas interessadas em doar alimentos, brinquedos, roupas, eletrodomésticos, que 
serão distribuídos em Janaúba e Nova Porteirinha. Quero fazer um apelo aos colegas 
desta Casa, aos servidores e seus familiares para que também, na medida do possível, 
participem da campanha. Convém lembrar que a Assembléia Legislativa está 
engajada no processo. O baú já está no '11all" do Palácio da Inconfidência, à espera 
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dos donativos. 

É importante, Sr. Presidente, Sr. Deputados, levarmos adiante a idéia do Betinho c 
proporcionarmos às famílias mais carentes do Estado um Natal mais digno. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para comunicar aos nobres 
companheiros que a Loja Maçônica União do Vale do Gorutuba, com sede em 
Janaúba, comemorou, em novembro, 20 anos de fundação. Quero destacar o digno 
trabalho dessa irmandade que tanto tem contribuído para a promoção de Janaúba, 
participando da vida política, econômica e política desse município, formando 
opinião, desenvolvendo campanhas sociais de valorização da vida e resgate da 
dignidade das pessoas. Estão de parabéns os irmãos da Loja Maçônica União do Vale 
do Gorutuba, de Janaúba. 

Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro, desta tribuna, protesto contra 
o descaso com que o DNER vem tratando nossas rodovias estaduais. Recentemente 
fiz pronunciamento nesta Casa, cobrando ações desse órgão, que é responsável pela 
conservação de nossas estradas, e chamando a atenção para o fato de que, antes 
mesmo da chegada das chuvas, as estradas já estavam intransitáveis. 

Dispensa maiores comentários o estado da BR-135. Diariamente chegam 
reclamações ao meu gabinete. A última que recebi foi do Presidente da Câmara de 
Capitão Enéias, Vereador Jarbas Alves de Carvalho, com os seguintes dizeres: "'Sr. 
Deputado, venho até V. Exa., em nome do Vereador José Dalço Soares, solicitar que 
interceda junto aos órgãos competentes com vistas a que sejam feitas melhorias na 
BR-135, que liga Montes Claros a Belo Horizonte, pois essa rodovia encontra-se em 
estado lastimável". 

Como os nobres colegas podem perceber, os norte-mineiros, por meio de seus 
representantes, estão cobrando ações da bancada do Norte de Minas junto ao 
Ministério dos Transportes. Nós, que percorremos a BR-040 todas as semanas, temos 
de nos desviar e passar por Pirapora, percorrendo, assim, um trecho bem mais longo. 

Registro meu apelo à Comissão de Transporte desta Casa, para que continue 
denunciando o descaso com que têm sido tratadas nossas estradas. Não podemos 
aceitar que seja colocada em risco a integridade física dos usuários, que pagam caros 
tributos para que as estradas sejam conservadas e recuperadas. Praticamente todas as 
estradas federais de Minas estão sem condição de tráfego. 

Conclamo a bancada do Norte de Minas e os pares desta Casa para fazermos uma 
visita ao Ministério dos Transportes. a flrn de solicitar mais atenção para com nossas 
estradas. 

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

presente, te] espectadores da TV Assembléia, há vários dias, tentei ocupar esta tribuna, 
mas, infelizmente, mesmo fazendo inscrições, não consegui fa1ar nesta parte do 
expediente. porque outros companheiros tinham a precedência na fala. Apenas hoje, 

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



301 
tenho a oportunidade de levar aos senhores essa mensagem. 

Nós mineiros temos mais um motivo para nos orgulharmos da nossa Polícia Militar 
e, principalmente, dos nossos homens policiais. 

A edição do programa Fantástico do dia 25 de novembro, no quadro "Revista 
Eletrônica", exibiu imagens de uma simulação feita com as Polícias Militares de seis 
Estados brasileiros, quando foi testada a honestidade e o profissionalismo dos 
integrantes das corporações. A situação simulada foi a seguinte: uma pessoa encontra 
uma carteira contendo R$ 50,00 em dinheiro, documentos e o número de um celular, 
entre outras coisas, e a entrega a militares que estão nas ruas. Em cada uma das seis 
cidades foram supostamente perdidas cinco carteiras. 

Toda a situação foi filmada por câmeras ocultas, sem que os policiais percebessem 
ou soubessem do teste, e esperou-se por três dias que tomassem as providências para a 
devolução das carteiras. As imagens foram ao ar no último dia 25, durante o 
Fantástico. 

Somente em Belo Horizonte os militares que receberam as carteiras ligaram, 
imediatamente, para o número do celular que encontraram em seu interior e as 
devolveram aos supostos donos, com tudo o que estava dentro, inclusive o dinheiro. 
Essa atitude mereceu um comentário do apresentador do programa que disse que "a 
população de Minas, principalmente a de Belo Horizonte, tem o que comemorar". 

A PMMG ganhou merecido elogio público, em rede nacional de televisão. Os 
policiais mineiros mostraram um dos motivos pelos quais temos a melhor polícia do 
País, pois é composta de homens honestos, competentes e comprometidos com a 
função que exercem. 

Está de parabéns a instituição PMMG que soube preparar tão bem esses 
profissionais. Estão de parabéns os militares que, sem saberem, participaram do teste 
e também, é claro, todos os outros integrantes da corporação. Os poucos homens 
testados representam um todo, pois são o reflexo do meio em que convivem e 
trabalham_ 

Há quem diga que não fizeram mais do que sua obrigação. Concordo plenamente, 
mas fizeram muito bem, com total perfeição, sua obrigação, e esse é o motivo de 
nosso orgulho. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento o Deputado Sargento 
Rodrigues e dou meu testemunho tanto do trabalho da Polícia quanto de sua 
representação, nesta Casa, na pessoa de V. Exa. e do Deputado Cabo Morais. A PM 
tem, nas pessoas dos Deputados, grande força de representação nesta Casa. São 
projetos apresentados, a luta do dia-a-dia empreendida por V. Exa. e pelo Deputado 
Cabo Morais, um trabalho destemido. A Polícia do nosso Estado é exemplar. São pais 
de familia, policiais femininos e masculinos, todos com grande grau de 
comprometimento com a sociedade. Sentimo-nos absolutamente seguros com o 
trabalho da Polícia nas ruas. Um exemplo do prestígio da Polícia Militar foi o último 
concurso público, mais concorrido que vestibulares de muitas universidades. São 
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jovens que enxergam a corporação como exemplo de vida, algo a ser atingido com 
muito orgulho. Esperamos que a representação de V. Exa. continue, porque, se muito 
a PM conquistou, em termos de salários, projeção, ainda há muito a ser conquistado 
na questão social, no reconhecimento de que o Policial necessita ter casa digna, dar 
boa educação para seus filhos, colocando-os em universidades. Reconhecemos na PM 
uma corporação exemplar, de homens e mulheres que têm demonstrado, acima de 
tudo, comprometimento com o povo mineiro. 

Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu pronunciamento. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do nobre companheiro de 

partido, Deputado Carlos Pimenta, que representa a região Norte do nosso Estado. 
Quero reforçar suas palavras e dizer que as notícias ruins sobressaem muito mais, 
principalmente por questões exploradas pelos veículos de comunicação. Por outro 
lado, há de se ressaltar que a PMMG tem o que comemorar. São cerca de 40 mil 
homens na ativa, espalhados em 853 municípios. A população também tem o que 
comemorar, porque foi a única polícia, dentro das seis que fizeram o teste, que 
devolveu imediatamente as carteiras contendo dinheiro e outros penences pessoais. 

Assim como faço as críticas desta tribuna, com total independência, quero 
cumprimentar o Cel. Álvaro Antônio Nicolau, pela nota do Comando. que tem um 
texto semelhante à nota que li nesta tribuna, cumprimentando todos os companheiros, 
que foi divulgada no Boletim n" 79 da PM, no dia 27/11/2001. Ao cumprimentar o 
Cel. Álvaro, cumprimento toda a Corporação, pelo belo trabalho e pelo exemplo que 
foi dado na edição do "Fantástico", no último Domingo, dia 25 de novembro. 

Gostaria também de dizer que amanhã, ãs I O horas, no auditório do BDMG, o 
Conselho Estadual de Entorpecentes, de que faço parte, representando o Poder 
Legislativo, estará homenageando vários policiais militares pelo desempenho na 
repressão contra o tráfico no Estado. Vou declinar os nomes desses bravos guerreiros 
que estão nas ruas defendendo as nossas vidas e fazendo com que o nosso Estado 
tenha mais tranqülidade: Cap. Wanderley Wilson Amaro, 1°-Sargento João Geraldo 
Neves, 3os-Sargentos Eliel Teodoro da Silva, Gilênio Ferreira da Cruz e Edmar 
Ferreira dos Reis, Cabos Paulo Roberto da Silva, Agildo Salgado, Cristóvão Pedro 
Neto, Evair Pereira da Silva, Jorgino Antônio Teixeira, Milton Pereira da Silva e 
Rodrigo Valadares Schumacher, Soldados Felipe Joaquim Lopes de Oliveira, Adir 
Garcia Fontoura, Celso Geraldo Araújo, Emanoel Marcelo Soares, Fernando Carlos 
Soares, Moacir Gomes Ferreira, Mauri Jorge Sebastião, Washington de Souza, 
WeUíngton Domiciano de Oliveira e Gecimar Rocha dos Santos. 

Nobre Deputado Carlos Pimenta, temos mais um motivo para comemorar. pois os 
companheiros estarão sendo homenageados a requerimento deste Deputado. Essa é 
uma forma de lembrarmos desses bravos companheiros que percorrem as ruas da 
nossa cidade no intuito de oferecer maior segurança. É merecido estarmos declinando 
o nome desses companheiros que tanto têm lutado em defesa da vida do cidadão de 
Minas Gerais. 
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Por fim, Sr. Presidente, já que fizemos um elogio ao Cel. Álvaro Antônio pela 

sua postura na condução dos trabalhos, também gostaria de lembrar a ele que estamos 
aguardando o retomo por parte do Comando-Geral da PM no que diz respeito ao 
Projeto de Lei n• 1.439, do Código de Ética e Disciplina. 

O Deputado Cabo Morais e eu estamos tentando contactar o Cel. Álvaro Nicolau, 
mas não estamos conseguindo. Queremos formatar o fechamento do substitutivo ao 
projeto do Código de Ética, Projeto n• 1.439, de autoria do Sr. Governador. Estamos 
aqui elogiando companheiros, falando da corporação policial militar, mas é 
necessário, mais do que nunca, votar o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado. Portanto, fica o apelo ao Cel. Álvaro Nicolau, para que nos sentemos à 
mesma mesa. Já tivemos um primeiro contato, mas é preciso que responda aos nossos 
questionamentos. Temos tentado fazer vários contatos, por telefone, mas ele não tem 
respondido. Deixamos vários recados com sua secretária, mas o Cel. Álvaro Nicolau 
não nos respondeu. Quero acreditar que tenha estado ocupado. Ponanto, fica aqui o 
apelo ao Coronel, porque temos de votar o Código ainda neste ano, já que haverá um 
reflexo enonne dentro da nossa corporação, dentro do Corpo de Bombeiros Militar, 
principalmente no que se refere à prestação de serviços à população c ao respeito aos 
direitos humanos dos policiais e dos cidadãos, a quem a PM serve. Portanto, fica aqui 
o nosso apelo ao Cel. Álvaro Nicolau, para que possamos fonnatar, o mais rápido 
possível, o substitutivo ao Código de Ética. A nosso pedido, o Código de Ética vem à 
pauta para receber duas emendas. Receberá duas emendas e retornará à Comissão de 
Administração Pública. Assim sendo, teremos condições de discutir, mais uma vez, na 
Comissão de Administração Pública, o substitutivo, para que seja apresentado e 
votado em 1 o e zo turnos. Desse modo, o Governador poderá sancionar essa matéria o 
mais rápido possível. Fica um apelo ao Governador Itamar Franco. Essa matéria é 
muito mais importante do que o próprió estatuto que temos para votar; muda todas as 
relações interpessoais que culminaram com o movimento de 1997, realizado pelos 
praças da PM. Portanto, é necessário que as autoridades estejam envolvidas no 
processo, como o Cel. Álvaro, como o Governador do Estado, como o Líder do 
Governo, Deputado Toninha Andrade. O Deputado Durval Ângelo, que está aqui nos 
ouvindo, sabe da importância dessa matéria e quanto necessitamos votá-la ainda este 
ano, para que os policiais militares, os bombeiros militares possam ter o que 
comemorar neste Natal, ou seja, o resgate de sua cidadania, dos direitos humanos. 
Ponanto, o reflexo disso virá no tratamento que será dispensado ao cidadão, já que 
não temos como fugir disso. À medida que se tem um tratamento obsoleto, arcaico e 
desumano com bombeiros e policiais militares dentro dos quartéis, o reflexo será 
observado nas ruas, no contato com o cidadão, o trabalhador, o contribuinte, com o 
povo que paga a instituição Polícia Militar, que paga aos servidores públicos. 
Governador, fazemos esse apelo, para que cobre do Cel. Álvaro Nicolau o imediato 
envio disso, porque estamos buscando o diálogo incessantemente. Que o Governador 
Itamar Franco possa dar de presente às instituições Polícia Militar e Corpo de 
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Bombeiros o novo código de ética. 

Eram essas as minhas considerações. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, 

público presente, comemoramos, no dia 13112/2001, os 500 anos do descobrimento de 
um dos maiores patrimônios naturais do Estado: o nosso querido rio Doce. Esse rio 
une Minas ao Espírito Santo, e sua bacia possui área maior que a Bélgica, a Holanda e 
a Dinamarca. O rio Doce beneficia mais de 3.500.000 de pessoas e desempenha papel 
fundamental na economia do Leste mineiro e do Norte do Espírito Santo, uma vez que 
fornece não apenas a água, indispensável ao uso doméstico, agropecuário, industrial e 
à geração de energia elétrica, mas, principalmente, funciona como canal receptor e 
transportador dos esgotos, rejeitas e efluentes produzidos por essas atividades 
econômicas. 

Não me refiro a um simples curso natural de água, mas a um complexo hídrico 
grandioso e de importância singular, com extensão aproximada de 875krn e vasão 
média na foz de 1.140m3 • Cerca de 228 municípios, sendo 201 apenas no nosso 
Estado, compõem a sua bacia. A região abriga nada menos que 3.600 indústrias e 
mineradoras. 

O rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e deságua no Oceano 
Atlântico, em Regência, Município de Linhares, no Espírito Santo. Limita-se ao sul 
com a bacia do Panuba do Sul, a oeste, com a do São Francisco c, em pequena 
extensão, com a do rio Grande, ao norte limita-se com a bacia do rio Jequitinhonha e 
com o Mucuri, e, ao noroeste, com a bacia do São Mateus. 

Primeiramente, foi denominado Santa Luzia e apelidado pelos portugueses "mar 
dulce". O Doce foi descoberto pela esquadra de Fernandes Tourinho em 1501. 
Habitavam a região várias tribos de índios da familia dos Botocudos, conhecidos por 
sua hostilidade. Essa família, que incluía, entre outros, os índios aimorés, naknenuks, 
maxacalis e crenaques, era rival dos índios tupis, o que limitava a presença desta tribo 
na região. Para os botocudos, o rio Doce tinha o nome de Watu. 

O processo de ocupação da bacia iniciou-se somente no século XVII, com a 
descoberta de grandes minas de ouro na região. Em torno das minas surgiram as 
primeiras vilas do Leste mineiro: Ribeirão do Carmo (Mariana) e Vila Rica (Ouro 
Preto). 

Já em meados do século XVIII, a mineração dava seus primeiros sinais de 
decadência, o que provocou mudanças na economia regional. Começou, então, o 
desenvolvimento da agricultura e da pecuária das grandes fazendas. O surgimento 
dessas atividades provocou um grande fluxo imigratório dos trabalhadores das minas, 
que, na busca da ocupação de novas regiões, avançaram sobre as áreas do médio e do 
baixo rio Doce. 

Assim, até o início do século XX, a bacia do rio Doce ainda era amplamente 
coberta pela mata atlântica. Fatores como existência da densa floresta, os conflitos 
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A efetiva ocupação da região somente ocorreu a partir da construção da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas, em 1903. Anos depois, essa estrada chegou a Porto de Figueiras, 
a nossa conhecida Figueira do Rio Doce, hoje Governador Valadares, consolidando o 
importante entreposto comercial que já fazia uso do rio para escoar suas mercadorias, 
uma vez que o rio era navegável daquele ponto até o mar. 

Posteriormente, à medida que a região se ia desenvolvendo, gigantes da siderurgia e 
da mineração foram se instalando, como a Companhia Siderúrgica Belga-Mineira e a 
Companhia Vale do Rio Doce, seguidas da Acesita, da Usiminas e da Cenibra. 

Como conseqüência desse avanço, houve um aumento significativo na produção de 
carvão vegetal e na expansão da monocultura de eucaliptos na região. A cultura do 
café também começou a se estabelecer na parte Sudeste da bacia, na área de 
influência dos Municípios de Caratinga e Manhuaçu. 

Estudos sobre o processo de ocupação da bacia indicam que, nos últimos 50 anos, 
essa ocupação e o crescimento econômico ocorreram de forma totalmente 
desordenada, o que provocou reflexos negativos sobre a base dos recursos naturais 
regionais. Mas não nos iremos referir aqui aos mecanismos lamentáveis de 
degradação ambiental que o rio Doce vem sofrendo. Preferimos, sim, neste dia, para 
não darmos espaço à desolação, realçar suas características naturais, sua história e a 
sua função decisiva na economia da região, o que não significa que não nos 
preocupemos com a grave situação de degradação que o atinge. Apoiamos, 
incentivamos e enaltecemos todas as iniciativas que visem a sua preservação e 
recuperação. É preciso discutir, buscar soluções viáveis que possam garantir a 
proteção de nossas reservas hídricas, haja vista que a água já vem sendo considerada o 
ouro negro deste século, e a sua disputa, o motivo da próxima guerra mundial. 

Não poderíamos deixar de ressaltar o papel que a CIPE Rio Doce, da qual sou 
membro efetivo, vem desempenhando, ao envidar esforços, buscar parcerias com 
organizações não governamentais e com a sociedade com vistas a contribuir para a 
conscientização e para o desenvolvimento auto-sustentado da bacia hidrográfica do 
rio Doce. Criada há mais de dois anos e contando com a participação de 
parlamentares do Espírito Santo, a CIPE Rio Doce vem acompanhando de perto todas 
as mobilizações realizadas em tomo da criação do comitê da bacia. 

Aproveitamos a oportunidade para anunciar, com imensa satisfação, neste período 
da comemoração dos 500 anos, que no último dia 30 de novembro. em reunião do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos realizada em Aracaju, foi criado o Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Acreditamos que este será um grande passo na 
busca de políticas públicas efetivas para garantir o uso adequado das águas do nosso 
rio Doce. 

Quero destacar a publicação de ontem do jornal "Estado de Minas".(- Lê:) 
"O Conselho Nacional cria o Comitê da Bacia do Rio Doce. Às vésperas da 
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solenidade dos 500 anos da descoberta do rio Doce pelos portugueses, os 
ambientalistas têm mais um motivo para comemorar. O Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, em reumao extraorindária, em Aracaju, aprovou, por 
unanimidade, a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Com a criação 
do Comitê, os ambientalistas vão poder estabelecer critérios de utilização do rio pelos 
municípios e empresas situadas na bacia, que terão de dividir um programa de meio 
ambiente que busca a revitalização do rio." 

Também o jornal .. Hoje em Dia" faz referência à bacia do rio Doce. (-Lê:) 
"Recursos hídricos. Abena a possibilidade de projetos específicos que vão 

beneficiar os 222 municípios da região. Bacia do rio Doce passa a ter o seu comitê." 
Quero parabenizar o Movimento Pró-Rio Doce, a Associação de Defesa Ecológica 

de Resplendor. Lá teremos, nos dias 14 e 15, um encontro de loda a região e 
municípios, para discutirmos e comemorarmos os 500 anos da descoberta do rio 
Doce. Parabéns ao Secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, ao IGAM, a todas 
as organizações não governamentais e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
lutaram pela concretização desse projeto e pela criação do Comitê da Bacia do Rio 
Doce. Muito obrigado. · 

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

]a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Esgotada a hora destinada a esta 
parte, a Presidência passa à 211 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. 

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique)-(- Lê:) 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

O Deputado Ermano Batista requer a suspensão da tramitação do Projeto de Lei na 
162/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos 
referentes ao IPV A, até que as informações solicitadas ao DETRAN-MG sejam 
encaminhadas a esta Casa. Entretanto, o Regimento Interno, em seu art. 301, 
determina que os pedidos de informação só suspendem a tramitação uma vez em cada 
comissão, por, no máximo, cinco dias úteis. Assim, em atendimento ao disposto no 
artigo citado e no cumprimento do inciso 11 do art. 173 do Diploma Regimental, a 
Presidência deixa de receber o requerimento ora apresentado. 

Mesa da Assembléia, 5 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, na 798 Reunião 
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Ordinária, do Requerimento no 2.880/2001, da Comissão de Política 
Agropecuária; e de Assuntos Municipais - aprovação, na soa Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 2.818/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.853 e 
2.854/2001, do Deputado Marco Régis, e 2.870/2001, do Deputado Ambrósio Pinto 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Sebastião Costa - informando que passará a 
atuar como membro suplente da Comissão Especial dos Servidores Designados e o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, como membro efetivo da referida Comissão. 
(Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, na condição 

de Presidente da CPI das Carvoarias, solicitando que o Deputado Dinis Pinheiro perca 
sua vaga como membro efetivo da referida Comissão, por não ter comparecido a 
cinco reuniões ordinárias consecutivas. A Presidência, nos termos do inciso XXI do 
art. 82, c/c o § 2° do art. 116, do Regimento Interno, declara a perda do lugar do 
referido Deputado e, de conformidade com o inciso XI do art. 232, defere o 
requerimento, solicitando ao Líder do PL que, no prazo de cinco dias úteis, proceda à 
indicação de membro de sua bancada para o preenchimento do lugar vago. Ciente. 
Publique-se. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar no 

34/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a redação da Lei Complementar 
no 50, de 1311/98. 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. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.039/2000, da Deputada Maria 
Olfvia, que institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio de 
Fogos de Artifício e dá outras providências. Em discussão. 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. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.613/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras 
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Declaração de Voto 
O Deputado Durval Àngelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação do 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.613/2001 complementa um processo 
iniciado nesta Casa em maio de 1999, que é a separação do Corpo de Bombeiros 
Militar da Policia Militar. Dessa forma, vamos ter uma corporação, 4 mil homens e 
mulheres do Corpo de Bombeiros, que vão ter condições de intervir como fiscais e 
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estarão acima das questões políticas menores dos municípios mineiros. 

Esta Casa aprimorou o projeto do Governador, realizando discussões e debates, 
traduzindo-o, de alguma forma, para haver maior efetivação do exercício deste Poder 
e também uma parceria com a sociedade. 

Como relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, acatamos essas 
sugestões, que, de alguma forma, vão se traduzir na garantia desses benefícios. Uma 
primeira emenda do Deputado Rogério Correia recebeu subemenda nossa, exigindo a 
afixação, em casas de "shows" e unidades residenciais multifamiliares, de cartaz 
informando a respeito do plano de prevenção. 

Então, o cidadão, ao comprar uma unidade habitacional ou ao ir a uma casa de 
"shows", poderá escolher aquela que está de acordo com a lei ou até denunciar, Sr. 
Presidente, à sociedade ou aos órgãos competentes o descumprimento da norma legal. 

A outra emenda, que foi sugerida pela Prefeitura de Belo Horizonte, trata da 
necessidade da presença permanente de um responsável técnico no local, para 
aumentar a segurança dos que freqüentam esse tipo de estabelecimento de lazer. 

Além do mais, incorporamos uma emenda que proíbe que qualquer militar, 
bombeiro ou policial seja proprietário de empresa que atua na área de incêndios e 
projetos de prevenção. Ao mesmo tempo, impede também a consultoria. Essa é uma 
forma a mais de garantirmos que o espaço público seja respeitado como espaço 
público; é uma forma a mais de fazer com que aqueles que queiram se dedicar à 
atividade privada saiam da atividade pública. 

Sr. Presidente, esta Casa hoje deu um passo significativo, votando essa proposição 
que vai atender a toda a sociedade. Há uma exigência de que o Estado reestruture e 
equipe melhor o Corpo de Bombeiros do Estado. Isso vai exigir um investimento 
maior, mas a comunidade, a sociedade é que vai se beneficiar. E esse projeto 
consolida mais ainda a autonomia conquistada pelo Corpo de Bombeiros. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Preço do Leite, em que solicita a 

prorrogação de seu prazo de funcionamento por 60 dias. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado offcio ao 
Superintendente do Banco Itaú pedindo a instalação de agência ou posto bancário no 
Município de 1 atobá. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à la Fase, a Presidência passa à 2a 

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Tendo em vista a matéria constante na pauta, a Presidência, nos termos da Decisão 
Normativa no 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
a verificação de quórum. 
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O Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Portanto, não há quórum 

para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião extraordinária de amanhã, dia 6, 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 4' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
BDMG 

Às quinze horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Luiz Fernando 
Faria e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir 
convidados. Registra-se a presença dos Srs. José Augusto Bahia Figueiredo, Diretor-
Presidente da Cachoeira Velonorte~ Francisco José Pereira. representante do Sr. 
Carlos Augusto Miranda, Diretor da Metalúrgica São José; Heitor Luiz Vilela, 
Diretor-Presidente da Paraibuna Embalagem; Dilson Chaves de Meira, da Meira 
Empreendimentos Ltda., e Edwaldo Almada de Abreu, Presidente do Conselho de 
Política Tributária e Conselheiro Fiscal da FIEMO, que são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, relator 
da Comissão, 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 parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - Antônio Carlos Andrada - Ivair 

Nogueira. 
ATA DA 79' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte de novembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Bené Guedes e João 
Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Isauro 
Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e João Diniz Pinto Júnior, 
Presidente do IPSEMG, publicadas no '"Diário do Legislativo", respectivamente nos 
dias 9/11 e I "/1112001. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designa os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n" 1.831/2001 (Deputado 
Bené Guedes ); 1.574/2001 (Deputado Luiz Menezes); 1.648/2001 (Deputado João 
Leite) e avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 1.834/2001. Passa-se à la Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão c votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no I" turno, do Projeto de Lei n" 1.478/2001 na forma do Substitutivo n" 2 
e pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e da 
Emenda n" I, apresentada em Plenãrio (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 
Passa-se à za 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 1.544, 1.754, 
ambos com a Emenda n"l, 1.772. 1.790, 1.80112001 (relator: Deputado João Leite); 
1.718 e 1.797/2001 ( relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.733, 1.768, 1.788 
com a Emenda n"l, 1.792, 1.811 e 1.812/2001 (relator: Deputado Luiz Menezes); 
1.738 com a Emenda n" I, e 1.770/2001 (relator: Bené Guedes) que receberam 
parecer por sua aprovação. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a discussão e votação, 
são aprovados requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita aos 
Superintendentes do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste do Brasil e do Banco 
Itaú a instalação de agência ou posto bancário no Município de Japonvar; em que 
solicita ao Ministério da Integração Nacional, aos Deputados Federais e Senadores 
por Minas Gerais o aumento dos números de cestas de alimentos destinadas à 
população carente, assim como o aumento do número de beneficiários do programa 
Bolsa-Renda do Município de Luislândia; em que solicita ao Superintendente do 
INSS a criação de um posto de atendimento no Município de Manga; em que solicita 
ao Secretãrio da Habitação a construção de casas populares para as pessoas carentes 
do Município de Campo Azul; em que solicita ao Secretário de Estado do Trabalho, 
da Assistência Social da Criança e do Adolescente a construção de creches nos 
Distritos de Campo Alegre e Bonança, no Município de lbiracatu; em que solicita ao 
Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente 
a construção de Centro de Treinamento para adolescentes, na sede do Município de 
Capitão Enéas. Ato contínuo, o Presidente submete a discussão e votação e são 
aprovados os Pareceres de Redação final dos Projetos de Lei n"s 1.619, 1.660, 1.691, 
1.697, 1.705, 1.715, 1.719, 1.722, 1.725, 1.731, 1.732, 1.735, 1.736, 1.745 e 
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1.747/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 39' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de novembro de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Durval Ângelo. Havendo número regimental, o Presidente 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a debater, com os convidados, a implementação do Tribunal 
de Arbitragem de Minas Gerais. Registra-se a presença dos Srs. Marcelo Leonardo, 
Presidente da OAB-MG; Márcio Sales Vasconcelos, Presidente do Tribunal Arbitral 
de Minas Gerais; Abel Fagundes, membro da Comissão de Arbitragem da 
FEDERAMINAS; Reginaldo Moreira, assessor jurídico da CDL-BH; Frank Sinatra 
Santos Chaves, Presidente da CDL-Contagem; Antônio Costa Neto, Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem, e Mara Nardy, Procuradora-Geral do 
Tribunal de Arbitragem de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. O Presidente, 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 das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Márcio 

Kangussu - Sebastião Costa. 
ATA DA 73" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Tadeu 
Leite (substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado 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 apreciar a matéria 
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constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n"s 2.819, 2.836, 2.837, 2.839, 2.855 e 2.857/2001. 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 Paulo Piau solicitando ao Presidente do IPSEMG a implantação em 
Viçosa, como prioridade do Instituto, o Plano Família-IPSEMG, para atender os 
trabalhadores em educação, e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando ao 
Secretário da Educação informações sobre as condições atuais das estruturas física e 
material e sobre os aportes financeiros em 2001 e previstos para 2002 nas escolas 
estaduais sob a supervisão da 33" SRE-Ponte Nova c solicitando voto de 
congratulações com a estudante Aline Venâncio por sua classificação no concurso de 
frases promovido pelo CONEN-MG. O Presidente submete a discussão e votação, 
sendo aprovadas, as redações finais dos Projetos de Lei n."s 1.753 e 1.765/2001. O 
Presidente registra a presença e recebe Diretores e Vice-Diretores dos Municípios de 
Viçosa, Ponte Nova e São Miguel do Anta que apresentam reivindicações e pedem 
apoio para a solução de seus apostilamentos e aposentadorias; e do Sr. Fernando 
Máximo, Presidente da UEE-MG, que apresenta seus agradecimentos à Comissão 
pela luta ao lado dos estudantes por melhor educação em Minas e no Brasil. 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, 5 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique - João Pinto 

Ribeiro. 
ATA DA 46' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de novembro de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende. Durval 
Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião c, 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 informa que a reunião se destina a discutir, em 
audiência pública, o Projeto de Lei 1.613/2001, do Governador do Estado, e apreciar 
o parecer sobre ele; e a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n" 694/99, do 
Deputado João Batista de Oliveira. O Presidente registra a presença dos Srs. José 
Honorato Ameno, Sílvio Antônio de Oliveira Melo e Gilvan Almeida Sá, Tenentes-
Coronéis, Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG; Murilo de Campos 
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Valadares, da Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte; 
Santelmo Xavier Filho, da AMES; e Marco Antônio de Rezende Vieira, Procurador-
Geral do Município de Belo Horizonte, os quais são convidados a compor a mesa. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do 
requerimento que motivou esta reunião. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os ·debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada a discussão, o Presidente agradece 
a presença dos convidados e passa 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 2• turno, dos Projetos de Lei n•s 1.613/2001 com a Emenda n• I, na 
forma da Subemenda n• I, e as Emendas n•s 2 e 3, do relator (Deputado Durval 
Ângelo); e 694/2001, na forma do vencido em I • turno, com as Emendas n•s I a 4, do 
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 quatro requerimentos. Um do Deputado 
João Leite, solicitando do destacamento da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia 
civil de Conceição das Alagoas informações sobre o incidente ocorrido com o 
Vereador Antônio Augusto Pantalcão; e três do Deputado Edson Rezende, solicitando 
uma vistoria do Corpo de Bombeiros nas instalações físicas da Assembléia 
Legislativa; solicitando seja encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual, com 
vistas a que acompanhe com rigor a apuração da morte, no final de semana, de um 
preso na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes; e solicitando uma audiência pública 
no Município de Paracaru, para debater o comportamento dos componentes da 23" 
DRSP, tendo em vista o relatório apresentado pela Câmara Municipal daquela 
localidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Elbe Brandão - Durval Ângelo - Marcelo Gonçalves -

Luiz Tadeu Leite. 
ATA DA 81' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÂO SOCIAL 
Às dez horas do dia quatro de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e João Leite, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado João 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 de ofício da Sra. Ana Bárbara de Freitas 
Carneiro Proietti, Presidente da HEMOMINAS, publicada no "Diário do Legislativo" 

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



314 
do dia 30111/2001. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei TI 0 S 1.674, 1.805, 1.840 e 
1.841/2001 (Deputado João Leite); 1.714, 1.855, 1.814, 1.847 e 1.857/2001 
(Deputado Luiz Menezes); 1.716, 1.824, 1.845, 1.850 e 1.856/2001 (Deputado Bené 
Guedes). A Presidência avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n"s 1.478, 1.842 e 
1.846/2001. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a 
Presidência ao Deputado João Leite e apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública desta Comissão, para discutir sobre a perícia e o Perito 
Médico do L~SS, bem como sobre as irregularidades relacionadas com a concessão de 
benefícios previdenciários no Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes. 

ATA DA 21' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às dezesseis horas do dia quatro de dezembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana, e Bilac Pinto, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira. O Presidente, Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da 
ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A 
Presidência infonna que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre os motivos 
que levaram o DNER-MG a licitar, novamente, tanto as obras de duplicação da BR-
040 quanto a surpevisão e o controle dessas obras, uma vez que elas ainda não foram 
concJuídas, e a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência, a seguir, 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Élcio 
Santos Monteze, Chefe do 6" Distrito do DNER-MG, publicado em 1"/12/2001, e dos 
prefeitos municipais de Tumiritinga, Alpercata, Capitão Andrade, Itanhomi, 
publicados em 29/11/2001. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os 
convidados que discorrerão sobre o tema acima citado. Registra-se a presença dos Srs. 
José Élcio Santos Monteze, Chefe do 6" Distrito do DNERIMG, Mauricio Lanna, 
Proprietário da Empresa Consol; Tarcísio Keifer, Residente do DNER-Sete Lagoas; 
Geraldo Magno Rezende, Prefeito de Itumirim; e José F1orisval de Ornelas, Prefeito 
de Montalvânia. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, 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 nas notas taquigráficas. Em 
seguida, o Presidente, verifica, de plano, ausência de quórum para votação da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 dezembro de 2001. 
Deputado Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 
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A TA DA 7CY' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, 
Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bilac Pinto, Chico 
Rafael, Cristiano Canêdo, José Henrique, Luiz Tadeu Leite, Paulo Piau, Sebastião 
Costa. 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 a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Ferraz da Silva, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado; Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Estado de Transporte e Obras Públicas, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 
29/11/2001, e do Sr. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de Gestão do 
FUNAD, da Secretaria Nacional Antidrogas, publicado no "Diário do Legislativo" do 
dia 1°/12/2001. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°S 1.383 e 1.51212001, 
no 2° turno, Deputado Mauro Lobo; 199/99, no 1° turno, e 1.710/2001, no 2° turno, 
Deputado Dilzon Melo; 552/99 e 1.760/2001, no 1° turno (parecer sobre emenda 
apresentada em Plenário ), Deputado Ivair Nogueira; 690/99, no I o turno, Deputado 
Luiz Fernando Faria. Passa-se à 111 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°S 1.383/2001 na forma do vencido em I o 
turno (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.710/2001 na forma do Substitutivo no I, 
apresentado (relator: Deputado Dilzon Melo); no I o turno, dos Projetos de Lei n°S 
1.588/2001 com as Emendas nos I e 2, apresentadas (relator: Deputado Ivair 
Nogueira); 1.775/2001 com as Emendas n°S 2, da Comissão de Administração 
Pública, 3 e 4, apresentadas, e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão de 
Administração Pública (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.783/2001 na forma 
proposta (relator: Deputado Ivair Nogueira). O Projeto de Lei no 1.760/2001, no ! 0 

turno, recebe parecer pela rejeição da Emenda no 3, apresentada em Plenário (relator: 
Deputado lvair Nogueira) e após discussão e votação, é rejeitado. Após, o Presidente 
designa o Deputado Dilzon Melo como novo relator do projeto para dar forma ao que 
a Comissão decidiu. O parecer sobre o Projeto de Resolução no 1.825/2001, no lo 
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turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 
relator, Deputado Luiz Fernando Faria. O Projeto de Lei no 1.512/2001, no 2° turno, é 
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, 
aprovado pela Comissão. Passa-se à 33 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 Rêmolo Aloise, em que solicita a 
relação de todas as obras realizadas ou subempreitadas no Estado pela Construtora 
EGESA S.A.; do Deputado Rogério Correia, em que solicita a realização de audiência 
pública desta Comissão, para ouvir a Presidente do SERVAS, Maria Lúcia Cardoso, 
para que esclareça sobre gastos, receitas e repasses feitos pelo SERVAS a entidades e 
pessoas físicas; do Deputado Luiz Fernando Faria, em que solicita ao DER-MG cópia 
do contrato celebrado e outras informações com a Carioca-SERVEMG e com a 
TERCAN - Queiroz Galvão para a construção da BR-381. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 16h30min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Hermeto - Rogério Correia - Dilzon Melo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.574/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Irani Barbosa, por meio do Projeto de Lei no 1.574/2001, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas de Rio Piracicaba- ATAP-RP -.com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela 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, conforme 
preceitua o art. l 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba tem 

por finalidade precípua defender os interesses dos filiados, individual e coletivamente, 
atuando junto a órgãos públicos e entidades privadas, buscando resguardar os seus 
direitos e promovê-los socialmente. 

Organiza e promove, também, a recreação e o lazer dos associados, visando a 
integrá-los na comunidade em geral. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.574/2001 com a 
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Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.648/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Kemil Kumaira, objetiva 
declarar de utilidade pública o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de 
Teófilo Otôni - CMDRTO- com sede nesse município. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por suajuridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda 
0° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O citado Conselho, sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, 

cultural, de assistência social e de promoção humana, foi fundado em 2216/87. 
É relevante mencionar que ele coordena as obras e os movimentos sociais da 

comunidade, articulando e promovendo ação entre os moradores, buscando priorizar a 
saúde da família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. 

Busca, também, a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho através 
da promoção de cursos profissionalizantes ligados às atividades agropecuárias. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a apoiar a concessão do 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.648/2001 com a 

Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.831/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei ora analisado 

pretende seja declatado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de São Domingos do Prata- CDC -,com sede nesse município. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por suajuridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos 
do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata é 

sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 14/9/83. 
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Possui como principal objetivo atender e apoiar os anseios populares, 

promovendo o desenvolvimento das comunidades urbanas e rurais. Também oferece 
serviços de proteção à saúde por meio de doação de remédios e equipamentos para 
deficientes. 

No campo da educação, em sentido amplo, procura colaborar com centros de 
cultura c unidades de ensino, visando a levar conhecimento às pessoas interessadas. 

Toma-se a entidade, portanto, merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.831/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.861/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por escopo dar a 

denominação de Gilberto Resende Peres à Escola Estadual do Lajão, situada no 
Município de São Pedro dos Ferros. 

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 1 02, III, "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: 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 tenha destacado com a destinação do bem público a ser 
denominado; e, finalmente, não poderá haver, em um mesmo município, mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação. 

Verifica-se, na justificação do projeto, que ele 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 n• 1.861/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo. relator - Sebastião Costa - Agostinho 

Silveira- Ermano Batista. 
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Relatório 

319 

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em exame visa 
declarar de utilidade pública a Associação dos Congados Moçambique Coroa de 
Ouro, com sede no Município de Canápolis. 

Conforme o procedimento estabelecido nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento 
Interno, a proposição, após haver sido publicada, foi distribuída a esta Comissão para 
ser examinada preliminannente quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa juridica, 

ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções 
e estar em funcionamento há mais de dois anos. É o que prevê o art. 1 a da Lei no 

12.972, de 27n/98, que regula a matéria. 
Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a referida 

Associação preenche os requisitos legais, tornando-se, pois, habilitada a receber o 
· título declaratório .proposto. 

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

do Projeto de Lei n• 1.864/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sebastião Costa - Agostinho 

Silveira- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.866/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei n• 1.866/2001, pretende seja 
declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Soros Positivos - GASP -, com 
sede no Município de Ipatinga. 

Publicado em 15/11/2001, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art.l02, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos indispensáveis 

à declaração de utilidade pública, nos termos da Lei n• 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 
e que não são remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Portanto, a entidade está habilitada ao título declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
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do Projeto de Lei n" 1.866/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo - Ermano 

Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.868/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
• Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n." 1.868/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
AP AE de Divino, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 2011112001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, 
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei TI.0 12.972, de 2717/98, que regula a matéria, 

podem ser declaradas de utilidade pública as sociedades civis, desde que estejam em 
regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo. desinteressadamente 
à coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os membros de sua 
diretoria são idôneos e não remunerados pelo exercício de seus cargos. 

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-se o inteiro 
atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não apresenta óbice à sua 
aprovação. 

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

do Projeto de Lei n" 1.868/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende; · Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa 

Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.774/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe estrutura os 
Quadros Especiais de Pessoal da Administração Pública Estadual Autárquica e 
Fundacional das instituições que menciona e dá outras providências. 

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°S 1 e 2, que 
apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para análise de mérito, nos termos 
do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n" 1.774/2001 estrutura os Quadros Especiais de Pessoal da 

Administração Pública Estadual Autárquica e Fundacional das seguintes instituições 
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da área de ciência e tecnologia: FAPEMIG, CETEC, FEAM, FUNED, FJP e IGA. 
Segundo apontou a Comissão de Constituição e Justiça, a proposição apresenta vício 
formal de constitucionalidade, uma vez que foi apresentada por parlamentar, sendo de 
iniciativa privativa do Governador do Estado a regulamentação da atividade 
administrativa do Poder Executivo e a fixação da remuneração de seus servidores. 
Observou, no entanto, que tal vício poderá ser corrigido, tendo em vista o disposto no 
art. 70, § 2", da Constituição Estadual. O projeto, ainda, fere o art. 169 da 
Constituição da República e a Lei de Responsabilidade Fiscal; todavia, os aspectos 
orçamentários deverão ser mais bem analisados pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, razão pela qual não apontaremos óbice à tramitação da 
matéria. 

O projeto reestrutura os Quadros Especiais de Pessoal das instituições de ciência e 
tecnologia, os quais eram disciplinados pela Lei n" 10.324, de 1990. Prevê a 
existência de apenas três "cargos isolados" - pesquisador em ciência e tecnologia c 
gestor logístico em ciência e tecnologia, estes de nível superior, técnico em atividades 
de ciência e tecnologia, de nível médio - e uma carreira transitória, de auxiliar em 
atividades de ciência e tecnologia. Os ocupantes dos cargos poderão ser posicionados 
em graus e em níveis, dependendo de três critérios: tempo, titulação e avaliação de 
desempenho satisfatória Saliente-se que a possibilidade de posicionamento em graus 
e níveis nada mais é do que a progressão e a promoção do servidor dentro da 
respectiva carreira. 

Observa-se que há uma impropriedade técnica no projeto ao se referir à existência 
de "cargos isolados". De fato, essa denominação é utilizada no direito administrativo, 
e até a própria lei que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Minas Gerais (Lei no 869, de 1952) a prevê. No entanto, a denominação "cargo 
isolado" é incompatível com a previsão de uma carreira, pois, segundo define Hely 
Lopes Meirelles (''Direito Administrativo Brasileiro", 22' ed. Malheiros: São Paulo, 
1997), "cargo isolado é o que não se escalona em classes, por ser o único na sua 
categoria. Os cargos isolados constituem exceção no funcionalismo, porque a 
hierarquia administrativa exige escalonamento das funções para aprimoramento do 
serviço e estímulo aos servidores, através da promoção vertical". Já cargo de carreira, 
para o autor, "é o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus titulares, 
até o da mais alta hierarquia profissional". Com efeito, verifica-se que a medida 
proposta no projeto em análise é a instituição de uma carreira, escalonada em classes, 
com a previsão de posicionamento do servidor em graus e níveis, ou seja, 
possibilitam-se ao servidor a progressão e a promoção, respectivamente. 

Ademais, a Lei n" 10.961, de 1992, que dispõe sobre as normas de elaboração do 
quadro geral e dos quadros especiais, estabelece as diretrizes para a instituição dos 
planos de carreira do pessoal civil do Poder Executivo, não faz a previsão, na 
estrutura do Executivo, da existência dos "cargos isolados". Assim, com o objetivo de 
adequar o projeto de lei em tela à lei acima referida, apresentamos a Emenda no 3, que 
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Em audiência pública realizada nesta Casa com os representantes dos institutos de 
ciência c tecnologia, foi-nos esclarecido que a escolha do instituto do "cargo isolado" 
se deu por dois motivos. Primeiro porque permitiria o desenvolvimento do servidor na 
carreira baseando-se, tão-somente, no critério de tempo e titulação. Depois porque 
possibilitaria o ingresso de servidores, por meio de concurso, em nível diferente do 
inicial. De fato, verifica-se que a carreira atual não incentiva o constante 
aperfeiçoamento do servidor, vital para a área de ciência e tecnologia, uma vez que, 
segundo o art. 25 da Lei n' 10.961, de 1992, a promoção do servidor depende da 
existência de cargo vago na classe imediatamente superior da carreira a que pertencer 
ou de outro cargo da classe integrante do mesmo segmento. Entendemos que o fato de 
o servidor sempre depender de vaga para ser promovido não é conveniente para a 
administração pública, pois isso leva, na verdade, a uma estagnação da carreira. Tal 
fato desestimulao servidor, o que, conseqüentemente, se refletirá no seu trabalho. 

Por outro lado, a própria Lei n' 10.961, de 1992, faz uma ressalva no que diz 
respeito ao ingresso em classe diferente da inicial, já prevendo essa possibilidade. 
Segundo o parágrafo único do seu art. 21, "hos segmentos de classe de pós-
graduação, o ingresso poderá ocorrer em nível diferente do inicial, até o limite de 
20% (vinte por cento) das vagas destinadas à promoção". 

Por se tratar de uma lei específica, que dispõe sobre um plano de carreira 
específico, entendemos que, em alguns aspectos, ela pode se distanciar do que dispõe 
a Lei n' 10.961, de 1992. Saliente-se que isso não é novidade na estrutura do 
Executivo. A Lei n' 13.085, de 1998, que cria as carreiras de políticas públicas e 
gestão governamental, de administração orçamentária e financeira, e de auditoria e 
controle interno, prevê critérios para a promoção e a progressão diferentemente do 
que dispõe a Lei n' I 0.961, de 1992. Assim, tendo em vista a especificidade, a 
necessidade e a própria sobrevivência dos institutos de ciêncía e tecnologia, 
entendemos pertinente adotar o mecanismo da promoção sem a observância do 
critério de existência de vaga, da maneira como propõe o projeto, e a possibilidade de 
ingresso em nível diferente do inicial. 

O projeto faz menção à existência de uma carreira provisória, prevendo que ela será 
extinta com a vacância dos cargos que a compõem, sendo vedada a realização de 
concurso para o respectivo provimento. Também na audiência pública realizada com 
o objetivo de recolher subsídios para a elaboração deste parecer, ficou acordado entre 
os representantes dos institutos que a carreira de auxiliar não deveria ser provisória, 
mas permanente, tendo em vista as peculiaridades do cargo na área de ciência e 
tecnologia. Assim, acatamos a sugestão dos referidos representantes por meio das 
Emendas n"s 4 e 5. 

Por fim, cumpre consignar que, na audiência pública realizada, sugeriu-se que se 
valorizassem os servidores, alongando a carreira do segmento de classe de gestão 
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logística em ciência e tecnologia, de técnico em atividades de ciência e tecnologia 
e de auxiliar em atividades de ciência e tecnologia, por meio da inclusão de um nível 
IV, de maneira similar ao que ocorre com a carreira de pesquisador. Para apresentar 
emenda nesse sentido, teriam de ser reformulados todos os anexos, inclusive o que 
dispõe sobre a tabela de vencimentos. Ficou acordado com os representantes dos 
institutos que deixaríamos de apresentá-la por entender que tal emenda depende do 
cálculo e da análise da repercussão financeira, que devem ser confeccionados pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.774/2001 com 

as Emendas de n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas TI 0 S 3 a 
5, que apresentamos. 

EMENDAN"3 
Substitua-se a expressão "cargo isolado" pelo termo "cargo". 

EMENDAN"4 
Substitua-se a expressão "carreira transitória" pelo termo "carreira". 

EMENDAN"5 
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação: 
.. Art. 20 - A carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia destina-se 

ao posicionamento, à promoção e à progressão horizontal dos atuais servidores 
ocupantes dos cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa da carreira de Ciência c 
Tecnologia, criada pela Lei n" 10.234, de 20 de dezembro de 1990.". 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, relator- Cristiano Canêdo 

- Cabo Morais - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" I. 786/200 I 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise altera 
dispositivos da Lei n" 12.919, de 2917/98, que dispõe sobre os concursos de ingresso e 
de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal n° 8.935, de 
18/11194, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo", de 27/9/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "b", do Regimento Interno, o projeto vem a 
esta Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
A proposição em exame sugere alterações na Lei n" 12.919, de 1998, que dispõe 

sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registros do 
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Estado. As alterações propostas geram profundas modificações no procedimento a 
ser adotado no concurso, no que se refere especialmente à inscrição dos candidatos, à 
sua classificação final e ao valor a ser conferido aos títulos. Assim, analisaremos uma 
a uma as alterações propostas de modo a avaliar o seu mérito. 

Antes, porém, de passannos à análise do mérito da proposição, cumpre registrar que 
a numeração dos artigos do projeto foi feita de forma equivocada, uma vez que não 
existe o art. 3°. Informamos, entretanto, que essa irregularidade já foi sanada quando 
da publicação do projeto no "Diário do Legislativo" de 27/9/2001. Assim, passaremos 
a analisá-lo tendo em vista a numeração correta. 

A primeira modificação proposta pelo projeto refere-se ao art. go da Lei n°12.919, 
de 1998, alterando o seu parágrafo 3° e acrescendo os parágrafos 6°, 7° e 8°. Em 
síntese, o que se pretende com essa alteração é permitir a inscrição do candidato em 
uma ou mais das cinco especialidades do concurso, a saber: Registro Civil das 
Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas e Tabelionato de Títulos. A redação original 
da referida lei, contrariamente, não permite que um candidato faça inscrição, no 
mesmo concurso, para mais de uma vaga. Em virtude disso, segundo o autor do 
projeto, no último concurso para provimento dos serviços notariais e de registro 
realizado pelo Estado, 744 das 1.144 vagas não foram preenchidas por falta de 
inscrição ou aprovação, ficando 65% dos cartórios sem titulares, o que ensejará a 
realização de novo concurso pelo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei Federal no 
8.935, de 18/10/94. Essa alteração é, portanto, oportuna, pois que irá aprimorar o 
processo seletivo, possibilitando maior aproveitamento dos candidatos que obtiverem 
maiores notas nas provas de conhecimento c de títulos, observando-se, assim, o 
princípio da economicidade, da eficiência e da razoabilidade no preenchimento dessas 
serventias. 

Ressalte-se, porém, que, ao estabelecer tal medida, o projeto criou uma situação 
confusa no que concerne à classificação final dos candidatos, a qual deve ser 
esclarecida. O projeto prevê que a classificação final do concurso será única e geral. 
Entretanto, para se obter a classificação geral pretendida, é necessário ou que a prova 
de conhecimento seja a mesma para todas as especialidades, e assim o candidato, após 
a chamada por ordem de classificação, procederá à escolha da serventia a ser 
preenchida em qualquer das especialidades, ou que a classificação geral se dê por 
especialidade, caso em que a prova deverá ser realizada em dias diferentes para 
permitir que o candidato concorra a mais de uma especialidade. Surge, aí, uma 
contradição que deve ser reparada, motivo pelo qual apresentamos a Emenda no 1, que 
aproveita a idéia do autor, tornando mais clara a previsão sobre a forma de 
classificação dos candidatos. 

A segunda alteração proposta incide sobre o § 3• do art. 16 da referida lei e 
estabelece que as provas de conhecimento valerão, cada uma, 1 00 pontos, sendo 
eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova, o mínimo de 50 pontos. O 
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objetivo dessa alteração é sanar uma impropriedade da lei, a qual prevê que as 
provas podem valer de O a I 00 pontos e que estará eliminado o candidato que não 
obtiver 50 pontos. De acordo com a redação da lei, se a prova valer 80 pontos, o 
candidato deverá alcançar 50 pontos, e não 50% do valor total. 

A terceira alteração proposta incide sobre alguns dispositivos do art. 17 da lei e 
acrescenta-lhe o § 4°, modificando, pois, matéria referente aos títulos a serem 
apresentados pelos candidatos aprovados na prova de conhecimento. A alteração 
proposta para o "caput" do art. 17 consiste na previsão de que serão conferidos 
valores aos títulos enumerados nos cinco incisos da lei, enquanto a redação da lei 
somente prevê quais os títulos são considerados e estipula, no § 1°, o percentual 
máximo a ser conferido a cada título em relação ao total de pontos distribuídos no 
concurso. 

Todavia, o projeto somente prevê a pontuação para o título previsto no inciso I, 
deixando os demais sem previsão de pontos, o que, por si só, se mostra inadequado. 
Diante de tal impropriedade, o próprio autor do projeto remeteu-nos nova proposta de 
redação para o art. 3° do projeto, em que fixa a pontuação para cada um dos títulos 
previstos, sanando, assim, o erro inicial. 

Observe-se, entretanto, que a nova redação proposta pelo autor deixa de considerar 
alguns títulos previstos na lei para efeito do concurso de serviços notariais e de 
registro. A desconsideração de tais títulos, segundo justificação do autor, tem em vista 
conferir maior objetividade na sua apuração assim como resguardar a valoração de 
atividades que têm maior relação com o exercício da profissão de notário ou 
registrador. Dessa forma, acolhemos a sugestão do autor de que o exercício da 
advocacia não seja considerado título, diante da dificuldade de se apurar em quais 
casos essa atividade mantém estrita ligação com o conhecimento do direito notarial ou 
registral. Ademais, a maior parte dos concursos públicos da área jurídica exige a 
comprovação do exercício da advocacia como requisito para se fazer a inscrição, e 
não como título classificatório. Da mesma forma consideramos inconsistente a 
valoração do título de participação em congressos, diante da falta de avaliação e 
controle dessas atividades. Já a aprovação em concurso público, a nosso ver, não traz 
nenhum benefício direto para o exercício das atividades notariais e registrais, uma vez 
que essas atividades, de acordo com a Constituição Federal, são exercidas em caráter 
privado. 

A alteração proposta para o § 3o do art. 17 da citada lei, que trata do valor total a ser 
atribuído aos títulos, apenas muda a expressão "20% do total de pontos", prevista na 
redação original, para "pontuação de vinte do total dos pontos", uma vez que, 
conforme alteração analisada, pretende-se valorar os títulos com pontos, e não mais 
com porcentagem. Somos, portanto, favoráveis a essa alteração, que se coaduna com 
outras modificações já acatadas e torna mais objetivo e transparente o critério de 
aferição dos títulos . 

O § 4° acrescido ao art. 17 deve ser suprimido, uma vez que a alteração pretendida 
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Pelos motivos expostos, acolhemos a sugestão do autor na forma da Emenda no 2. 
O art. 4" do projeto altera o "caput" do art. 19, prevendo que a classificação final 

dos candidatos será feita por especialidade, e não mais por serventia. Tal alteração se 
faz necessária para adequar a lei aos demais dispositivos desse projeto. Acrescenta 
ainda ao art. 19 da lei os §§ 1 o e 2°, que tratam, respectivamente, da convocação e 
escolha das serventias dentro de cada especialidade e dos criLérios a serem adotados 
em caso de empate. Consideramos que tais dispositivos vêm a aprimorar a lei em 
estudo. 

O art. 5° do projeto, oportunamente, altera e acrescenta dispositivo ao art. 24, que 
trata do concurso de remoção. De acordo com a lei, serão admitidos no concurso de 
remoção os titulares de serviços notariais c de registro que, por nomeação ou 
designação, exerçam a atividade por mais de dois anos. A alteração proposta retira a 
possibilidade de que um titular de serviço notarial ou de registro designado seja 
admitido no concurso de remoção. A "designação", segundo o art. 5° da Lei que se 
pretende alterar, consiste em um ato do Governador do Estado que designa um 
substituto do titular do serviço notarial ou de registro, ou, na falta deste, outro 
servidor, para responder pelo expediente até o provimento da vaga por concurso 
público. Como se vê, é ato precário, que não pode gerar para o servidor .. designado" o 
direito de participar da remoção juntamente com aqueles legalmente nomeados. 

Já o parágrafo único acrescido ao art. 24 da lei prevê que o candidato poderá se 
inscrever para o concurso de remoção de qualquer entrância no Estado, respeitada a 
natureza do serviço do notário ou registrador. O critério que exige a mesma natureza 
do serviço como requisito para a inscrição do concurso de remoção foi adotado pela 
Resolução n" 350199, do Tribunal de Justiça, que regulou o último concurso para 
registradores e notários no Estado. Entretanto, o candidato, ao fazer inscrição para o 
concurso de remoção, já terá os seus conhecimentos, na área que pretende atuar, 
testados por meio de provas e títulos, pelo que se infere do disposto no art. 16 da Lei 
Federal no 8.935, de 1994. Isso posto, entendemos descabida tal exigência, motivo 
pelo qual apresentamos a Emenda TI 0 3. 

Finalmente, a última alteração proposta incide sobre o art. 29 e prevê que desde que 
não haja número significativo de serventias vagas, fica autorizada a realização de 
concurso geral, nos moldes do primeiro, na Comarca de Belo Horizonte, a critério do 
Tribunal de Justiça. Tal alteração vem apenas tornar mais explícita a regra contida no 
art. 7° da lei, que já prevê a possibilidade de o concurso ser transferido para a comarca 
vizinha ou para a Capital, a critério do 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
quando for impossível ou difícil constituir a comissão examinadora ou quando as 
circunstâncias assim o recomendarem. 

Apresentamos, ainda, a Emenda TI0 4, visando a aprimorar o § 4 do art. 8° e o § 5° 
do art. 23 da Lei no 12.919, que, no nosso entendimento, contraria o princípio da 
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economicidade dos atos administrativos. De acordo com esses dispositivos, a 
renúncia ou desistência do candidato classificado, antes da posse, enseja a abertura de 
outro concurso público. Diante dessa norma, o candidato que foi classificado em 
segundo lugar - e, portanto aprovado nas provas de conhecimento e de título - não 
poderá ser chamado a assumir o serviço notarial ou registral caso o primeiro colocado 
desista ou renuncie, uma vez que se faz obrigatória a abertura de novo concurso 
público para escolha de um novo delegatário. Essa disposição não só se mostra 
incoerente com as regras de classificação nos concursos públicos, com base nas quais, 
via de regra, classifica-se um número de candidatos superior ao número de vagas para 
que a administração, diante de qualquer eventualidade ou necessidade, possa chamar 
os demais candidatos classificados, como fere frontalmente o princípio da 
economicidade e da razoabilidade. É oportuno destacar que a Constituição Federal, 
em seu art. 37, !I, amplia o prazo de validade dos concursos públicos por até dois 
anos, prorrogáveis por mais dois, tendo em vista a economicidade, o que demonstra 
que essa norma inserida na lei estadual está na contramão do referido preceito 
constitucional. Destaque-se, ainda, que a oportunidade aberta por este projeto de que 
um candidalO se inscreva para mais de uma especialidade poderá ensejar maior 
número de desistências. Sendo assim, entendemos que a abertura de novo concurso 
público somente se justifica caso ocorra a desistência ou renúncia do candidato após a 
posse. Nos demais casos, pelas razões expostas, os outros candidatos classificados 
devem ser chamados a tomar posse. 

Visando, ainda, a aprimorar a legislação estadual no que concerne à inspeção nos 
livros, equipamentos e instalações necessários ao funcionamento da serventia, 
apresentamos a Emenda no 5. Na forma da emenda apresentada, o Diretor do Foro da 
Comarca da serventia a ser ocupada deverá verificar a existência e condições dos itens 
acima citados antes de dar exercício ao nomeado. Entendemos que tal previsão 
confere maior segurança de que o serviço será prestado em conformidade com as 
exigências do art. 4" da Lei Federal n" 8.935/94. 

·Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.786/2001 com as 

Emendas TI0 S 1 a 5, a seguir apresentadas. 
EME!'<TIA N" I 

Dê-se ao art. 1 o do projeto a seguinte redação: 
"Art. I"- O § 3" do art. 8" da Lei n" 12.919, de 29 de junho de 1998, passa a vigorar 

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes§§ 6°, 7°, go e 9°: 
'Art. 8"- ................................................................ . 
§ 3°- Os candidatos poderão inscrever-se em uma ou mais das cinco especialidades 

em concurso, a saber: Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, 
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas 
e Tabelionato de Protesto de Títulos. 
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§ 6° - A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção poderá ser única 

para todas as especialidades, ou por especialidade, devendo, nesta hipótese, ser 
realizada em dias diferentes. 

§ 7° - No caso de realização de prova única para todas as especialidades, a 
classificação final dos candidatos será única e geral, obedecendo ao somatório das 
notas obtidas nas provas de conhecimento e de títulos, cabendo ao candidato, na 
ordem de sua classificação, optar por um dos serviços notarials e rcgistrais constantes 
no edital. 

§ 8" - No caso de realização do concurso com provas distintas para cada 
especialidade, a classificação final se dará por especialidade, e, havendo mais de uma 
serventia vaga dentro daquela especialidade, caberá ao candidato, na ordem de sua 
classificação, optar pelo serviço notarial ou registra] constante no edital. 

§ 9° - O candidato que obtiver classificação em mais de uma especialidade, na 
forma prevista no parágrafo anterior, deverá optar por uma das especialidades no 
prazo de dez dias contados da publicação da classificação final.". 

EMEJ\'DA N" 2 
Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3"- Os incisos do "caput" e os§§ I" e 3" do art. 17 da Lei n" 12.919, de 29 de 

junho de 1998. passam a vigorar com a seguinte redação: 
'Ar\.17- .............................................................. . 
I - tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente em 

serviço notarial ou de registro, com período mínimo de cinco anos; 
II - publicação de livro de autoria única relativo a matéria jurídica notarial ou 

registral; 
III - conclusão de pós-graduação, mestrado ou doutorado em matéria jurídica. 
§ 1 o - Aos títulos relacionados nos incisos I, II e m será atribuída, respectivamente, 

a seguinte pontuação: 
a) 1 ponto por cada período de cinco anos ou fração superior a 4 anos de tempo de 

serviço efetivamente prestado; 
b) I ponto por livro publicado; 
c) I ponto por pós-graduação, 2 pontos por mestrado e 3 pontos por doutorado. 

§3° - A prova de títulos será feita ern reunião pública da Comissão Examinadora, 
facultado seu acompanhamento pelos candidatos aprovados nas provas de 
conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de títulos, nos termos do edital, pontuação 
de vinte do total dos pontos distribuídos no concurso.". 

EMENDAN"3 
Dê-se ao parágrafo único acrescido ao art. 24 pelo art. 5° do projeto a seguinte 

redação: 
"Art. 5°- ············-······--·······-······························-········-
"Art. 24- ············································ ...................... . 
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Parágrafo único - O titular poderá se inscrever no concurso de remoção para 

qualquer Comarca do Estado, independentemente de entrância e da especialidade da 
serventia pretendida. ''. 

EMENDAN"4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O § 4° do art. go e o § 5° do art. 23 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 
'Art.8°- ..................................................................... . 
§4° - A validade de um concurso expira com a expedição do ato de posse do 

candidato classificado, e, em caso de sua renúncia ou desistência após a posse, será 
imediatamente aberto outro concurso, ao qual não poderá inscrever-se aquele que haja 
desistido ou renunciado. 

An.23- ....................................................................... . 
§5° - Não ocorrendo a posse dentro dos prazos e condições estabelecidos por esta 

lei e pelo edital do concurso, os demais candidatos serão chamados a tomar posse, na 
ordem de sua classificação.". 

EMEI'.'DA N" 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica acrescido ao art. 23 o seguinte § 6°: 
'Art. 23- ······································································· 
§6° - O Diretor do Foro da comarca da serventia a ser ocupada verificará a 

existência dos livros e equipamentos necessários ao funcionamento da serventia e fará 
vistoria nas instalações, antes de dar exercício ao nomeado.". 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator- Cristiano Canêdo 

- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O J•TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.858/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Mauri Torres, visa autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel que 
especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8111/2001, vem a matéria a esta 
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
conforme preceitua o art. 102, IH, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa provê a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo 

possa alienar bem imóvel público, segundo a determinação contida no art. 18 da Carta 
mineira. Atende, ainda, aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal n• 
8.666, de 2117/93, e pelo art. 16 da Lei Estadual n• 9.444, de 25111187. 
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Consoante esses dispositivos, podemos afinnar que a validade da doação de 

imóvel do Estado depende da outorga de específica autorização legislativa, da 
existência de interesse público no negócio juridico a ser realizado, de avaliação prévia 
e de licitação. Ademais, o bem não pode estar destinado a finalidade administrativa 
especial. 

Para o exame a cargo desta Comissão, no caso, entendemos ser necessário averiguar 
o cumprimento dos requisitos essenciais desse tipo de contrato. 

Embora não tenha sido cumprida a diligência requerida na reunião anterior e não 
tenhamos em mãos algumas informações importantes para proferir o nosso parecer, 
temos de dizer que, com relação ao interesse público, que necessariamente deve 
envolver a operação com bens públicos, acreditamos ter sido satisfeito, pois, embora o 
imóvel abrigue escola da rede estadual, parte dele encontra-se em desuso, e a 
pretendia construção de quadra poliesportiva vem atender aos interesses dos alunos e 
dos cidadãos do município, que terão ao seu dispor um centro para a prática de várias 
modalidades desportivas. 

Quanto à avaliação, informamos que será realizada por equipe designada para tal 
fim pelo Poder Executivo, e o valor será devidamente consignado na escritura pública 
de transferência do bem. 

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório, no caso em análise, é 
descabido, uma vez que não há possibilidade de competição. 

Assim sendo, o projeto de lei sob comento atende às exigências da legislação em 
vigor, não havendo óbice à autorização legal para que se efetive a alienação do imóvel 
em causa. 

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

do Projeto de Lei n" 1.858/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho Silveira 

Dilzon Melo - Sebastião Costa - Ennano Batista. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DELE! N" 1.880/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel 
que menciona. 

A proposição foi encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la, 
em caráter preliminar, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do 
art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame provê a necessária autorização legislativa para que o Estado 

aliene bem imóvel público, segundo a detenninação consignada no art. 18 da 
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Constituição mineira. 

Também regem a matéria os preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal n" 
8.666, de 2116/93, e pelo art. 16 da Lei Estadual n.' 9.444, de 25111/87, que trata das 
licitações e dos contratos da administração centralizada e autárquica do Estado. 

Consoante esses dispositivos, a transferência de domínio de bem imóvel público 
depende de autorização legislativa, da existência de interesse púb}ico devidamente 
justificado e de licitação na modalidade de concorrência. 

Com respeito ao requisito do interesse público, verificamos que o imóvel a ser 
doado não é de todo utilizado pela Escola Estadual Ornar Rezende Peres, sendo, por 
isso, legítimo o anseio de que se construa, na parte ociosa, uma quadra poliesponiva 
coberta. 

Quanto à licitação, é inteiramente descabida. Estamos diante do caso de 
inexigibilidade, por haver inviabilidade de competição. 

Vale ressaltar, finalmente, que o parágrafo 2° do projeto impõe que o imóvel 
reverterá ao patrimônio do Estado caso, findo o prazo de três anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação descrita 
no parágrafo único do art. 1°, atendendo, assim, a preceito legal que impõe constar do 
instrumento de transferência do bem o encargo e a cláusula de reversão. 

Estabelecida essa garantia e observados os preceitos da legislação em vigor, não 
vislumbramos óbice à autorização legal em causa. 

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

do Projeto de Lei n.' 1.880/2001 nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho Silveira 

Dilzon Melo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.550/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a 
prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público Estadual e 
por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno com as Emendas n°S 1 e 2, da Comissão de 
Justiça. Vem agora a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos 
do art. 189, ele o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

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

O Projeto de Lei n° 1.550/2001, na forma aprovada no 1° turno, determina que as 
conclusões das comissões parlamentares de inquérito serão encaminhadas ao 
Ministério Público e às autoridades competentes para que sejam tomadas providências 
para acompanhamento dos fatos apurados. na esfera de atribuição de cada um. Prevê 
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que a Assembléia Legislativa deverá ser informada, no prazo de 30 dias da 
remessa das conclusões, sobre as providências adotadas ou a justificativa pela 
omissão. Por fim, dispõe que, se instaurado inquérito decorrente das conc1usões das 
CPis, deverá ser feita comunicação semestral ao Legislativo sobre o seu andamento, 
até a sua conclusão. 

De fato, como observado no 1 o turno, verificamos que a Assembléia Legislativa já 
dispõe de instrumentos para requisitar às autoridades competentes informações sobre 
as providências tomadas em relação às conclusões das CPis. No entanto, observamos 
que depois do árduo trabalho desenvolvido por essas comissões, muitas vezes o 
Legislativo e a própria sociedade não têm conhecimento do prosseguimento dos 
trabalhos. Isso porque a competência da Assembléia Legislativa é apenas a de 
investigar as denúncias recebidas, pouco podendo fazer concretamente, pois não é 
titular das ações que podem ser propostas em face do que tenha sido apurado. 
Portanto, como salientado por esta Comissão no 1 o turno, a proposição em exame 
constitui uma forma de se garantir o prosseguimento do trabalho das CPis, dando 
efetividade às suas conclusões. Assim, por considerar a proposta meritória e 
importante para o Legislativo, opinamos pela sua aprovação. 

O Ministério Público Estadual encaminhou uma minuta de emenda para ser incluída 
no 2° turno, a qual suprimia do texto do art. 1° do projeto a referência ao Procurador-
Geral de Justiça. Entendemos que a sugestão não deve ser acatada. De fato, a 
modificação não traria prejuízos para a proposição, uma vez que o Procurador-Geral 
de Justiça é uma autoridade administrativa e, da maneira como sugerido, as 
conclusões das comissões parlamentares de inquérito seriam enviadas para o órgão do 
Ministério Público da mesma forma. Ocorre que, geralmente, é o Ministério Público o 
órgão competente para tomar providências com relação às conclusões das CPis. pois 
ele é o titular das ações penais que podem ser propostas, bem como das ações de 
improbidade administrativa, por exemplo. Portanto, devido à importância do 
"Parquet" na continuidade dos trabalhos das CPis, é que a expressão .. Procurador-
Geral de Justiça" está explícita no art. 1°, e assim deve continuar. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.550/2001, no 2° 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.55012001 

Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério 
Público Estadual e por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões 
parlamentares de inquérito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

encaminhará relatório final contendo as conclusões de comissão parlamentar de 
inquérito ao Procurador- Geral de Justiça ou, ainda, às autoridades administrativas ou 
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Art. 2o - A autoridade a quem for encaminhado relatório final com as conclusões de 
comissão parlamentar de inquérito informará ao remetente, no prazo de 30 dias, as 
providências adotadas ou a justificativa da omissão. 

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou procedimento 
administrativo ou judicial instaurados em decorrência de conclusões de comissão 
parlamentar de inquérito comunicará, semestralmente, a fase em que se encontra, até 
o final do andamento. 

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

-Cabo Morais- Antônio Genaro- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.575/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.575/2001, do Deputado João Batista de Oliveira e outros, 
dispõe sobre a inclusão do café na merenda escolar. 

Aprovada no 1 o turno em sua forma original, a proposição retoma a esta Comissão 
para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A iniciativa de se incluir o café na merenda escolar das unidades da rede estadual de 

ensino, conforme propõe o projeto em exame, é bastante louvável e oportuna. As 
implicações sociais, econômicas e na área de saúde de tal medida foram 
exaustivamente discutidas pelas comissões às quais a matéria foi distribuída no 1 o 

turno. 
Destacou-se, nessas discussões, a necessidade de se estimular o hábito de crianças e 

jovens beberem café, que vem sendo substituído pelo consumo de refrigerantes e 
outras bebidas. A inclusão do café no cardápio da merenda escolar, nesse caso, 
serviria como incentivo para o resgate desse costume peculiar das famílias mineiras. 

Questão de relevo levantada pela Comissão de Saúde diz respeito aos efeitos 
adversos da administração de café a crianças, por ser a cafeína um estimulante do 
sistema nervoso central. A nosso ver, tal preocupação não procede, pois a quantidade 
diária a ser fornecida ou a forma como a bebida será administrada não foram assuntos 
tratados na proposição e deverão, obviamente, ser objeto de regulamentação posterior, 
de forma que o café seja oferecido de maneira adequada. 

Reiteramos, assim, o entendimento desta Comissão no 1 o turno, de que as medidas 
propostas são benéficas para o agronegócio cafeeiro. A aquisição de café pelas 
escolas estaduais pode servir de exemplo para que as Prefeituras adotem o mesmo 
procedimento nas escolas municipais, o que propiciará um aumento significativo do 

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



consumo interno de café e uma perspectiva de melhores preços para o produtor 
rural. 

Conclusão 

334 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.575/2001, no 2" 
turno, na fonna proposta. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Carlos Pimenta, Presidente - Sebastião Costa, relator - João Batista de Oliveira -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.628/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o 
processo administrativo. 

A matéria foi aprovada em 1 o turno com as Emendas n°S 1 a 30, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 31, da Comissão de Administração Pública. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer em zo turno, nos tennos 
do art. 189, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

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

O Projeto de Lei n" 1.628/2001, na forma aprovada em I" turno, dispõe sobre o 
processo administrativo no âmbito da administração direta, das autarquias e fundações 
estaduais, estendendo sua aplicabilidade aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao 
!\1inistério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, quando no exercício de 
funções administrativas. 

O processo administrativo, como já bem demonstrado nos pareceres para o 1° turno, 
é uma garantia para os cidadãos de que o poder público está vinculado não somente à 
busca de finalidade pública, mas também aos meios, às condições e às fonnas de 
alcançá-la, o que garante maior segurança no tratamento de demandas perante a 
administração pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em 1 o turno, apresentou 
algumas emendas visando à sua adequação à técnica legislativa e aos princípios 
constitucionais norteadores da ação administrativa do poder público, o que, a nosso 
ver, contribuiu, de fonna evidente, para o aperfeiçoamento do projeto. Da mesma 
forma, esta Comissão, ao analisar o mérito do projeto, ressaltou a oportunidade e a 
conveniência da aprovação dessa norma, destacando que a decisão oriunda de um 
processo administrativo com atos e prazos previstos em lei tende a ser mais bem 
informada, mais responsável e próxima da consecução do interesse público. 

Ao retomarmos a análise da matéria em zo turno, percebemos uma contradição entre 
os dispositivos dos arts. 13 e 15 do projeto, a qual deve ser reparada para conferir 
maior clareza à norma a ser editada. O art. 13 da proposição determina que a 
administração elabore modelos ou formulários padronizados para assuntos que 
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versem sobre pretensões equivalentes, estabelecendo, assim, uma forma 
determinada para certos atos do processo administrativo. Por seu turno, o art. 15 
estabelece que os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada, exceto quando a lei o exigir. Apresentamos, pois, a Emenda no I, que 
modifica a redação do art. 15 de modo a evidenciar que a forma padronizada será 
observada pela administração, nos termos do art. 13 do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.628/2001, em 2" 

turno, na forma do vencido no 1 o turno, com a Emenda no I, a seguir apresentada. 
EMENDAN"l 

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15- Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, 

exceto quando a lei o exigir ou quando houver padronização estabelecida por órgão da 
administração.". 

Redação do Vencido no I" Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.628/2001 

Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública 
estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1 o - Esta lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no 

âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado de Minas 
Gerais, visando à proteção de direitos das pessoas e ao atendimento do interesse 
público pela administração. 

§ 1 o - Os preceitos desta lei também se aplicam aos Poderes Legislativo e Judiciário 
do Estado, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, quando no 
desempenho de função administrativa. 

§ zo - Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei 
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. 

Art. 2° - A administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório e transparência. 

Art. 3°- A norma administrativa deve ser interpretada da forma que melhor garanta 
o atendimento do fim público a que se dirige. 

Art. 4° - Somente lei poderá condicionar o exercício de direito ou impor dever, 
prever infração ou prescrever sanção. 

Art. 5° - Em processo administrativo serão observados, entre outros, os seguintes 
critérios: 

I - atuação conforme a lei e o direito; 
II - atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poder ou 

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



336 
competência, salvo com autorização em lei; 

III - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a 
promoção pessoal de agente ou autoridade; 

IV - divulgação oficial dos atos administrativos. ressalvadas as hipóteses de sigilo 
previstas na Constituição e em legislação específica; 

V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a decisão; 
VI - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes 

e dos destinatários do processo; 
VII - adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos das pessoas; 
VIII - garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação de 

alegações e à interposição de recurso; 
IX- proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as exigidas em lei; 
X - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado. 

Capítulo 11 
Dos Interessados 

Art. 6°- São considerados interessados no processo administrativo: 
I- a pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual ou que o inicie 

no exercício de representação; 
11 - aquele que, sem ter dado início ao processo, tem direito ou interesse que possa 

ser afetado pela decisão a ser adotada; 
III - a pessoa física, organização ou associação, quanto a direitos e interesses 

coletivos e difusos; 
IV - a entidade de classe no tocante a direito e interesse de seus associados. 
Parágrafo único - Será admitida a intervenção de terceiro no processo, por decisão 

de autoridade, quando comprovado seu interesse. 
Art. 7° - É capaz, para fins de processo administrativo, o maior de dezoito anos, 

ressalvada disposição legal em contrário. 
Capítulo Ill 

Dos Direitos do Postulante e do Destinatário do Processo 
Art. go- O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes direitos perante 

a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados: 
I - ser tratados com respeito pelas autoridades e pelos servidores, que deverão 

facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 
li- ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento 

nele contido e conhecer as decisões proferidas; 
III - ter vista de processo em qualquer fase de sua tramitação; 
IV - formular alegação e apresentar documento antes da decisão, os quais serão 

objeto de consideração pela autoridade competente; 
V - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 

representação, por força da lei. 

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



337 
Capítulo IV 

Dos Deveres do Postulante e do Destinatário do Processo 
Art. go - São deveres do postulante e do destinatário do processo perante a 

administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
I - expor os fatos com clareza e em conformidade com a verdade; 
li -proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
III - não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 
Capítulo V 

Do Início do Processo 
Art. I O - Todo assunto submetido ao conhecimento da administração tem o caráter 

de processo administrativo. 
Art. 11 - O processo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 
Art. 12 - O requerimento inicial do interessado deve conter os seguintes dados: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que é dirigido; 
li - identificação do interessado e, se representado, de quem o represente; 
III - domicílio do interessado ou local para recebimento de correspondência; 
IV - exposição dos fatos e de seus fundamentos, com formulação do pedido, com 

clareza; 
V - data e assinatura do interessado ou de seu representante. 
Parágrafo único - É vedada a recusa imotivada de requerimento ou documento, e é 

dever do servidor orientar o interessado quanto à correção de falha. 
An. 13 - A administração deve elaborar modelos ou formulários padronizados para 

assuntos que versem sobre pretensões equivalentes. 
Art. 14 - A pretensão de pluralidade de interessados, com conteúdo e fundamentos 

idênticos, pode ser formulada em um único requerimento, salvo disposição legal em 
contrário. 

Capítulo VI 
Da Forma dos Atos Processuais 

An. 15 - Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, 
exceto quando a lei o exigir. 

Art. 16 - Os atos do processo serão realizados por escrito, em vernáculo, com a data 
e o local de sua realização e a assinatura da autoridade por eles responsável. 

Art. 17 - Só será exigido reconhecimento de firma por imposição legal ou em caso 
de dúvida sobre a autenticidade do documento. 

Art. 18 - A autenticação de cópia de documento pode ser feita por funcionário do 
órgão em que ela vai tramitar. 

Art. 19 - As páginas do processo serão numeradas seqüencialmente e rubricadas. 
Capítulo VII 

Do Tempo e Lugar dos Atos Processuais 
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Parágrafo único - Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, 
cujo adiamento acarrete prejuízo ao procedimento ou cause dano ao interessado ou à 
administração. 

Art. 21 -Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na repartição por 
onde tramitar, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. 

Art. 22 - Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem serão praticados 
no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado mediante 
comprovação de caso fortuito ou força maior. 

Capítulo VIII 
Da Instrução 

Art. 23 - Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por iniciativa da 
administração, sem prejuízo do direito do interessado de produzir prova. 

§ 1 o - O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados 
necessários à decisão do processo. 

§ 2° - Os atos de instrução devem realizar-se do modo menos oneroso para o 
interessado. 

Art. 24 - Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em direito. 
Parágrafo único - Será recusada, em decisão fundamentada, a prova considerada 

ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória. 
Art. 25 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do 

dever de instrução atribuído ao órgão competente e do disposto no art. 25. 
Art. 26 - Quando o interessado declarar qu~ fato ou dado estão registrados em 

documento existente em repartição da própria, deve esta, de ofício, diligenciar para a 
obtenção do documento ou de sua cópia. 

Art. 27 - O interessado pode, na fase instrutória, requerer diligência e perícia, juntar 
documento e parecer, bem como aduzir alegação referente à matéria objeto do 
processo. 

Art. 28 - O interessado ou terceiro serão intimados se necessária a prestação de 
informação ou a apresentação de prova. 

Parágrafo único - Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente 
suprir de ofício a omissão, se entender relevante a matéria, ou determinar o 
arquivamento do processo. 

Art. 29 - Durante a tramitação, o processo permanecerá na repartição onde tiver 
curso. 

Art. 30 - O interessado tem direito a vista do processo e a obter certidão ou cópia 
dos dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e documentos de 
terceiros protegidos pelo sigilo constitucional. 
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Art. 31 - Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o 

órgão competente poderá, mediante despacho motivado, antes da decisão do pedido, 
promover consulta pública para manifestação de terceiros, se não houver prejuízo 
para a parte interessada. 

§ 1 o - A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de 
que o processo possa ser examinado pelos interessados, fixando-se prazo para 
oferecimento de alegação. 

§ zo - O comparecimento à consulta pública não confere ao terceiro a condição de 
parte no processo, mas lhe garante o direito de obter da administração resposta 
fundamentada. 

§ 3°- A apresentação de resultados de consulta, audiência pública ou outro meio de 
participação de administrados se fará com a indicação do procedimento adotado. 

Art. 32 - Quando for obrigatório ouvir um órgão consultivo, o parecer será emitido 
no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada a necessidade 
de maior prazo. 

§ I o - Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, 
o processo só terá prosseguimento com a sua apresentação, responsabilizando-se 
quem der causa ao atraso. 

§ 2° - Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo 
fixado, o processo terá prosseguimento e será decidido com sua dispensa, sem 
prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 

Art. 33 - Antes da decisão, a juízo da administração, pode ser realizada audiência 
pública para debate sobre a matéria do processo. 

Art. 34- Quando, por disposição de ato normativo, houver necessidade de obtenção 
prévia de laudo técnico de órgão administrativo, e este não cumprir o encargo no 
prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de 
outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

Art. 35 - A administração, em matéria relevante, a seu juízo, pode estabelecer 
outros meios de participação no processo, diretamente ou por meio de organização ou 
associação legalmente constituídas. 

Art. 36 - Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no 
prazo de dez dias, salvo em virtude de disposição legal. 

Capítulo IX 
Da Comunicação dos Atos 

Art. 37 - O interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o processo para 
ciência da decisão ou efetivação de diligência. 

§ 1 o - A intimação informará: 
I - a identificação do intimado e o nome do órgão ou da entidade administrativa de 

origem; 
li - sua finalidade; 
III - a data, a hora e o local para o comparecimento do intimado; 
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IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou se pode fazer-se 
representar; 
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V - a continuidade do processo independentemente do comparecimento do 
intimado; 

VI- a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
§ 2° - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis a contar da 

ciência do interessado. 
§ 3° - A intimação será feita por meio idôneo, de modo a assegurar ao interessado 

certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. 
§ 4° - No caso de interessado desconhecido ou incerto ou que se encontre em lugar 

ignorado ou inacessível, a intimação será feita por meio de publicação oficial. 
§ 5° - A intimação será nula quando feita sem observância das prescrições legais, 

mas o comparecimento do interessado supre a irregularidade. 
Art. 38 - O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final 

elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e 
formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à 
autoridade competente. 

Art. 39 - O desatendimento da intimação não importa reconhecimento da verdade 
dos fatos nem a renúncia de direito. 

Parágrafo único- Se o interessado comparecer, terá amplo direito de defesa. 
Art. 40 - Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultarem em 

imposição de dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de direito e atividade, bem 
como restrição de outra natureza. 

Capítulo X 
Da Competência 

Art. 41 - A competência é irrenunciável, é exercida pela autoridade a que foi 
atribuída e pode ser delegada. 

Art. 42 - O ato de delegação e sua revogação serão divulgados por meio de 
publicação oficial. 

§ 1 o - O ato de delegação indicará prazo para seu exercício, mas pode ser revogado 
a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 2" - O ato de delegação especificará as matérias e os poderes transferidos e poderá 
conter ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada. 

Art. 43 - As decisões adotadas por delegação mencionarão explicitamente essa 
qualidade. 

Art. 44 - Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de ato de caráter normativo; 
li - a decisão de recurso; 
III- a matéria de competência exclusiva da autoridade delegante. 
Art. 45 - Será permitida, em caráter excepcional e por motivos devidamente 

justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão 
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hierarquicamente inferior. 

Capítulo XI 
Do Dever de Decidir 

Art. 46 - A administração tem o dever de emitir decisão motivada nes processos, 
bem como em solicitação ou reclamação em matéria de sua competência. 

§ 1°- A motivação deve ser clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos 
apresentados. 

§ 2° - Em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, poderão ser reproduzidos os 
fundamentos de uma decisão, desde que não se prejudique direito ou garantia do 
interessado. 

§ 3° - A motivação de decisão de órgão colegiado ou comissão ou de decisão oral 
constará de ata ou termo escrito. 

Art. 47 - O processo será decidido no prazo de trinta dias após concluída sua 
instrução, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada e por uma 
vez. 

Art. 48 - Se expirar o prazo prescrito ou prorrogado sem decisão, considerar-se-á 
deferida a pretensão. 

Parágrafo único - Se disso decorrer ônus para o erário do Estado, ficará responsável 
por seu ressarcimento o agente que deveria ter decidido tempestivamente. 

Capítulo XII 
Da Desistência e Extinção do Processo 

An. 49 - O interessado pode desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, 
ainda, renunciar a direito, em manifestação escrita. 

§ I o - Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem 
a tenha formulado. 

§ 2° - A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do 
processo se a administração entender que o interesse público o exige. 

An. 50 - A administração pode declarar extinto o processo quando exaurida sua 
finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado 
por fato superveniente. 

Capítulo XIII 
Do Recurso 

Art. 51 - Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto do processo. 
§ 1 o - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não 

reconsiderar a decisão no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade 
imediatamente superior. 

§ zo-A interposição de recurso independe de caução, salvo exigência legal. 
§ 3° - Quando a decisão for contra o Estado, seu prolator recorrerá de ofício para a 

autoridade que lhe for imediatamente superior. 
An. 52 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
I- fora do prazo; 
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11 - perante órgão incompetente; 
III- por quem não seja legitimado; 
IV- após exaurida a esfera administrativa. 
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§ 1 o- Na hipótese do inciso li, será indicada ao recorrente a autoridade competente, 
sendo-lhe devolvido o prazo para o recurso. 

§ 2° - O não-conhecimento do recurso não impede a administração de rever de 
ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 

Art. 53 - Têm legitimidade para interpor recurso: 
I- o titular de direito atingido pela decisão, que for parte no processo; 
II - terceiros, cujos direitos e interesses forem afetados pela decisão; 
III - cidadãos, organizações e associações, quanto a direitos e interesses coletivos e 

difusos. 
Art. 54 - O recurso será interposto por meio de requerimento fundamentado, 

facultada ao requerente ajuntada dos documentos que julgar conveniente. 
Art. 55 - Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição 

de recurso, contado da ciência pelo interessado ou da divulgação oficial da decisão. 
Art. 56 - Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso será decidido no prazo de 

trinta dias contados do recebimento do processo pela autoridade competente. 
Parágrafo único - O prazo pode ser prorrogado por igual período, mediante 

justificativa explícita, por uma vez. 
Art. 57- Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. 
Parágrafo único - Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação 

decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, 
de ofício ou a pedido do interessado, em decisão fundamentada, aUibuir efeito 
suspensivo ao recurso. 

Art. 58 -Interposto o recurso, o interessado será intimado a apresentar alegação no 
prazo de cinco dias da intimação. 

Capítulo XIV 
Dos Prazos 

Art. 59 - Os prazos começam a correr do dia da ciência oficial do interessado, 
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1 o - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao do 
vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na repartição ou for ele 
encerrado antes da hora normal. 

§ 2° - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a data, e, se no mês do 
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como 
termo o último dia do mês. 

§ 3° - Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
Art. 60 - Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, os prazos 

processuais não se interrompem nem se suspendem. 
Capítulo XV 
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Dos Impedimentos e da Suspeição 

Art. 61 - São impedidos de atuar em processo administrativo o servidor ou a 
autoridade que: 

I - tenham interesse direto ou indireto na matéria; 
II - tenham participado ou venham a participar no procedimento como perito, 

testemunha ou representante, ou se uma dessas situações ocorrer quanto a cônjuge, 
companheiro, parente ou afim até o terceiro grau; 

III - estejam em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou 
companheiro; 

IV - a lei o proíba. 
Art. 62 - A autoridade ou o servidor que incorrerem em impedimento devem 

comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
Parágrafo único - A falta de comunicação do impedimento constitui falta grave para 

efeitos disciplinares. 
Art. 63 - Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenham 

amizade íntima ou inimizade notória com interessado ou com seu cônjuge, 
companheiro, parente ou afim até o terceiro grau. 

Parágrafo único - A recusa da suspeição alegada é objeto de recurso, sem efeito 
suspensivo. 

Capítulo XVI 
Da Anulação, da Revogação e da Convalidação 

Art. 64- A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de 
legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 65 -O dever da administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis 
para o destinatário decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo 
comprovada má-fé. 

§ I • - Considera-se exercido o dever de anular ato, havendo qualquer medida da 
administração que importe discordância dele. 

§ 2° - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência se contará 
da percepção do primeiro pagamento. 

Art. 66 - Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse público nem 
prejuízo para terceiros, os atos que apresentarem defeito corrigível serão convalidados 
pela administração. 

Capítulo XVII 
Das Sanções 

Art. 67 - Assegurado o direito de defesa. a autoridade ou o servidor que 
descumprirem prazo ou qualquer outra norma desta lei serão punidos com: 

I - advertência escrita; 
li - obrigação de fazer ou de não fazer; 
III -ressarcimento ao erário do prejuízo que causar, quando agir de má-fé ou ciente 
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da gravidade do ato; 
IV - suspensão por até quinze dias, quando for reincidente de falta já punida. 

Capítulo XVIII 
Da Revisão 
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Art. 68 - O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser revisto a 
pedido ou de ofício quando forem alegados fato novo ou circunstância que justifique a 
revisão. 

§ 1 o - O prazo para revisão é de cinco anos contados da decisão definitiva. 
§ zo- Da revisão não pode decorrer agravamento de punição. 

Capítulo XIX 
Disposições Gerais 

Art. 69 - Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo será 
iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

Art. 70 - A administração divulgará os locais de funcionamento dos órgãos e das 
entidades administrativas e, quando conveniente, a unidade competente em matéria de 
interesse especial. 

Art.'71 -A publicação dos atos administrativos se faz no órgão oficial dos Poderes 
do Estado. · 

Art. 72- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 73 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Antônio Genaro - Cabo 

Morais- Sebastião Navarro Vieira- Agostinho Silveira. 
PARECER DE REDAÇÃO ANAL DO PROJETO DE LEI N" 1.704/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" I. 704/200 I, de autoria do Deputado Arlcn Santiago, que declara 

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de 
Mandacaru, 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 § I" 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" 1.704/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de 

Mandacaru, com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da 

Comunidade de Mandacaru, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. zo -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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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. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 5112/2001, as seguintes comunicações: 
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Bruno Paulini, 
ocorrido em Ouro Fino, em 4/12/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Lesipo Silva, 
ocorrido em Divinópolis, em 3112/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Faustina Maria 
da Silva, ocorrido em Pedro Leopoldo, em 27112/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do 

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a nova diretoria do Clube dos Oficiais (Requerimento no 

2.819/2001, do Deputado Agostinho Patrús); 
de congratulações com a TV Bandeirantes e com o programa "Minas Esportes" por 

seus 21 anos (Requerimento n• 2.820/2001, do Deputado Agostinho Patrús); 
de congratulações com o Presidente do jornal "O Tempo" pelo 5° aniversário de sua 

fundação (Requerimento n• 2.851/2001, do Deputado Agostinho Patrús); 
de congratulações com o Chefe de Divisão de Tóxicos e Entorpecentes pelo 

trabalho que vem desenvolvendo (Requerimento n• 2.852/2001, do Deputado Marcelo 
Gonçalves); 

de congratulações com a Escola Superior de Educação Física de Muzambinho pelos 
30 anos de sua fundação (Requerimento n• 2.855/2001, do Deputado Marco Régis); 

pela derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei n• 3.178/97, do Deputado 
Federal Padre Roque (Requerimento n• 2.905/2001, da Comissão de Educação). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 315" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/12/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José e Wanderley Á vila 

346 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: I' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: oficios e telegrama - 2"" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n's 1.907 a 1.910/2001 - Requerimentos n's 2.944 a 
2.957/2001 -Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão - Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres, Dalmo Ribeiro 
Silva e Alencar da Silveira Júnior - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Bené Guedes, Carlos Pimenta, Geraldo Rezende, Antônio Carlos Andrada e Elaine 
Matozinhos - 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - 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 - Wanderley 

Á vila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto- Cabo Morais -Carlos Pimenta- Chico Ralael - Cristiano 
Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra 
Pinto - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- Kemil Kumaira.- Luiz Fernando Faria- Marcelo 
Gonçalves -Márcio Cunha- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
A1oisc - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Às 14hl5min, 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 
I' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Rogério Correia, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, comunicando, em atenção 
a pedido de diligência da Comissão de Política Agropecuária relativo ao Projeto de 
Lei n' 1.583/2001, que o assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo e Assuntos 
Municipais. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.583/2001.) 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Si! v a de Assis, Secretária da Justiça, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n' 2.725/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos, informações sobre o processo em que figura como réu o Sr. Aloísio 
Gusmão Padilha. 

Do Sr. Isauro Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 
encaminhando moção de aplauso - aprovada por essa Casa a partir de proposta do 
Vereador Rogério Ghedim Servidei - ao Deputado Antônio Júlio, Presidente desta 
Casa, pela promulgação da Emenda à Constituição n' 50, que dificulta as 
privatizações no Estado. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, em atenção ao 
Requerimento n' 2.634/2001, do Deputado Bené Guedes, encaminhando expediente 
do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar a respeito do assunto tratado 
no referido requerimento. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, em atenção ao 
Requerimento n' 2.619/2001, do Deputado Geraldo Rezende, encaminhando 
expediente do Secretário de Transportes a respeito do assunto tratado no referido 
requerimento. 

Do Sr. Mozart Pacheco, Presidente da Cooperativa Central Mineira de Laticínios 
Ltda., em atenção aos Ofícios n's 1.989 e 2.181/2001/SGM, encaminhando à Casa as 
informações solicitadas nesses ofícios.(- À CPI do Preço do Leite.) 

Do Sr. Ivo das Chagas, agradecendo o recebimento da Medalha do Mérito 
Legislativo e encaminhando trabalho de sua autoria sobre o cerrado. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, acusando o recebimento 

do Requerimento n' 2.770/2001, da Comissão do Trabalho. 
2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N' 1.907/2001 

Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção temporária 
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ou permanente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam as concessionárias de transportes intermunicipais obrigadas a 

demarcar assentos preferenciais para as pessoas com dificuldade de locomoção 
temporária ou permanente. 

§ - As pessoas com dificuldade de locomoção poderão optar pelos assentos 
demarcados. 

Parágrafo único - A pessoa com dificuldade de locomoção não fica isenta do 
pagamento da passagem. 

Art. 2o - Os assentos demarcados deverão ser os primeiros dos ônibus. 
Art. 3° - As pessoas que irão gozar deste direito terão de apresentar dificuldade de 

locomoção que dificulte sua passagem pelo corredor do ônibus. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.SO- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Constituição Federal estabelece a igualdade entre todos os cidadãos, 

mas, para que se possa adotar este princípio, é preciso observar as desigualdades. Os 
cidadãos com dificuldade de locomoção, seja ela permanente, seja temporária, têm de 
ser tratados de modo especial para que possam se valer do princípio da igualdade. 

As pessoas portadoras de deficiência já se vêem limitadas, e os gestores do poder 
público têm de tentar amenizar essa limitação, proporcionando a essas pessoas uma 
vida mais adequada. 

Outro princípio consagrado pela Constituição Federal é o de ir e vir, e, devido às 
dificuldades de acesso ou de transporte, tais pessoas não podem se locomover como 
as demais. É preciso que o poder público amenize essas restrições, para que as 
pessoas com deficiência de locomoção se sintam mais integradas e úteis à sociedade, 
possam usufruir, como as demais, dos direitos consagrados pela Constituição Federal 
e possam se valer do princípio da igualdade entre todos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. I 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.90812001 
Declara de utilidade pública a Sociedade Centro Educacional Profissionalizante, 

com sede no Município de Ipatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Centro Educacional 

Profissionalizante, com sede no Município de Ipatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2001. 
João Leite 
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Justificação: A Sociedade Centro Educacional Profissionalizante, com sede no 

Município de Ipatinga, é uma sociedade civil de caráter beneficente, fundada em 
I 0/6/98, que, desde então, tem assistido crianças carentes e desamparadas de Ipatinga, 
promovendo o ensino profissionalizante gratuito. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que vem sendo realizado com as crianças, trazendo melhorias para toda a 
região. 

- 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, I 03, inciso I, do 
Regimento Interno 

PROJETO DE LEI N" I ,909/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de 

Deficiências Visuais e Associadas - AP ADV -, com sede em Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Portadores de Deficiências Visuais e Associadas- APADV -,com sede no Município 
de Belo Horizonte, 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2001, 
João Leite 
Justificação: A Associação de Pais e Antigos dos Portadores de Deficiências 

Visuais e Associadas- APADV -,com sede no Município de Belo Horizonte, é uma 
sociedade civil de caráter beneficente, fundada em 27110/94, que, desde então, tem 
assistido de forma gratuita crianças portadoras de deficiência visual. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que 
vem sendo realizado com as crianças. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do 
Trabalho, para deliberação, nos termos do art, I 88, c/c o art, 103, inciso I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" L910/2001 
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a doar à Câmara Municipal de 

Joaíma o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a doar à Câmara 

Municipal de Joaíma o imóvel a seguir especificado, havido por doação do Município 
de Joaíma, 

I - terreno com área total de 608,07m2 (seiscentos e oito metros quadrados e sete 
decímetros quadrados) e área construída de 148,98m2 (cento e quarenta e oito metros 
quadrados e noventa e oito decímetros quadrados), situado na Rua Antônio Serafim 
da Costa, 31, Centro, com registro feito em 12 de dezembro de 1912 pelo Oficial do 
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Registro Geral de Hipotecas - Escritura n• 828, livro 426, às folhas 26-27, e no 
Livro de Nota n• I 7, no Município de Araçuaí. 

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. 
Márcio Kangussu 

350 

Justificação: Em 1211211912, o terreno e o respectivo prédio, situado na Rua 
Antônio Serafim da Costa, 31, de propriedade do Major Nicolau Brandão, sua esposa 
e outros, foi doado ao Estado, que ali instalou a Escola Pública Primária, no recém-
criado Distrito de Bonfim de Joafma, pcnencente ao Município de São Miguel do 
Jequitinhonha, hoje Jequitinhonha. 

Com a emancipação política do distrito, em 27/12/48, que passa a denominar-se 
Joaíma, novas instalações são construídas para abrigar o ensino primário local. 

A partir dessa data, no supracitado prédio, de propriedade do Estado, passa a 
funcionar a Coletoria Estadual e a Empresa de Correios e Telégrafos. Posteriormente, 
na década de 80, ali passa a funcionar a Cãmara Municipal. 

Para abrigar o Legislativo, o prédio foi reformado, mantendo-se as mesmas 
características arquitetônicas da época de sua construção. 

Trata-se de uma das primeiras edificações da cidade; hoje é cuidadosamente 
preservada pela Câmara Municipal e é motivo de orgulho para o povo de Joaíma. 

Atendendo ao interesse público, a administração municipal de Joaíma solicita a 
doação desse imóvel, incorporando-o ao patrimônio do município, para que ali 
continue funcionando o Poder Legislativo Municipal. 

Estando de posse de cópias da documentação das escrituras públicas de doação do 
mencionado terreno e prédio, anexamo-las a esta proposição para orientar e facilitar o 
processo de reversão do imóvel. 

Assim sendo, contamos com o apoio de todos os Deputados à aprovação desta 
proposta, que garantirá a continuação do benefício à comunidade local. 

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

REQUERJMENTOS 
N" 2.944/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja enviado ao 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de informações sobre processos 
protocolados nesse órgão, com o detalhamento que menciona. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N• 2.94512001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a Vereadora Branca de Castilha Souza, por sua 
eleição como Presidente da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais -
UVEMIG -,em 30111/2001. 

N" 2.946/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a Vereadora Arlete Nogueira pelo trabalho 
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realizado na Presidência da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais -
UVEMIG- durante os dois últimos mandatos.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 2.947/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja- enviado ao 
Presidente da FEAM pedido de informações sobre o processo de licenciamento de 
exploração de lavra de minério de ferro na serra da Piedade, concedido à Brumafer 
Mineração Ltda. 

N" 2.948/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja enviado ao 
Presidente da FEAM pedido de informações sobre documentos anexados a processos 
referentes à Brumafer Mineração Ltda. 

N" 2.949/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do lEPRA com vistas a que envie a esta Casa cópia da resposta ao 
Ofício n" 20/8, do CODEMA de Caeté. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N" 2.950/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Presidente da COMIG com vistas a que se adie a abertura das propostas 
encaminhadas à Concorrência 2/2001, relativa ao arrendamento dos parques das águas 
de Marimbeiro, Cambuquira e Lambari e às fontes de águas dos municípios que 
menciona.(- À Comíssão de Meio Ambiente.) 

N" 2.951/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do IGAM com vistas a que envie a esta Casa cópia da resposta ao 
Ofício n" 20/9, do CODEMA de Caeté. 

N" 2.952/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que envie a esta Casa relação das 
captações de água da bacia do ribeirão Vermelho. 

N" 2.95312001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do COPAM com vistas a que confinne a impugnação de audiência 
pública realizada em Caeté e a suspensão da tramitação dos processos que menciona. 

N" 2.954/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviado ao 
Diretor-Geral do IGAM pedido de informações sobre o processo de licenciamento 
ambiental da Empresa de Águas São Lourenço. 

N" 2.955/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado e ao Secretário de Administração com vistas ao envio de 
relação contendo os prédios públicos desocupados que poderiam ser utilizados para 
abrigar presos. 

N" 2.956/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Destacamento da Polícia Militar e ao Delegado de Polícia Civil do 
Município de Conceição das Alagoas pedindo informações sobre incidente 
envolvendo o Vereador Antônio Augusto Pantaleão e a viatura da PM comandada 
pelo Sargento Walter e apuração de responsabilidades. 

N" 2.957/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado ao 
Presidente da FEAM pedido de informações sobre a capacidade aqüífera dos 
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Municípios de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

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

receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N" 

Garante o cumprimento do art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e do art. 10, 
inciso I! da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN -, quanto ao 
transporte de alunos da rede pública de ensino, comprovadamente carentes c 
moradores nas áreas rurais - Transporte Escolar Solidário. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - O Estado de Minas Gerais, em cooperação com os mumctptos, 

desenvolverá programas de apoio ao transporte escolar que assegurem os recursos 
financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos à escola. 

Parágrafo único - O transporte escolar gratuito só será concedido aos alunos 
comprovadamente carentes das áreas rurais. 

Art. 2" - O Estado procurará atender a todas as solicitações apresentadas pelos 
municípios, após análise das suas reais necessidades, cumpridos os critérios dispostos 
nesta lei, e comprovada a aplicação, pelo município, do limite mínimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) para a Educação, previsto no art. 212 da Constituição FederaL 

Art. 3° - O município se comprometerá a arcar com as despesas referentes ao 
transporte de alunos da rede municipal. 

Art. 4° - Os municípios que transportarem alunos da rede estadual do ensino 
fundamental e médio deverão ser ressarcidos em suas despesas com esse serviço, 
garantindo-se dessa forma o cumprimento do art. 62 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Art. 5° - Os distritos que não contarem com escolas da rede pública, de ensino 
fundamental c médio, em sua circunscrição, terão prioridade na concessão de recursos 
estaduais destinados a prover o transporte escolar. 

Art. 6° - Os municípios deverão realizar solicitação, acompanhada de informações 
sobre o número de alunos carentes residentes em suas áreas rurais, bem como os 
distritos de que trata o artigo anterior. Essas informações serão prestadas a cada 
quadrimestre à Secretaria de Estado da Educação, de tal maneira que esta possa 
dimensionar as necessidades orçamentárias para o atendimento da despesa, com vista 
ao exercício subseqüente. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias após a 
sua publicação. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 



353 
Justificação: A Lei n• 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDBN -,no seu art. 10, inciso 11, define a responsabilidade de cada ente da 
Federação quanto às diferentes modalidades de ensino; a manutenção do ensino 
fundamental é compartilhada por Estados e municípios, e o ensino médio é 
responsabilidade exclusiva do Estado. 

O transporte escolar em Minas Gerais tem ficado a cargo das Prefeituras 
Municipais, mesmo dos alunos matriculados nas escolas da rede estadual. Os custos 
do transporte escolar rural têm sido maiores para os municípios mais carentes, que 
possuem percentual maior de habitantes no campo, e por municípios de maior 
extensão tenitorial. 

As despesas com essas atividades impossibilitam os municípios mais carentes de 
investir em outros programas de aporte educacional e de valorização dos profissionais 
do magistério, com reflexos negativos na qualidade da educação oferecida pelo poder 
público. 

Por outro lado, tendo-se em vista os parcos recursos dos municípios, os veículos 
quase nunca estão em condições de garantir a segurança dos alunos. Além disso, o art. 
62 da Lei de Responsabilidade Fiscal cria um embaraço para a Prefeitura garantir o 
transporte de alunos inscritos na rede estadual. 

Em outras unidades da Federação, já se buscam soluções, como no Rio Grande do 
Sul, onde já existe lei que regula a cooperação financeira entre o Estado e municípios, 
no Programa de Transporte Escolar Rural. 

Por esses motivos, propomos a implementação de um programa de apoio ao 
transporte escolar realizado pelos municípios, de forma a garantir a segurança dos 
alunos e a cumprir a legislação específica, recompensando, mesmo que parcialmente, 
o esforço dos municípios no oferecimento do transporte escolar. 

A implementação desse programa deverá ser coordenada pela Secretaria Estadual 
de Educação, a qual estabelecerá os termos dos convênios de remuneração do 
transporte escolar. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Olinto 
Godinbo. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Mauri Torres, 

Dalmo Ribeiro Silva e Alencar da Silveira Júnior. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e senhoras das 

galerias, amigos da imprensa, quero fazer alguns comentários sobre a questão do 
esporte em Minas Gerais. Tenho a honra de ser o Presidente da Comissão Especial do 
Esporte, ao lado da Deputada Maria Olívia e dos Deputados lvair Nogueira, Bilac 
Pinto e João Pinto Ribeiro. Estamos fazendo um levantamento para que, em curto ou 
médio prazo, tenhamos um diagnóstico da situação dos vários segmentos esportivos 
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do nosso Estado. Esse trabalho, que vem sendo realizado com a cobertura da TV 
Assembléia, infelizmente não tem tido, por parte da imprensa em geral, o merecido 
destaque. 

Em todas as reuniões que tivemos aqui, contamos com a participaçãe~ de pessoas 
como o Secretário de Esportes, Dr. Sérgio Bruno Zeck, Presidentes de federações, os 
árbitros, por intermédio de suas representações, a UFMG, a Universidade Federal de 
Juiz de Fora, a de Uberlândia, todos dando uma grande contribuição. Quando falo que 
não tivemos a cobertura da imprensa na área esportiva, essa é uma critica construtiva. 
O esporte não é apenas o futebol profissional, é um todo. O futebol amador de Minas 
Gerais, principalmente o do interior, está morrendo, e Minas sempre foi um celeiro de 
craques. Este Estado deu o maior jogador do mundo de todos os tempos, o Atleta do 
Século, Edson Arantes do Nascimento, o nosso grande Pelé. Por isso gostariamos que 
esse trabalho que vem sendo efetivado na Assembléia de Minas fosse acompanhado 
mais de perto e fosse divulgado, para que todos possam participar. 

Ontem, estivemos na Olegário Maciel para verificar de perto a situação de 22 
federações que estão instaladas num prédio de propriedade do Estado. Se, por um 
lado, ficamos tristés porque não pudemos ver o pessoal trabalhando, por outro, 
ficamos alegres porque sentimos que a reforma que está sendo efetivada nó prédio já 
é um alento. E existe por parte do Governo a sensibilidade de dar apoio ao esporte. O 
Secretário está empenhando-se em ajudar o esporte. Mas também tivemos a 
informação de que esse prédio, quando ficar pronto, será entregue às federações, que 
terão de assumir todas as despesas, inclusive a de pessoal. Entendo que a reforma é 
importante, e a forma como está sendo implementada faz com que sejam oferecidas 
melhores condições de trabalho. Mas, hoje, as federações, pelo que vimos, mesmo 
recebendo esse imóvel, terão de ter a ajuda do Governo. Creio que, com nosso apoio e 
nossa reivindicação, o Governo será sensível a essa causa. 

É preciso também que sejam disponibilizados servidores para essas áreas. Essa 
proposta, segundo os Presidentes das federações, não está sendo condicionada, mas 
precisa ser. 

Gostaria de contar com uma participação maior das federações do interior e com os 
clubes da Capital, numa nova metodologia de trabalho. Acreditamos que estamos num 
tempo de mudança E o Ministro Carlos Melles, que está fazendo um grande trabalho 
como Ministro dos Esportes, no final dos trabalhos, irá tomar conhecimento da grave 
situação que afeta todos os segmentos esportivos de Minas Gerais. 

Minas é o segundo Estado da Federação e sempre representou uma força no esporte, 
revelando talentos, que hoje estão em outros Estados e até no exterior. Em nosso 
Estado, principalmente o esporte amador vive dificuldades, devido à falta de recursos. 

Entretanto, nesta Casa existem gestos de solidariedade. O projeto do Deputado João 
Leite, que espera a sanção do Governador, busca ajudar significativamente o esporte, 
e trabalhos como esse devem ser aplaudidos, pois muitos desta Casa são oriundos do 
meio esportivo e estão sempre trabalhando nesse sentido. 
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Essa luta não terá fim com a conclusão das atividades da Comissão, que se 

encerra em 28 de fevereiro. Ontem dissemos aos abnegados do esporte que queremos 
estreitar nosso relacionamento, pois seremos aqui o arauto de seus anseios e 
reivindicações. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputado Bené Guedes, gostaria de 
cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento e por essa preocupação, justamente 
em um momento em que o Congresso Nacional dá informações a respeito da CPI do 
Futebol. Este é o momento oportuno para fazermos uma reflexão não apenas sobre o 
futebol, mas também sobre os esportes em geral. 

Tem sido preocupação de diversos Deputados desta Casa, incluindo V. Exa., a 
prevalência da prática esportiva, por várias razões, que são, muitas vezes, as mais 
óbvias. Todos sabemos que, com a prática dos esportes, podemos proporcionar às 
crianças, além da sociabilização, a oportunidade de sair das ruas e de outras 
ocupações. Portanto, é inegável esse valor. 

Mas o Brasil vive, hoje, um momento delicado, pois se expõem as mazelas daquele 
que, sem dúvida, é o grande entretenimento do País: o futebol. Com grande tristeza, 
estamos vendo o mar de lama em que se enterrou esse esporte. 

Queria tentar contribuir com algo e centrar a questão no que V. Exa. expõe: a 
questão do futebol amador, que não conta com nenhum incentivo, dependendo, 
muitas vezes, da ação do Governo, através da Secretaria de Esportes, que, vez por 
outra, faz alguma coisa. Em Belo Horizonte, ainda como Vereador, consegui aprovar 
um projeto de iniciativa do então Vereador Patrus Ananias, que, depois, tomando-se 
Prefeito, não conseguiu: a inalienação dos campos de futebol de várzea, da periferia 
de Belo Horizonte, que sempre foram utilizados para a prática do futebol amador, 
existindo alguns há décadas. Tomaram-se inalienáveis, por meio de um projeto de 
nossa autoria. Agora, a nossa assessoria está trabalhando em proposta para o Estado. 

Parabéns a V. Exa. por sua preocupação. É importante que desdobremos o que fez a 
CPJ do Futebol e nos preocupemos com essas questões. Em nome da Bancada do 
PMDB nesta Casa, participo ao Deputado Bené Guedes que estamos do seu lado e 
cumprimento-o por seu pronunciamento e pelo trabalho que vem desenvolvendo. 
Muito obrigado. 

O Deputado Bené Guedes - Obrigado, Deputado Márcio Cunha. O seu 
pronunciamento gratifica-me profundamente e incentiva-me a prosseguir na luta em 
prol do esporte. Sou esportista desde garoto e tenho vontade de contribuir para o 
esporte no interior e aqui. Tenho contado com o apoio da Deputada Maria Olívia, 
Vice-Presidente da Comissão de Esportes, que tem participado comigo em todos os 
momentos. Visitamos o complexo do Mineirão e demos várias sugestões para que 
tenha um multiuso e para que seja acertada a sua situação entre o Estado e a UFMG. 
A Comissão está acompanhando "pari passu" o desenrolar dos acontecimentos. 
Desejamos que o Mineirão seja como o Estádio do Barcelona, ou seja, uma vitrine 
para os aficionados pelo esporte. O Mineirão é um dos cartões postais de Belo 
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Horizonte. Pela sua posição geográfica extraordinária, esse espaço deve ser mais 
bem aproveitado. O Presidente da ADEMG, Dr. Flávio, está fazendo um belo 
trabalho, apesar das limitações do orçamento, pois está trabalhando com recursos 
próprios, no vermelho, procurando sair dessa situação. Ontem, por ocasião do jogo do 
Atlético contra o Grêmio, pudemos ver que tudo correu de acordo com a normalidade. 
O mineiro precisa de paz, ficando fora dos transtornos advindos dessas atividades 
esportivas. Ficamos satisfeitos quando, em um jogo como esse, não ocorrem 
confusões, agressões nem incidentes lamentáveis. 

Essa Comissão, que veio para fazer um levantamento com relação às questões do 
espone, está muito feliz por estar proporcionando essa contribuição. Tenho a ceneza 
de que o relatório final do Deputado Ivair Nogueira enumerará IOdas essas questões. 
Teremos um diagnóstico que nos permitirá caminhar de forma diferente em Minas. A 
questão de Brasília, evidentemente, repercute no esporte. Temos de repensar o esporte 
em Minas e também no País. Obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 

Prefeitos presentes, senhoras e senhores que prestigiam a reunião da Assembléia 
Legislativa nesta tarde, acabo de retornar de Montes Claros, onde pudemos participar 
de um raro momento, ao inauguramos uma estrada estadual, da produção, com 45krn, 
margeando o rio Verde Grande e ligando Montes Claros a vários outros municípios. 
Certamente, ela contribuirá muito com o desenvolvimento e com o escoamento da 
produção agrícola desse vale, no Norte de Minas Gerais. 

Estamos observando que um dos principais problemas que estamos enfrentando, de 
norte a sul do Estado que possui a maior malha viária de estradas estaduais e federais, 
é o da deterioração das rodovias, que estão sucateadas e estragadas. 

Desde o ano passado, o Governo Federal tomou conhecimento da situação precária 
das nossas rodovias e estabeleceu um programa de recuperação, que, infelizmente, 
não passou de boas intenções, de anúncios, mas foi de pouca praticidade quanto à 
alocação de recursos do orçamento geral da União. 

Chamo a atenção, novamente. para a BR-135, que. na sua extensão de Belo 
Horizonte a Montes Claros, está absolutamente intransitável. Já começam a acontecer 
os primeiros acidentes, como ocorreu ontem à tarde, com vítima fatal. É uma estrada 
que liga não só a RMBH ao None, mas a Região Sudeste à Nordeste. Nela passam 
cerca de 7 mil carretas por dia. Um grande fluxo de veículos foi desviado para essa 
rodovia em virtude da interligação da BR-251, a Rodovia Rio-Bahia. Infelizmente, a 
BR-135, especificamente, não estava preparada para receber grande fluxo de veículos 
e hoje está esburacada, abandonada. sem perspectiva de melhoria. 

Depois de Montes Claros essa rodovia tinha um percurso de Itacarambi a Manga e 
Montalvânia, que recebeu recursos do orçamento, tendo sido iniciado o asfaltamento 
de Itacarambi a Manga, mas foram executados apenas 20km de um total de 45krn. 
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Naquela ocasião, os recursos eram suficientes para terminar esse percurso, mas 
aconteceu a maior roubalheira da história deste Estado. Os recursos foram desviados. 
Graças ao trabalho que fizemos, à pressão desta Casa junto ao Tribunal de Contas da 
União, principalmente, nas pessoas dos Deputados Arlen Santiago, que está aqui e é 
Presidente da Comissão de Transporte, Dimas Rodrigues e vários outros, 
conseguimos resolver as pendências. Esperávamos que houvesse a retomada imediata 
do asfaltamento da BR-135, mas até o momento não existe explicação, nada que 
possa nos orientar com relação a isso. 

Procuramos, então, os Deputados Federais, em Brasília, na tentativa de alocar 
recursos para o ano que vem. Parece que teremos uma luz no fim do túnel e 
poderemos ter a expectativa de atendimento a essa grande reivindicação, mas é 
necessário que se prestem contas. Acabou-se o tempo de bandalheiras, de firmas 
fazerem o que bem entendem. sem respeito pela população, sem explicação. 

Esperamos que esse episódio da BR-135 possa vir à tona novamente, não 
atrapalhando a continuação das obras, mas obrigando as pessoas que levaram 
vantagem, que promoveram maracutaias e mutretas a prestar contas e esclarecer a 
opinião -pública sobre o que aconteceu com essa rodovia, porque, senão, vamos 
pressionar Deputados Federals e Senadores para poder trazer recursos no ano 2002 e 
novamente poderemos deparar com fatos como esse recente. 

Hoje foi a Estrada da Produção, com recursos do Governo do Estado. E amanhã? 
Estaremos nos deslocando para o Município de Jru.ba, em outra estrada que será 
asfaltada, pavimentada também com recursos do Governo do Estado e do Banco 
Japonês, que financia o projeto? O Norte de Minas está na expectativa de viver um 
bom momento. 

O Vice-Governador Newton Cardoso esteve em nossa região e se comprometeu, de 
forma objetiva, a levar adiante os programas, como a estrada que liga Varzelândia a 
São João da Ponte, grande aspiração da região, a estrada de Taiobeiras a São João do 
Paraíso e essa que interliga a parte empresarial do projeto Jatba. É uma expectativa 
que se cria, esperança que renasce, é a certeza de que vamos recuperar o tempo 
perdido, acreditando que a nossa região, com as estradas estaduais e regionais, terão 
um programa específico para a região norte-mineira. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Quero parabenizá-lo pelo 
pronunciamento e pela luta em prol do Norte de Minas. 

Tivemos o privilégio de estar em Montes Claros e em Capitão Enéas na 
inauguração da Estrada da Produção. Ela é muito benéfica para nós, traz-nos um 
progresso muito grande, porque os produtores rurais poderão transportar os produtos 
em melhores condições. 

Estarei, também, com V. Exa. e o Secretário do Planejamento para discutir o 
projeto Jruba. Vamos percorrer o projeto, que é a esperança de Minas e do Brasil, 
porque, naquela região, produzimos alimentos e frutas de boa qualidade. Com o apoio 
do Vice-Governador Newton Cardoso, temos certeza, vamos investir no projeto, que é 
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a esperança do Norte de Minas. É preciso haver irrigação, porque irá gerar 
milhares de empregos. O Governador precisa investir na agricultura e na irrigação, 
dando condições ao homem do campo. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Quero parabenizá-lo pela defesa 
veemente das estradas e informar que, em reunião da Comissão de Transporte, o José 
Hélcio, chefe no DNER, disse-nos que hoje está começando o tapa-buracos na BR-
040, entre Três Marias e o trevo de Curvelo e, dali, até Joaquim Felício. A licitação de 
Joaquim Felício até Montes Claros não pôde ser feita porque a Imprensa Federal está 
de greve. Então, está preparando uma carta-convite. O DER está fazendo a licitação 
do projeto para que, no futuro, as verbas do Banco Mundial cheguem, finalmente, 
para restaurar a BR-135. 

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado pelo aparte. 
É mais um tapa-buraco e um cala-boca que observamos. Para a resolução definitiva 

desse problema, é necessário encarar com mais responsabilidade e respeito a BR-135. 
Sr. Presidente, nessa fase do meu pronunciamento, gostaria de chamar a atenção 

para um fato. Nessa semana, o ex-Prefeito de Mirabela foi preso sob a acusação de 
uso irregular de recursos diante da LRF. Quero aproveitar a presença dos Prefeitos 
para dizer que essa lei é muito importante. 

Veio para moralizar, normatizar ações e dar tranqüilidade ao povo brasileiro, 
especificamente ao mineiro. Mas veio, também, para penalizar, de forma implacável, 
os Prefeitos das cidades pequenas. Hoje o Prefeito é tratado como um marginal. Se 
não tiver cuidado, se não tiver apoio, se não tiver o domínio das ações implementadas 
no município, acontecerá com ele o mesmo que aconteceu injustamente com o 
Prefeito de Mirabela, que foi acusado de usar irregulannente os recursos do transporte 
escolar. Tais recursos, num passado bem recente, fizeram parte de uma ação do 
Estado, que obrigou a maioria dos municípios a aderir ao programa de nucleação. 
Hoje, grande parte dos Prefeitos mineiros é obrigada a transportar o aluno da rede 
estadual, que é de responsabilidade do Governo do Estado, recebendo recursos 
irrisórios para comprar ônibus. Na maioria das vezes, podem comprar somente ônibus 
depredados e sucateados. Além disso. pode acontecer com eles o mesmo que ocorreu 
com o Prefeito de Mirabela. 

É necessário tomar uma posição. Muitas vezes, as inúmeras associações que dizem 
representar os Prefeitos os incentivam a participar de programas como o da nucleação. 
Apesar de os recursos recebidos serem insuficientes para manter a rede pública 
municipal, os Prefeitos são obrigados, também, a transportar os alunos, sujeitando-se, 
assim, às regras do jogo. 

Neste momento, presto a minha solidariedade ao Prefeito Fábio, que conheço bem: 
pai de família, homem que saiu da Prefeitura de cabeça erguida. No entanto, quase um 
ano depois, é obrigado a passar por um vexame dessa natureza. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal deve punir os maus administradores. aquelas pessoas que não 
respeitam os recursos públicos. Mas deve e tem de preservar as pessoas de bem. que 
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têm responsabilidade, investem durante quatro anos em um município, c, muitas 
vezes, quando deixam a Prefeitura, são obrigadas a enfrentar um vexame desses, 
devido a perseguições políticas, picuinhas e denúncias infundadas. 

O Projeto Robin Hood está na pauta de hoje. Por meio dele, esta Casa poderá fazer 
justiça social, a fim de que o Prefeito não fique à mercê de lideranças políticas, sendo 
obrigado a tomar atitudes que, num futuro próximo, irão prejudicá-lo, como 
aconteceu com o Prefeito de Mirabela, a quem presto a minha solidariedade. Aos 
Prefeitos que estão sendo acusados por aderir a programas fora de sua alçada e, 
portanto, sem condições financeiras de cumpri-los, a minha solidariedade. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal tem de cumprir o seu papel, mas fazendo justiça, dando 
direito a uma ampla defesa, e não apenas punir em razão de denúncias infundadas e 
problemas políticos, como acontece na grande maioria dos municípios mineiros. 

Portanto, presto a minha solidariedade aos Prefeitos de Minas. Com certeza, vamos 
nos esforçar, ao lado de companheiros valorosos, para que se faça a justiça 
administrativa, se distribuam com eqüidade os poucos recursos, a fim de que os 
Prefeitos não sintam vergonha de ocupar o cargo que seus munícipes lhes delegaram. 
Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho o hábito de 

abordar os assuntos somente nos debates, mas, nesta tarde, vou antecipar a discussão 
de um assunto da mais alta importância para a população mineira. Na verdade, nem 
vou debatê-lo, apenas demonstrar a situação em que se encontra a cidade de 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro e, conseqüentemente, todas as demais cidades do 
entorno. 

Quero, em breves palavras, transmitir aos ilustres pares o que penso a respeito da 
justiça social. Em minha avaliação, a justiça social é o tratamento igualitário 
dispensado a todo cidadão cumpridor de seus deveres e sabedor dos seus direitos. 

Partindo desse princípio, quero abordar o polêmico tema da distribuição do ICMS 
em Minas Gerais. Inúmeras propostas foram apresentadas nesta Casa de leis. O tema 
vem sendo largamente debatido, e, sem querer adiantar o carro aos bois, quero 
sugerir, por meio de emenda ao Projeto de Lei n' 1.756/2001, uma alteração na 
alardeada injustiça Lei Robin Hood. Levando-se em consideração que todos os 
cidadãos mineiros merecem tratamento igualitário e que, como seres humanos, têm 
suas necessidades, obrigações e sonhos muito parecidos, nada mais justo que 
receberem do poder público os mesmos benefícios. 

Pensei, inicialmente, em propor que o ICMS fosse dividido com base em valores 
"per capita". Se tomássemos como base o repasse estadual aos municípios de 
setembro de 2001, em torno de R$171.477.400,58, e dividíssemos pela população 
mineira, de 17.866.402 habitantes, obteríamos o valor de R$9,59 "per capita", que, 
multiplicados pela população de Uberlándia, por exemplo, hoje em torno de 500 mil 
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habitantes, chegaríamos ao total de R$4.799.679,92. Entende-se, ponanto, que 
Uberlândia perderia, em sua conta mensal de ICMS repassado pelo Estado, cerca de 
R$2.000.000,00 por mês. 

Deputados, conforme uma pesquisa recentemente publicada, Uberlândia tem hoje, 
em seus limites territoriais, cerca de 50 mil miseráveis - quase 10% de sua população 
total, pessoas do vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, da Zona da Mata, do 
entorno de Belo Horizonte, enfim, de todos os rincões do Estado, as quais para lá 
foram a fim de tentar a vida. Como pode um município desse porte arcar com uma 
diminuição da ordem de R$2.000.000,00 mensais em seus cofres? Impossível. Seria a 
completa inviabilização administrativa do município. Mesmo sabendo que alguns 
municípios mineiros têm repasse "per capita" em torno de R$200,00, enquanto 
Uberlândia tem de apenas R$14,00 e outros em torno de R$2,00, com uma diferença 
de até 10.000%, não pude optar pelo caminho da proposta de repasse "per capita". 

Resolvi, então, propor, por meio de emenda, uma alteração dos percentuais 
constantes do Anexo I do Projeto de Lei n° 1.756/2001, aumentando 0,5% no critério 
da área geográfica e 0,5% no critério da população, aumento este proporcionado pela 
retirada de 1% do critério de compensação com base na receita de ICMS "per capita". 
Esclareço aos companheiros que minha proposta leva em consideração o raciocínio de 
que, quanto mais populoso é o município, mais onerosa será a prestação de assistência 
à comunidade, que, certamente, exigirá maiores investimentos do poder público, e de 
que, quanto mais extenso for o território municipal, mais difícil e onerosa será essa 
assistência, em razão das grandes distâncias a serem percorridas e da necessidade da 
implantação das administrações regionais, que acabam por tornar-se subprefeituras, 
aumentando, portanto, a despesa e diminuindo o repasse direto ao cidadão. 

Sem, ainda, conseguir que a verdadeira Justiça seja levada em consideração nos 
critérios de distribuição de ICMS, em Minas Gerais, pelo exposto, peço aos meus 
respeitados pares a aprovação da emenda que leio, agora, na íntegra.(- Lê:) 

"Emenda ao Projeto de Lei no I. 756/2001. 
Art. ! 0 

- o Anexo I da Lei no 13.803, de 27 de dezembro de 2000, passa a ter a 
seguinte redação: ( ... )" 

Temos a redação dos percentuais, que se referem ao artigo da lei, são numéricos, e 
evitarei sua leitura. Mas quero ler a justificativa. (- Lê:) "O objetivo da emenda 
proposta é o de amenizar o impacto da readequação da Lei Robin Hood, sofrido por 
inúmeros municípios mineiros. A opção pelo aumento de 0,5% nos critérios de 
população e área geográfica busca proporcionar às administrações dos municípios 
mais populosos e com maior área geográfica condições mais dignas no trato com os 
habitantes. 

Sabemos que, quanto maior a população, maiores são as cobranças e as 
necessidades públicas. Faz-se necessário o direcionamento das atenções do 
administrador para a quantidade de recursos a serem aplicados em todos os setores. 
Raciocínio parecido pode ser adotado quando analisamos a questão da área 
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Lerei o jornal "Correio de Uberlândia" de ontem: (- Lê:) "Uberlândia tem 53 mil 
indigentes". É uma pesquisa da UFV, não é coisa encomendada ou politiqueira e 
mostra que 43,3% da população, ou seja, 216 mil habitantes uberlandenses, são 
pessoas pobres. A reportagem diz o seguinte: (- Lê:) "A Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU - apresentou ontem o resultado da pesquisa dos indicadores 
socioeconômicos do município, mais conhecida como Censo da Pobreza. A pesquisa, 
encomendada pela Prefeitura Municipal, mostrou que Uberlândia tem, atualmente, 
216 mil (43,3%) das pessoas pobres e mais de 53 mil (10,7%) de indigentes. Do 
número de pessoas pobres, a pesquisa revelou que cerca de 32% são crianças e 
adolescentes, entre O e 14 anos. O Prefeito Zaire Rezende, que compareceu à 
apresentação da pesquisa, realizada na Prefeitura, disse que é em cima dessa pesquisa 
que seu Governo pretende se organizar e considerou os números apresentados como 
'preocupantes'." 

Temos um demonstrativo da pesquisa, que os técnicos chamam de "pizza"; é um 
bolo redondo, mostrando os percentuais.(- Lê:) "O número de pessoas pobres é maior 
entre crianças e adolescentes de O a 14 anos. Em Uberlândia, foi constatado que, nesse 
quadro, 39,8% das fanu1ias são pobres, e 8% vivem em estado de indigência. Desse 
número de pessoas pobres, a pesquisa revelou que cerca de 32% são crianças e 
adolescentes, entre O e 14 anos". 

Também foi descrito que (- Lê:) "45% das pessoas brancas são pobres, c 58% não 
têm o J• grau completo, 59% dos pobres não trabalham, e, destes, 47% da população 
pobre é natural de Uberlândia". Os outros 53% são oriundos das mais diversas regiões 
do Estado. De acordo com o Prefeito Zaire Rezende, é em cima dessa pesquisa que 
seu Governo pretende se organizar. 

Quero adiantar, ainda, que o Prefeito, com apenas 11 meses de mandato, já 
começou a construir, e 1. 720 famílias já estão debaixo de um teto; moravam debaixo 
dos pontilhões e de lona preta. 

Em Belo Horizonte e em outras regiões do Estado, acham que o Triângulo Mineiro 
é um verdadeiro paraíso, rico, mas não é. É miserável e até muito mais pobre do que 
certas regiões do vale do Jequitinhonha. 

Precisamos acabar com essa mentira, com esse sofisma de dizer que o Triângulo 
não precisa de nada. Daqui a alguns dias, vamos discutir o orçamento. Estou na Casa 
há 15 anos e noto que o orçamento do Estado vem diminuindo com relação ao 
Triângulo Mineiro, ou seja, um ponto e tanto a cada ano. Hoje, chegamos ao absurdo 
de o Governo propor, para o ano que vem, apenas 2,16%. 

Ora. o Triângulo Mineiro, não contando o Alto Parana.fba, contribui com 12,5% da 
receita de ICMS no Estado, e querem retornar apenas 2,16%. Isso é justiça? Não. 
Outro dia, disse, nesta tribuna, que Minas quer ser una, mas só no momento em que as 
benesses vêm para o poder central. Na hora da distribuição, não há unidade, e 
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discriminam o Triângulo Mineiro. Vamos debater isso nesta tribuna. Os mineiros 
precisam ser esclarecidos e ganhar cultura de avanço, de progresso, tirar essa cultura 
retrógrada que há em Minas, do cigarrinho de palha, à beira da estrada. 

É só ir a São Paulo e ver como é diferente daqui, que não se desenvolve. Nós, do 
Triângulo Mineiro, desenvolvemos porque somos trabalhadores, inteligentes e 
dedicados, apesar dos governos. Agora, querem tirar o que produzimos. Não, não 
aceitamos essa situação. Para isso, temos em mente que, quanto mais o Governo 
mineiro não der atenção ao Triângulo Mineiro, mais crescerá na região o sentimento 
de independência e de autonomia. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Nobre Deputado Geraldo Rezende, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados e visitantes, tenho ouvido atentamente o 
pronunciamento de V. Exa. e acompanhado, desde 1999, o seu trabalho como 
Secretário de Estado e parlamentar em defesa intransigente do povo do Triângulo 
Mineiro. Isso faz parte do exercício do mandato de V. Exa., que é o legítimo 
representante daquela região próspera. Em governos passados, a região de V. Ex a. 
teve vários incentivos. Trata-se de região que tem clima privilegiado e é 
geograficamente privilegiada, já que está perto de São Paulo, de Brasília, do Rio de 
Janeiro e de Belo Horizonte. Ademais, quase todas as suas cidades são ligadas por 
asfalto. 

Mesmo assim, V. Exa., como legítimo representante do Triângulo Mineiro, sobe a 
esta tribuna e faz queixas e críticas verdadeiras. Se as críticas de V. Exa. são 
verdadeiras com relação ao Triângulo Mineiro, pense bem sobre as regiões do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas, que não têm, nem por força da 
natureza, nem por apreço dos governantes, a assistência que o Triângulo sempre teve. 
V. Exa. leu no jornal a notícia de que 53% dos indigentes que estão em Uberlãndia 
são de outras regiões, inclusive do Jequitinhonha. Sabe por que as pessoas vão para 
Uberlândia? Porque são atraídas por alguma coisa melhor do que há no Vale do 
Jequitinhonha e do Mucuri. Por uma atração fatal, saem do Jequitinhonha e do Mucuri 
e vão para Uberlândia, incham Belo Horizonte e vão para Juiz de Fora. Por isso, 
precisamos nos debruçar com seriedade sobre a Lei Robin Hood. 

Uma vez, mobilizamos os Prefeitos para encherem as galerias. Hoje, não vamos 
votar devido a artifícios regimentais. Temos inúmeras emendas ao projeto, temos 
substitutivo, o que faz com que o projeto volte às comissões. 

V. Exa. sabe das mazelas que vivem o Jequitinhonha e o Mucuri. Devemos nos 
debruçar para que os recursos públicos sejam aplicados com mais justiça. As regiões 
emergentes, como o Jequitinhonha e o Mucuri, têm que ter tratamento diferenciado. 
Temos que combater, de forma decisiva, as desigualdades regionais e sociais, e isso 
se faz legislando com autenticidade e, sobretudo, com amor ao próximo, o que pouco 
vemos aqui. 

O Deputado Geraldo Rezende - V. Ex a. fez um aparte muito oportuno, que até 
enriqueceu nosso pronunciamento, mas, se for averiguar o que disse no meu discurso, 
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O debate certamente esquentará mais à frente, mas quero encerrar dizendo que 
vamos debater esse projeto sim, no ano que vem, com toda a certeza, para fazer 
justiça. Da forma como está, prega injustiça. Temos que fazer justiça. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. parlamentares, prezada 

assistência, telespectadores da TV Assembléia, três assuntos me trazem à tribuna. 
O primeiro motivo é a nota do nosso panido, o PSDB, com relação à escala de 

pagamento dos funcionários públicos do Estado. Até agora, o Governo não se 
lembrou dela. 

Na data de hoje, 6 de dezembro, ainda não se tem indicação, por parte do Governo 
do Estado, sobre -a escala de pagamento do funcionalismo referente ao mês de 
novembro passado; da mesma forma, os servidores não têm qualquer notícia sobre 
quando receberão o restante do 13° salário a que fazem jus. 

Trata-se de situação sumamente injusta para com os servidores estaduais, refletindo 
o descaso que o Palácio da Liberdade reserva à administração do Estado como um 
todo; esse descaso tem implicações econômicas de gravidade, já que inibe o consumo 
e as atividades produtivas, enquanto favorece a inadimplência; no plano social, para 
dizer o mínimo, atua como fator de desagregação das famílias. 

É de se notar que se exige dos servidores - aos quais se nega o elementar direito de 
receber seus proventos em dia - que paguem em dia seus impostos e obrigações, sob 
pena de incorrerem em pesadas multas. O orçamento familiar estará comprometido, 
no próximo mês de janeiro, cohl pagamentos de IPTU, IPVA, matrículas escolares e 
compra de material, além das despesas fixas, como consumo de água, energia, 
aluguel, etc. É o caso, portanto, de se indagar ao Governador do Estado: já que o 
Estado não paga aos servidores com a mesma pontualidade que deles exige no 
cumprimento das obrigações, não será o caso de legalmente postergá-las? Fica a 
pergunta, cuja resposta deixamos a cargo da consciência e responsabilidade do 
Executivo mineiro. 

A Bancada do PSDB ratifica sua solidariedade aos funcionários públicos estaduais 
e sua disposição de - no âmbito do Legislativo - continuar batalhando na defesa dos 
servidores. 

É inadmissível, Sr. Presidente, o descaso com que o Governo trata o servidor. Mês 
passado, estava prometendo colocar as coisas em ordem, exigindo e apertando a 
Assembléia para que votássemos uma anistia_ E foi votada. O Legislativo fez sua 
parte, e o Estado, até agora, não cumpriu a dele. 

Outro assunto que nos traz à tribuna refere-se à Comissão Especial do BDMG, 
instalada para estudar mecanismos de fomento do Banco e sua capitalização a fim de 
direcionar os seus trabalhos, a qual, hoje, apresentou seu relatório final, votado pela 
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maioria da Comissão. Não estivemos presentes, porque estávamos no gabinete da 
Presidência, participando de reunião sobre o Micro Geraes. Mas, discordando dos 
termos do relatório final dessa Comissão, apresentamos um requerimento, amparados 
no Regimento, para que o documento seja analisado pelo Plenário. Isso faz com que o 
relatório final não seja conclusivo, não tenha valor jurídico, já que terá de ser 
apreciado pelo Plenário, para que suas proposições encontrem eco. 

Com relação à discordância, deixamos claros alguns pontos. A Comissão Especial 
visava analisar a movimentação do BDMG como órgão de fomento. No relatório, há 
acusação direta e específica ao jornal "Estado de Minas". Não entraremos no mérito 
das acusações, mas, como integrantes da Comissão, entendemos que ela não tem 
competência nem foi instalada para analisar esse tipo de situação. Entendemos que é 
"forçar a barra" incluir assuntos estranhos ao objeto da Comissão. 

Outro item com o qual não concordamos baseia-se na acusação constante do texto, 
a proposição de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar contratos 
específicos do BDMG. Entendemos que esse não é assunto para Comissão Especial. 
Se uma CP! tem de ser proposta pela Comissão Especial que analisou o BDMG, ela 
tem de ser proposta com relação às diretrizes, à ação do Banco, e não para análise 
específica de contratos, porque esse não foi seu objetivo. 

Quanto ao projeto apresentado como proposta de refinanciamento dos mutuários do 
BDMG, a Comissão conclui propondo um projeto de refinanciamento dessas dívidas. 
Entendemos que o prazo de 90 dias colocado para o projeto é muito curto. Estamos 
propondo 6 meses de prazo porque é impossível uma negociação dessa monta dar-se 
em 90 dias. Propomos que o Estado fique autorizado judicialmente a sustar o 
andamento dos processos de execução judicial, enquanto ele próprio regulamenta essa 
lei e inicia a renegociação com os mutuários do BDMG. 

A Comissão, no relatório final, propõe algumas formas de capitalização do BDMG 
para fomentar a economia mineira. Entendemos que ela deveria detalhar melhor a 
questão, apresentando uma proposta concreta. Esse, sim, era o objetivo primordial da 
Comissão. Infelizmente, a Comissão apenas sugeriu, não apresentou uma proposta 
concreta. Nossa sugestão é a de que ela se debruce sobre o tema, trazendo sua 
contribuição de maneira concreta e específica. Como não tivemos condições de 
apresentar essas sugestões no âmbito da Comissão, utilizamos o recurso regimental de 
trazer o relatório a Plenário, para que seja avaliado, a fim de que possamos levantar 
questões e proceder às correções necessárias. 

Estamos praticamente a 15 dias do final do ano, já que a Casa entrará em recesso 
por volta do dia 20. Temos, praticamente, duas semanas de trabalho. É preciso que 
esta Casa se articule, por meio de suas Lideranças, para que haja eficiência no 
Plenário, para que possamos estabelecer uma pauta consensual, que tenha, pelo 
menos, a participação, em sua feitura, das diversas correntes desta Casa. Da maneira 
como as coisas estão sendo conduzidas, não vai dar em nada. Enquanto não houver 
um entendimento, pelo menos por parte da Oposição, que representamos como Líder 
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do PSDB, iremos iniciar um processo de obstrução total da pauta. Não é possível 
o Governo querer enfiar "goela abaixo" dos mineiros um projeto criando mais taxas e 
impostos, encharcando o contribuinte de mais impostos, quando outros projetos, como 
a Lei Robin Hood, não têm o mesmo tratamento. É preciso dosar as coisas. Se o 
Governo tem interesse em algumas matérias, outros setores da sociedade têm 
interesse em outros projetos. É preciso que tudo caminhe junto, que se busque um 
entendimento na pauta. Além do projeto das taxas, que é um absurdo de fim de ano -
o Governo enfiando "goela abaixo" dos mineiros taxas e mais taxas para suprir a sua 
incompetência administrativa -, temos a questão do IPV A, que é muito séria, porque 
50% dele é a arrecadação dos municípios. Se o Estado propõe anistia, é preciso tratar 
com muito cuidado essa questão, porque se está mexendo em recursos que são do 
município, e não, do Estado. É preciso tratar essa matéria com base constitucionaL 
Existem multas municipais e multas que são de competência do Estado. É preciso dar 
um tratamento igualitário a essas questões. É preciso aprofundar o exame desse 
projeto, e, pela maneira como as coisas estão acontecendo, estamos entendendo que o 
rolo compressor quer funcionar. Mas, aí, vai esbarrar na disposição da Oposição de 
obstruir a pauta e usar todos os recursos regimentais para não deixar a Casa andar. Se 
é para andar, vamos andar com os dois trilhos sendo usados. 

Temos a questão do Micro Geraes, que é fundamental para o pequeno empresário e 
o microempresário de Minas. Há um ano e meio, o projeto foi emendado pelo 
Governo, que deu uma rasteira nos empresários e impôs uma alíquota exagerada de 
6%, que hoje está liquidando o pequeno empresário. Agora, o projeto foi aprovado na 
primeira votação. Está o Governo articulando-se para desmontar todo o trabalho de 
um ano, de audiências públicas no interior, querendo, no apagar das luzes, de 
qualquer maneira, atentar contra o interesse do empresariado mineiro. 

Há também a Lei Robin Hood, que está recheada de propostas, e não se encontra 
uma maneira de tentar um projeto em comum, para que seja votada. 

As questões fundamentais da Casa, que tratam das coisas dos mineiros, dos 
municípios, dos empresários, são deixadas em segundo plano pelo Governo, levando 
todos no embrulho e votando anistias para ver se faz dinheiro no caixa, às custas da 
embromação e da conversa com a Oposição. Vamos iniciar uma oposição dura, por 
intermédio da obstrução. É preciso sentar na mesa para discutir. Não queremos ganhar 
todas as paradas. Não somos os donos da verdade, mas queremos participar do 
processo, porque somos parte desta Casa e não vamos abrir mão do direito de opinar, 
do direito de influir. Se o Governo acha que, nos bastidores, vai articular jogos para 
fazer a sua matéria sair vitoriosa às custas dos projetos bons que interessam à 
sociedade, está muito enganado. Ou caminharemos juntos ou esta Casa viverá 15 dias 
muito tumultuados neste final de ano, às vésperas do recesso, correndo o risco de se 
impedir até a aprovação dessas taxas. O Governo que busque outros mecanismos para 
reaquecer a economia do Estado, conseguir melhor arrecadação, conseguir melhor 
equilíbrio orçamentário e financeiro; não é, no final do ano, na correria sem debate, na 
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escuridão, enfiar taxas "goela abaixo" dos mineiros. 

Querem criar aquela maldita "narcotaxa" que tentaram nos impingir há cerca de 
dois anos, taxando o veículo de cada cidadão, que terá de pagar, por ano, o imposto 
por seu veículo, pouco importando o ano. Agora, estão inventando um outro imposto. 
Daqui a pouco, o cidadão estará pagando um aluguel por seu carro. 

Isso para quê? Para o Governo arrecadar, principalmente em ano de eleição, a fim 
de fazer demagogia. Este Governo teve três anos para se preparar para seu último ano 
de administração e, agora, chega nessa situação lastimável de atrasar o pagamento do 
servidor, não ter condições de anunciar o 13° salário, ter de apelar para a anistia, 
aumentando as taxas de quem paga em dia e perdoando quem não paga. Que Governo 
é esse? Que coerência é essa, sacrificar quem paga e liberar quem não paga? Essa é 
uma matemática confusa de um governo confuso, que precisa, realmente, assumir as 
rédeas do Estado. 

O tempo está passando, o Governo está acabando, e, infelizmente, Minas, junto. 
Essa é a verdade. O interior de Minas e os Prefeitos que não têm acesso ao Palácio da 
Liberdade que o digam. Ninguém consegue ter uma noção exata do que é o Governo. 
Aqui mesmo, nesta pauta, que começa a tumultuar o final do ano, vemos que existem 
diversos projetos de anistia, sobretaxa, matéria financeira, e o próprio Governo não 
tem coragem de assumir nenhum deles, pois está sem rumo e sem planejamento. 

E ficam os Deputados, na última hora, tentando suprir a ação do Estado, que ficou 
omisso durante todo o ano, sendo incapaz de apresentar um projeto bem elaborado, 
para ser discutido. O Governo cruza os braços. Se o projeto é aprovado, aproveita-se 
dele; se sua repercussão é negativa, ele continua aproveitando, mas reclama do 
projeto, usando de demagogia e esperteza. Não podemos mais aceitar isso. Vamos 
denunciar, de maneira enérgica e efetiva, essas ações e lutar para que haja um 
encontro aprofundado de líderes, para estabelecer critérios e matérias de votação com 
um mínimo de consenso, porque, goela abaixo, não aceitaremos nenhum tipo de 
tramitação de projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozonhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, policiais civis, 

carcereiros, detetives, delegados, escrivães, peritos e telespectadores da TV 
Assembléia, mas estou aqui para dizer que, possivelmente, hoje não teremos quórum 
para a votação da proposta de emenda à Constituição. Entretanto, temos, de nosso 
Presidente, todo o apoio e desejo necessários, para que ela entre na próxima pauta. 

Queria, Srs. Deputados e senhores policiais, dizer que tenho 26 anos na área da 
segurança pública, como Delegada de Polícia. Desde que ocupamos nossas funções na 
Secretaria da Segurança Pública, tivemos os carcereiros, que, ao longo de toda a 
trajetória da Polícia Civil, fizeram e fazem muito bem as investigações policiais, 
agindo, portanto, segundo a função exercida legalmente pelos detetives. E sabemos 
que somam muito. 

Esta Casa vivenciou, inclusive no mandato passado, toda uma discussão sobre o 
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sistema carcerário. Vimos a CPI Carcerária apresentando um projeto de lei, hoje a 
Lei n" 12.985, de 1998, que determina que todos os presos à disposição da Secretaria 
da Segurança Pública nas cadeias devem ser encaminhados à Secretaria de Justiça. A 
Lei TI0 13.720 concedeu um novo prazo. Tenho a certeza de que não somente o meu 
gabinete, mas também o Sr. Secretário da Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso 
Domingues, e as mais diversas entidades da nossa área, a Associação dos Escrivães, o 
Sindicato dos Delegados, a Associação dos Delegados, os Peritos, os Sindicatos dos 
Policiais Civis- contamos hoje com a presença do companheiro Magela -, todos estão 
irmanados na busca da solução para o problema dos carcereiros, que, legalmente, não 
podem mais exercer a sua função, e, na prática, têm exercido a função de detetive. 

Depois de uma grande discussão com o Secretário, as entidades, a sociedade civil e 
vários Deputados desta Casa, desejamos, por meio da Proposta de Emenda à 
Constituição no 60, legalizar essa situação, extinguindo o cargo de carcereiro e 
fazendo com que os carcereiros que estão nos quadros da Polícia Civil passem a 
exercer a função de detetive, da mesma forma que aconteceu com os delegados 
especiais. Esta Casa fez-lhes justiça. Todos os Deputados, que representam o povo de 
Minas Gerais, têm o maior respeito e carinho pela Polícia Civil. Esta Casa estará 
respondendo ao pleito da proposta, se Deus quiser, da mesma forma positiva como 
tem sido feito com relação às grandes demandas e aos grandes desafios que 
enfrentamos aqui. Quando vemos que se trata do interesse da Secretaria da Segurança 
Pública e dos policiais como um todo, acreditamos que os Deputados estarão 
atendendo a esse clamor e a esse pleito. 

O nosso objetivo hoje é dizer aos amigos e companheiros policiais - as galerias 
estão cheias, há várias entidades representadas, com faixas importantes e bonitas - que 
não se preocupem se não houver quórum hoje. Votar uma proposta de emenda à 
Constituição é difícil. Precisamos de 48 votos a favor. Portanto, precisamos contar 
com uma presença grande de Deputados em Plenário. Neste momento, em que estão 
em pauta, para discussão, assuntos tão importantes, sabemos que não teremos quórum 
suficiente para votá-la hoje. O nosso ilustre Presidente fará com que, na semana que 
vem, ela possa estar novamente em pauta. As senhoras, os senhores, os nossos 
carcereiros, os policiais, os sindicatos e as associações estão presentes, fazendo uma 
demonstração, para toda a sociedade, pela TV Assembléia, de que estamos unidos, 
desejando legalizar um fato que já acontece na instituição há muitos anos. Tive a 
oportunidade de ter muitos carcereiros desenvolvendo, de forma brilhante, as 
investigações policiais. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Em meu nome e em nome da Bancada do 
PMDB, comunico -que votaremos favoravelmente à sua proposta de emenda à 
Constituição. 

Quero colaborar com as explicações de V. Exa., porque, num parlamento como 
este, em que matérias as mais complexas e diversas são votadas, é preciso que 
tenhamos a compreensão das pessoas que aqui vêm acompanhar alguma votação, 
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Temos, por exemplo, a revisão da Lei Robin Hood, em que também iremos votar 
favoravelmente. Estou vendo aqui muitos Deputados, como Dinis Pinheiro, Márcio 
Kangussu e tantos outros, e essa dificuldade de chegarmos a um denominador 
comum. São 77 Deputados, e cada um, evidentemente, em algumas matérias, pensa de 
modo diferente, então, é importante que as pessoas entendam isso. 

Queru dar o testemunho do esforço, do interesse e da dedicação da Deputada Elaine 
Matozinhos em relação a essa matéria. Pode ter a certeza de que estaremos juntos para 
aprová-la. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Deputado Márcio Cunha. agradeço a V. Exa. e à 
Bancada do PMDB. Já finalizando, Sr. Presidente, os nossos policiais Carcereiros têm 
o mesmo curso dos nossos policiais Detetives e a mesma capacitação, Portanto, não 
estamos aqui fazendo nenhum tipo de concessão. O curso de formação na Academia 
de Polícia foi o mesmo, com as mesmas matérias, durante o mesmo período. Enfim, 
sabemos que a formação e o desempenho têm sido o mesmo ao longo da história. E a 
Secretaria da Segurança Pública entende que essa função já não é necessária dentro de 
nossos quadros, porque, sequer, abriu vaga para Carcereiro nesse último concurso, 
que se vai realizar no mês de dezembro. 

Quero pedir a cada Deputado e a todas as bancadas que se empenhem conosco, que 
votem para que possamos, se Deus quiser, aprovar a Proposta de Emenda à 
Constituição no 60. Estaremos, então, fazendo justiça à nossa operosa, valorosa e 
grandiosa Polícia Civil de Minas Gerais. Muito obrigada. 

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

la Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotado o prazo destinado a esta 
pane, a Presidência passa à za Parte da reunião. com a 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de 
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da 
próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, quero solicitar a Vossa Excelência 

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.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, número insuficiente para 

a continuação dos trabalhos. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião especial de segunda-feira, dia 10, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

A TA DA 150" REUNIÃO ESPECIAL, EM 5111/2001 
Presidência dos Deputados Wanderley Á vila e Paulo Piau 

Sumário: Comparecimento -Abertura- Ata- Composição da Mesa- Destinação da 
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Cláudio Gontijo - Palavras do 
Sr. Marcelo Franco - Palavras da Sra. Magdala Alencar Teixeira - Palavras do Sr. 
Ricardo Carneiro - Palavras do Sr. Tarcisio de Campos Ribeiro - Palavras do Sr. 
Fernando Alves- Palavras do Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira- Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Dalmo Ribeiro Silva - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Paulo Piau -
Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) 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 Paulo Piau, 2° -Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Cláudio Gontijo, Assessor-Chefe do Secretário da Fazenda e membro da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Secretaria da Ciência e Tecnologia, 
representando o Sr. Antônio Salustiano Machado, Secretário da Ciência e Tecnologia; 
Antônio Orlando Macedo Ferreira, Assessor Especial do Secretário da Ciência e 
Tecnologia; Fernando Alves, Secretário de Direitos da Cidadania, representando o Sr. 
Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Marcelo Franco, Diretor de 
Administração e Finanças da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG -; Magdala Alencar Teixeira, Presidente da Fundação do Centro 
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC-MG -; Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de 
Governo da Fundação João Pinheiro; Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-
Geral da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -; e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
membro da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa. 

Destinação da Reunião 
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reumao à realização do Fórum Técnico 

Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas Gerais: Crises e 
Perspectivas, com o tema "A Situação Crítica das Instituições de Pesquisa". 

Palavras do Sr. Presidente 
Os avanços e as descobertas científicas e tecnológicas têm sido responsáveis por 

grandes transformações no mundo atual, revolucionando as atividades empresariais, a 
medicina, as comunicações, a prestação de serviços, a cultura, enfim, praticamente 
todos os campos em que o ser humano está presente com seu trabalho, seu poder de 
criação, suas relações sociais, seus impulsos e sonhos. 

Temos, a cada dia, mais possibilidades de acesso ao bem-estar e ao conforto, a 
incontável número de bens de consumo, a crescentes opções de lazer, a informações 
abundantes em todas as áreas do conhecimento, à prevenção de doenças, a melhor 
qualidade de vida. Nossos hábitos e costumes modificam-se, compulsoriamente, 
diante dos recursos e facilidades que nos chegam com freqüência cada vez maior. 

Esse quadro de conquistas e de acelerado progresso reflete, em tese, o que deveria 
estar acontecendo em todas as partes do mundo, em todos os estratos sociais, como 
resultado prático dos avanços científicos e tecnológicos. Entretanto, sabemos que os 
benefícios decorrentes de tais avanços não são desfrutados de forma equânime. 
Tendem a favorecer as pessoas de maior poder aquisitivo, os grupos hcgemônicos, os 
países mais desenvolvidos. 

Tendem, conseqüentemente, a aumentar o fosso entre ricos e pobres, as 
desigualdades, o desequilíbrio econômico e sociaL O domínio da informática e, 
particularmente, a fantástica enciclopédia de informações e de possibilidades de 
comunicação em que se transformou a Internet constituem exemplo típico dessa 
tendência. De um lado, a comunicação instantânea, o acesso rápido a inúmeras fontes 
de consulta. as múltiplas oportunidades de enriquecimento intelectual e material. De 
outro, a estagnação provocada pelo analfabetismo dos novos tempos: o analfabetismo 
digital. 

Nesse contexto, o domínio da tecnologia é fundamental. Quem sai na frente lança 
novos produtos, estabelece novos padrões de qualidade, cria novos serviços, abre 
espaço para novos avanços, multiplica lucros e recursos. Quem fica a reboque estará 
sujeito à dependência, ao repasse tardio dos processos tecnológicos, ao elevado custo 
dos produtos e serviços. 

Nessa corrida pela qualidade de vida, pela economia de recursos, pela abertura de 
oportunidades, só há um caminho para quem não quiser ficar para trás: o investimento 
em pesquisa. Pesquisa é a palavra-chave para a produção de conhecimento, para a 
aquisição de "know-how", para a autonomia e a independência. É imprescindível que 
a ciência e a tecnologia sejam estimuladas e apoiadas pelo Estado, em vista do amplo 
espectro de seus resultados. Estão presentes nos sistemas de educação, saúde, 
transportes, segurança, nas atividades agrícolas, na indústria, no comércio, nos 
serviços, na preservação do meio ambiente. Constituem, portanto, suporte 
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fundamental para a formulação das políticas públicas. 

Seria de se esperar, conseqüentemente, que as instituições de pesquisa do Estado 
recebessem todo o incentivo e toda a estrutura necessária para desenvolver suas 
atividades. Infelizmente, em Minas Gerais, passam por muitas dificuldades, carecendo 
de recursos materiais e humanos e de uma política consistente para o setor. 

Estamos aqui para discutir a realidade dessas instituições com autoridades e 
representantes de órgãos governamentais, de fundações e centros de pesquisa, de 
entidades empresariais e da sociedade civil, com o intuito_de identificar os problemas 
existentes e levantar sugestões para superá-los, por meio do diálogo, da cooperação, 
da parceria. 

A Assembléia Legislativa sente-se honrada em promover e mediar esse debate, 
certa de que poderá contribuir para o fortalecimento das instituições de pesquisa 
científica e tecnológica do nosso Estado e, conseqüentemente, para a melhoria da 
qualidade de vida de nossa população. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Cláudio Gontijo 
Srs. Deputados Wanderley Á vila e Paulo Piau, demais autoridades, senhores e 

senhoras, não poderíamos deixar de fazer referência ao quadro econômico, social, 
político e tecnológico mundial para, em seguida, remeter-nos à situação brasileira e 
terminar por falar em ciência e tecnologia em Minas Gerais. 

É preciso salientar que, desde 1975, assistimos a um processo de recolonização do 
mundo, de ressubordinação dos países em desenvolvimento que, com a crise de 1930, 
com a Segunda Guerra Mundial e com a emergência do comunismo em nível 
mundial, haviam ganho certa independência em relação aos países capitalistas mais 
desenvolvidos. 

A forma mais expressiva desse processo foi a industrialização dos países do 
Terceiro Mundo, inclusive o Brasil, baseado no chamado modelo de substituição de 
exportações. Esse modelo entrou em crise no início da década de 80, provocada pela 
política de aproximação do capital financeiro internacional. 

No Brasil, o resultado do Golpe Militar de 1964 colocou no comando da política 
econômica brasileira pessoas como Antônio Delfim Neto e Mário Henrique 
Simonsen, que implementaram políticas de aproximação com o capital financeiro 
internacional, levando ao endividamento desnecessário, que resultou na crise da 
dívida externa de 1982. Esse acontecimento atingiu os países da América Latina. Os 
que escaparam foram os países do Sudeste Asiático. Contudo, abriram sua economia 
em 1985 e hoje estão experimentando processo similar, dada a vulnerabilidade 
externa criada pela abertura comercial. 

O mesmo aconteceu com nosso País. Em 1994, quem examinasse as contas 
brasileiras veria que tínhamos situação confortável em nível internacional. Tínhamos 
superávit na conta comercial, nosso endividamento externo era reduzido. As contas 
públicas eram superavitárias, e tínhamos controle inflacionário. Devido à política de 
abertura dos mercados e de atração do capital internacional, hoje assistimos ao 
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colapso das contas públicas, principalmente em nível federal, embora isso não 
transpareça, na medida em que resulta apenas no crescimento galopante da dívida 
interna, na situação de extrema vulnerabilidade externa. 

Gostaríamos de salientar que, em primeiro lugar, o processo de recolonização 
assume, sobretudo, dimensão financeira de dependência do financiamento externo. A 
segunda dimensão, talvez a mais importante, é a ideológica. Na verdade, estamos nos 
transformando em colônia, porque nossa mente está se transformando. 
Espontaneamente, adotamos políticas que aprofundam nossa dependência dos países 
desenvolvidos. 

O terceiro aspecto é o tecnológico. No final da década de 70, havíamos chegado a 
um estágio de ensaio de produção de tecnologia independente. Esses ensaios foram 
praticamente extintos, e hoje nos encontramos em situação de virtual importação de 
tecnologia em quase todos os níveis da indústria da atividade econômica, que é a mais 
imponantc. 

Esse processo de dependência crescente requer ruptura nesses níveis a que nos 
referimos. Salientamos que o sentido simbólico da declaração de moratória pelo 
Governador Itamar Franco, em 1999, assinalava - aliás, é por isso que o Governador 
ganhou inimigos de toda ordem - o que, na verdade, o Brasil deveria ter feito em 
1981. E, se o tivesse feito, hoje seríamos não um tigre asiát..ico, mas um elefante sul-
americano. Não o fazendo, hoje nos transformamos em verdadeira colônia dos países 
desenvolvidos. 

A segunda dimensão é a de ciência e tecnologia. Devemos nos afastar dessa 
situação de dependência e, para isso, precisamos de um esforço muito grande, tanto 
do ponto de vista da independência financeira quanto da tecnológica. Em Minas 
Gerais, há política adequada, considerando-se as restrições e a situação de crise das 
instituições de ciência e tecnologia encontrada no início deste Governo. 

O diagnóstico dessa situação é conhecido; vamos apenas salientar seus aspectos 
fundamentais. Em primeiro lugar, falta de recursos, que, na verdade, advém das 
dificuldades financeiras mais globais, da restrição financeira do Estado como um 
todo. Para terem idéia, se levarmos em conta todas as vinculações do orçamento 
público- questão de aritmética simples -,inclusive as últimas aprovadas, chegaremos 
a 103% da receita disponível do Estado, ou seja, se atendermos a todas as 
vinculações, haverá déficit de 3% na execução orçamentária. 

Em segundo lugar, pela primeira vez neste Governo está-se honrando o serviço da 
dívida pública, por imposição de acordo com a União, resultado de verdadeira 
chantagem. Essa é uma história mal contada que poucos conhecem. É conhecida na 
imprensa a idéia de que o Estado, particu1annente Minas Gerais, ter-se-ia endividado 
tomando recursos para financiar seus investimentos, principalmente durante os 
periodos eleitorais ou para bancar os gastos de custeio. Essa situação não é 
verdadeira. Minas Gerais, desde junho de 1989, não emitiu título público para 
financiamento. quer seja dos gastos de custeio, quer seja dos seus investimentos. 
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O crescimento exponencial da dívida pública de Minas Gerais foi resultado 

exclusivo da política de juros altos do Governo Federal. Para terem idéi~ a preços de 
agosto deste ano, a dívida interna pública cresceu de R$11.000.000.000,00 para 
R$27 .000.000.000,00 por obra exclusiva das taxas de juros impostas pelo Banco 
Central. Essas taxas foram resultado da estratégia inconsistente da política 
macroeconômica mais geral, mas não vamos comentar sobre isso. 

Hoje, isso significa custo financeiro da ordem de R$130.000.000,00 por mês. O 
serviço da dívida começou em janeiro de 1999, e, como sabem, Minas Gerais entrou 
em situação difícil no início deste Governo devido ao seqüestro dos recursos em 
caixa, implementado pelo Governo Federal, ao abrigo do acordo de dívida imposto 
pelo Governo Federal. A chantagem à qual nos referimos foi essa. Tendo quebrado os 
Estados, o Governo Federal impôs um acordo que os obriga a cortar gastos nas 
diferentes áreas, fazendo caixa para pagar o serviço da dívida criada pela política 
monetária do Governo Federal. 

A primeira dificuldade que todos conhecemos é a de recursos. Apesar disso, é 
preciso salientar que neste Governo, ao contrário do que acontecia no anterior, temos 
um fluxo contínuo de recursos - não é aquele que desejamos. mas permite ações 
programadas e o planejamento do setor. A importância dessa previsibilidade na 
programação financeira não pode ser menosprezada porque permite que determinadas 
ações não sofram solução de continuidade. 

O segundo aspecto da crise setorial diz respeito ao envelhecimento do corpo técnico 
das instituições. Trabalhei na Fundação João Pinheiro durante muitos anos, fui 
Diretor, lá, em meados da década passada e observei o progressivo processo de 
aposentadoria dos seus quadros. Sabemos que isso ocorre nas diferentes instituições. 
O caso talvez mais grave a que estamos assistindo hoje seja o do CETEC: os técnicos 
estão se aposentando, e não há reposição. É uma situação grave. 

Em terceiro lugar, a qualificação, embora existam programas de qualificação e 
concessão de bolsa de doutorado, inclusive no exterior. O Governo está aberto para a 
solução dessa situação difícil; temos discutido com o Secretariado. Já falamos da 
liberação programada de recursos. Isso tem permitido ação planejada de ciência e 
tecnologia. 

Outro aspecto importante é que, nas áreas de pessoal, é possível pensar, isso já foi 
discutido, e precisamos da colaboração de todos para repensarmos o sistema. 

Sobre o aspecto institucional, também precisamos repensar o sistema para dar 
coerência e aumentar sua eficiência, ou seja, repor recursos e recompor os quadros de 
pessoal, pela instituição de cargos e salários que sejam um incentivo ao setor. 

Esses são os desafios. Acredito que tenhamos todas as condições e, até o final deste 
Governo, encontraremos solução adequada para eles. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Marcelo Franco 
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Deputados Paulo Piau e Dalmo Ribeiro 

Silva; Dr. Fernando Alves, demais componentes da Mesa, senhores pesquisadores, 
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meus companheiros da EPAMIG, meus senhores, minhas senhoras e demais 
autoridades públicas, é uma satisfação enorme estar nesta Casa, falando em nome da 
Diretoria Executiva da EPAMIG, composta pelos Drs. Márcio Amaral, que não está 
presente por problemas pessoais, e Marcos Araújo, meu companheiro e amigo 
pessoal. 

A EPAMIG é uma empresa pública de direito privado. Foi criada por lei em maio 
de 1974. Possui estrutura composta de sede e sete centros tecnológicos, espalhados 
estrategicamente no Estado. Dois desenvolvem atividades ligadas à capacitação 
profissional em nível médio. Isso acontece no Instituto de Laticínios Cândido Tostes e 
no Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo, na unidade de Pitangui. 
Possui rede laboratorial expressiva, que foi, nos últimos anos, bastante ampliada e 
melhorada. Possui corpo técnico bastante qualificado de 175 pesquisadores, sendo 44 
deles com doutorado e pós-graduação; 88 com mestrado, os demais com graduação, 
sendo que de 28 a 30 estão cursando pós-graduação, dentro da política permanente de 
formação de recursos humanos que essa empresa mantém desde sua origem. 

Nesse aspecto, conseguimos, ao longo destes anos, manter uma política de 
formação de pessoal em que foram treinadas 135 pessoas em nível de pós-graduação e 
108 em doutorado. Por esses números, verifica-se claramente que houve perda 
acentuada de pessoal técnico, como vamos comentar rapidamente. 

A EPAMIG se originou em um contexto em que ciência e tecnologia passaram a ser 
também fator importante de desenvolvimento econômico, social e culturaL Até 
meados da década de 60, início da década de 70, como bem falou o Prof. Gontijo, o 
País tinha política voltada quase exclusivamente para a indusuialização, com poucas 
experiências positivas de desenvolvimento da agricultura brasileira no campo do 
agronegócio, baseado no aumento da produtividade e de sua capacidade de 
competição. 

Nessa linha, o Estado de São Paulo possui instiruição secular, o Instiruto 
Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico e outras unidades. 

Nesse contexto, também Minas Gerais preocupou-se em se modernizar. Criou 
aparato institucional de apoio à modernização e desenvolvimento do Estado. 
Inicialmente, criou-se programa integrado para o desenvolvimento e reativação da 
pesquisa agrícola no Estado, uma vez que havíamos eliminado o Instituto 
Agronômico. A partir desse programa. o Governo Federal, dentro da sua política de 
introduzir ciência e tecnologia como um dos sustentáculos do desenvolvimento, criou 
um aparato institucional para todo o País, a EMBRAP A. 

Participamos desse sistema cooperativo em nível nacional e já tínhamos uma 
experiência acumulada através da PIPAEMG, com três universidades no Estado de 
Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras e 
aUFMG. 

Essa experiência de Minas Gerais foi importante para que outras unidades da 
Federação participassem desse modelo. Por que razão, tendo sido criado um sistema 
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Em face das diversidades de clima, de solo e das condições reinantes, 
principalmente em Estado mediterrâneo como Minas Gerais, com várias culturas 
econômicas exploradas, haveria a necessidade de uma instituição forte que amparasse 
a pesquisa e desse resultado a esse trabalho. 

Podemos dizer que fomos felizes nessa empreitada, porque a EPAMIG nasceu em 
1974, e foi a partir da década de 70 que o País e Minas Gerais mudaram toda a 
estrutura produtiva relativa ao agronegócio. 

Esses desafios foram e estão sendo vencidos, mas não o foram de forma pacífica e 
harmônica. Tivemos dificuldades. Vamos relatar algumas experiências positivas, 
antes mesmo de termos a EMBRAPA e uma fonte financiadora de trabalhos e 
pesquisas, que tem sido a FAPEMIG no Estado. 

Desde o início da fundação da EPAMIG, iniciamos um trabalho com o café, que 
colocou Minas Gerais na liderança. Dentro dessa área, lançamos 22 variedades de 
café, em parceria com essas instituições citadas, e hoje temos um parque cafeeiro que 
é em 75% cultivado com variedades originárias desses trabalhos. 

Fizemos avanços na área do arroz, quando do lançamento do programa destinado à 
recuperação das várzeas no Estado, como foi o caso do algodão. Foram feitos 
inúmeros trabalhos nessa área, cabendo citar trabalho feito com a soja, em que dois 
problemas sérios foram resolvidas, através de trabalhos de pesquisa em parceria com 
a EMBRAP A. Introduzimos a variedade conquista, que tem capacidade de resistência 
ao cancro da haste. 

Não foi somente nessas áreas que houve avanços. Houve progressos na pecuária, na 
suinocultura e em áreas imponantes do laticínio, do agronegócio, em que houve 
participação expressiva durante todo esse período. 

Nessas áreas em que a empresa se mostrou competente, as explicações podem ser 
obtidas através do aumento dos índices de produtividade e da capacidade de produção 
do Estado. Poderíamos dizer que a EPAMIG passou por uma crise. Estamos falando 
sobre crises e perspectivas. 

A crise pela qual a EPAMIG passou em 1986 foi generalizada, e ainda não saímos 
dela. A empresa cresce e comete alguns erros. Quando a EPAMIG foi criada, havia 
100 pesquisadores, 18% dessa força de trabalho com mestrado. Em 1986, tínhamos 
272 pesquisadores e estávamos um pouco inchados. 

Havia política salarial, recursos para investimentos, e tínhamos o amparo do 
Governo Federal, através da EMBRAP A. Tanto que a nossa política salarial estava 
atrelada à política salarial do Governo Federal. Recebíamos recursos para a 
implantação de projetos e a melhoria da infra-estrutura. Com a crise de 1986 até 1991, 
vimos o afastamento do Governo Federal como fonte financiadora de toda ordem, 
para o custeio, para o investimento e para a manutenção do nosso quadro de pessoal. 

O afastamento da EMBRAPA, que, por conseqüência, foi atingida por uma política 
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estadual que nos atingiu diretamente, levou-nos a uma crise sem precedentes. Essa 
crise se caracterizou por inúmeros problemas administrativos ligados à remuneração 
de pessoal e de ordem tributária. Na questão tributária, deixamos de recolher alguns 
encargos federais, estaduais e municipais. Houve problemas relativos ao INSS, ao 
FGTS, à própria fundação de seguridade que complementa nossos salários, tendo em 
vista a nossa natureza de empresa pública de direito privado e regime celetista, e a 
alguns aspectos legais na transferência de recursos de forma orçamentária. 

Esses problemas foram trabalhados, após essa crise de 1990, com a entrada do 
Governo Hélio Garcia e com seu compromisso conosco. Conseguimos sanear parte 
desses problemas relativos ao pagamento da dívida trabalhista dos empregados, mas 
não pagamos a dos ex-empregados. Conseguimos regularizar o ICMS, estamos 
pagando a dívida de INSS e de FGTS. Regularizamos a questão da Ceres fomos 
obrigados a fazer nova negociação. 

O Governo foi altamente receptivo a esse tipo de tratamento, e conseguimos 
renegociar novamente a Ceres. Tivemos algumas questões de ordem legal, tendo em 
vista a própria política econômica do País de captação de forma abusiva de recursos 
da sociedade, através de uma carga tributária bastante elevada. 

Como a nossa contabilidade é privada, tivemos dificuldades. O pagamento da 
dívida trabalhista foi computado como receita orçamentária, o que ocasionou uma 
dívida de Imposto de Renda, porque a nossa receita foi triplicada em alguns anos por 
causa dos recebimentos de dívidas anteriores. Não pudemos compensar em 100% 
esses prejuízos, nos exercícios subseqüentes, porque a legislação mudou. Ao invés de 
uma possibilidade de 100% de compensação desses prejuízos, só pudemos compensar 
30%. 

Essa situação arrastada ao longo destes anos dificultou a recuperação da empresa, 
porque todos os recursos foram canalizados para o saneamento financeiro da 
instituição, quando poderiam ter sido empregados para seu crescimento e 
recuperação. 

Não desanimamos nem poderíamos, tendo em vista os sinais positivos do Governo 
para essa recuperação. Realizamos concurso público, recuperamos o quadro de 
pessoal, estabelecemos um mecanismo de pagamento dessas dívidas, recuperamos a 
questão salarial, mas tivemos "gap" novamente. 

Esse "gap" nos levou a alguma dificuldade quanto a essas áreas já citadas, que 
ainda permanecem em aberto. Estamos tendo apoio, e acredito que a questão 
trabalhista dos ex-empregados seja resolvida, tendo em vista a perspectiva de o 
Governo assumir mais esse débito da empresa. 

É importante que a EPAMIG, sendo uma empresa estadual, seja valorizada, 
independentemente de haver empresas e instituições como a EMBRAPA e 
universidades como as citadas. É necessário que o Governo mantenha a linha de 
autonomia para promover uma política agrícola que atenda alguns "gaps" do Estado 
quanto à agroindústria e às questões ambiental, florestal, da biotecnologia e da 
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ocupação das áreas irrigadas no semi-árido. 

A EPAMIG tem contribuído na manutenção do crescimento das outras áreas 
citadas, mas é fundamental que o Governo mantenha o entendimento de que, sem o 
apoio determinado, sem política de recursos humanos, remuneração- adequada e 
política de investimento e de manutenção, a empresa poderá deixar de dar a resposta 
que ela tem competência e capacidade de fazer. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Magdala Alencar Teixeira 
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, representando o Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Antônio Júlio; Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão 
de Educação e coordenador dos debates; limos. Srs. Antônio Cláudio Gontijo, 
Assessor-Chefe do Secretário da Fazenda, representando o Secretário de Ciência e 
Tecnologia; Antônio Orlando Macedo, Assessor do Secretário de Ciência e 
Tecnologia; Fernando Alves, Secretário de Direitos da Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; Marcelo Franco, Diretor de Administração e Finanças 
da EPAMIG; Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro; Tarcísio Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da FUNED; Deputados, 
senhores e senhoras, agradecemos o convite para participar desta Mesa. · 
Consideramos este debate da maior relevância para a sociedade brasileira. A função 
nobre das instituições de pesquisa tecnológica está sendo debatida em diferentes 
países do mundo. 

Neste momento de tantas mudanças no cenário mundial, o tema deste debate -
Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado: Crises e Perspectivas" -
remete-nos à reflexão sobre qual é a nossa responsabilidade diante da sociedade. A 
situação crítica das instituições de pesquisa deve ser discutida e foi bem colocada pelo 
Dr. Cláudio Gontijo. Ele foi exatamente nos pontos que precisam ser fortalecidos nas 
nossas instituições. 

São mais de 40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. Gostaria 
de mostrar um retrato do resultado de todas as crises. Infelizmente, não posso projetar 
essa lâmina, mas todos conhecem essa situação. O País todo é o retrato da pobreza; as 
pessoas estão revirando lixões para a sua sobrevivência. São trabalhadores que 
precisam ter a sua cidadania resgatada. Tenho fotografia que retrata o quadro 
dramático de um depósito de lixo, que não está na periferia de um grande centro, mas 
no interior do Estado. Esse não é mais um problema do grande centro, mas do cidadão 
brasileiro. Quase 1/3 da população está vivendo abaixo da linha de pobreza. 

O Brasil ê a s• economia do mundo e está na 69' posição segundo o IDH - Índice de 
Desenvolvimento Humano -, que mede as realizações de um país em termos de 
esperança de vida. Estamos iniciando o século com a desesperança de ver essa 
população vi vendo do lixo. 

O País ocupa o 80° lugar em consumo de energia. Se todas essas famí1ias que 
vemos nos lixões passassem a consumir energia nos níveis mínimos normais em 
residência, por razões óbvias a matriz energética não suportaria o aumento da 
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demanda. E, mais grave ainda, se hoje essas famílias passassem a freqüentar o 
supermercado, os estoques mundiais de alimento não seriam suficientes para suprir a 
demanda. Os estoques brasileiros não são suficientes, os estoques mundiais não são 
suficientes, e não temos dólares para comprar esses alimentos fora do País. Há 
escassez de alimento, de energia, de trabalho. Esse quadro precisa ser o foco de todas 
as nossas atenções. Vencer a desigualdade social, criar perspectiva plausível de 
esperança de vida deve ser o objetivo de todas as nossas ações. 

São incontestáveis os poss1 ve1s beneficios conseqüentes dos efeitos do 
desenvolvimento tecnológico, em especial na redução da pobreza. O desenvolvimento 
tecnológico é o resultado da integração entre vários agentes. Ações conduzidas por 
todos os agentes, de forma integrada, organizadas segundo uma pauta brasileira, 
mineira, de acordo com modelo próprio, em consonância com política tecnológica, 
agrícola, industrial e de educação voltada para o desenvolvimento sustentável nas 
dimensões econômica, social, ambiental e politica - é necessário estabilidade em 
todos esses focos, estabilidade econômica, social, ambiental e política - é o que se 
pretende, o que se necessita. 

A política de ciência e tecnologia é estratégica exatamente porque pode promover 
essa integração. Um dos desafios estratégicos para o desenvolvimento tecnológico é 
conseguir criar condições favoráveis para o trabalho de cooperação entre os vários 
agentes, entre as instituições de pesquisa, de ensino, empresas privadas, envolvendo 
ainda os agentes econômicos. 

É nesse contexto, como um dos agentes indispensáveis para promover as 
transformações necessárias, que passamos a discutir o tema colocado: "A situação 
crítica das instituições de pesquisa". 

Algumas das atribuições das instituições de pesquisa tecnológica, em especial a 
capacitação para a inovação e a difusão tecnológica, visam a contribuir para a 
promoção do desenvolvimento tecnológico. As novas tecnologias requerem cada vez 
mais conhecimento científico, e os novos produtos e processos, para serem 
competitivos, são cada vez mais densos em tecnologia. 

Estudos recentes demonstraram que, se, por um lado, com os 50 anos de existência 
do CNPq e da CAPES, desenvolveram-se no Brasil boa base de tecnologia e um 
sistema de pós-graduação respeitável (parte disso ocorre aqui, em Minas Gerais), por 
outro, o desenvolvimento tecnológico deu-se significativamente apenas em algumas 
áreas do conhecimento - o setor agropecuário é uma dessas áreas, onde vemos 
representativo desenvolvimento tecnológico - ou pontualmente, sob demanda de 
alguns segmentos produtivos. 

Isso se deu porque a pesquisa tecnológica vinha sendo pouco valorizada ou não 
vinha sendo valorizada e não era considerada atividade estratégica. As empresas 
brasileiras adquiriam tecnologia embutida em equipamentos e processos importados 
e, contando com um mercado cativo e pouco competitivo, não se preocupavam em 
inovar, não investiam e não buscavam o desenvolvimento tecnológico. 
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Por sua vez, muitos pesquisadores e vários dos institutos de pesquisa 

tecnológica do País, movidos por instrumentos de indução de produtividade 
acadêmica utilizados pelos próprios órgãos de fomento, passaram a trabalhar 
buscando o desenvolvimento do conhecimento em si, preocupando-se mais com o seu 
registro do que com a utilização dos resultados para benefício econômico e social. 
Essa é constatação feita a partir da análise do desempenho de vários institutos de 
pesquisa, atribuída à pouca valorização das atividades de difusão tecnológica. 

A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, criada em 1972, como fundação 
de direito privado, manteve-se fiel aos objetivos para os quais fora idealizada: apoiar 
o desenvolvimento industrial, tecnológico, contribuir para as políticas de Estado e a 
formação de recursos humanos em suas áreas de competência, objetivos bastante 
atuais e não menos necessários atualmente do que à época, talvez mais estratégicos 
hoje. 

Registrem-se a visão dos mineiros da década de 70 e a sabedoria de instalar no 
Estado um sistema voltado para o apoio ao desenvolvimento. Realmente, o trabalho 
foi feito com visão de futuro. Exatamente por causa dessa origem programada, não 
aconteceu no CETEC o que ocorreu em vários institutos de pesquisa no País. Ouvi de 
pessoa ligada a um instituto de pesquisa que a coisa acontecera, mais ou menos, como 
formação geológica. Pode ter sido lá, não aqui. Aqui foi pensada, projetada a 
instituição para estar presente e atender aos desafios de hoje. 

A instituição completa, em 2002, 30 anos, com uma folha de serviços prestados à 
sociedade. Na década de 70, contribuiu significativamente para a área de tecnologia 
mineral. A tecnologia do nióbio é um exemplo disso, pelas divisas que rendeu, até 
então, ao Estado. Nos anos 80, podem ser citados os trabalhos com fontes alternativas 
de energia, tendo sido relevante a contribuição ao programa nacional do álcool. Ainda 
na década de 80, Minas destacou-se com o pioneirismo dos diagnósticos, estudos e 
trabalhos do CETEC na área ambiental, tendo sido criada a FEAM, cujos trabalhos de 
fiscalização conflitavam com os objetivos de atendimento ao setor produtivo, 
objetivos esses inerentes à própria existência do CETEC. 

Os anos 90 foram iniciados com a instituição sob nova forma juri'dica (sob o regime 
de fundação de direito público), com o seu quadro de pessoal redimensionado, 
reduzido e com um novo plano de carreira, que, na origem. valorizava a competência. 
Nesse período, o CETEC, antevendo a importância da pequena e média empresa para 
a economia e a geração de empregos, orienta algumas de suas áreas - tecnologia 
mineral e tecnologia de alimentos - para aquilo que tem sido considerado desafio 
estratégico para o País: o desenvolvimento tecnológico e gerencial das empresas de 
pequeno porte, pelo significado econômico que possuem e pelo significado social que 
representam. 

Nessa década, foram investidos recursos na complementação de importante infra-
estrutura nas áreas de tecnologia metalúrgica e de materiais e na criação e no 
fortalecimento de laboratórios dedicados à metrologia científica e industrial, 
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capacitando a msutmçao para contribuir para, no primeiro caso, a inovação 
propriamente dita, e, no segundo, propiciar às indústrias mineiras serem mais 
competitivas frente às imposições das barreiras não tarifárias. 

Paralelamente a isso, durante a década de 90, o quadro de pessoal da CETEC caiu 
significativamente, a ponto de hoje, se esperarmos um pouco mais, termos a 
instituição comprometida. 

Com o reconhecimento do novo cenário mundial, delineado pelas novas relações 
comerciais, marcadas por acirrada concorrência na conquista de mercados, tendo 
como instrumento as barreiras não tarifárias e como força propulsora a inovação 
tecnológica em ritmo acelerado (em conseqüência do desenvolvimento das novas 
áreas de conhecimento), as atenções retomam para os mecanismos de apoio às 
empresas nacionais, em especial à pequena empresa. 

Torná-las mais competitivas significa investir em difusão tecnológica no sentido 
mais amplo, significa capacitação tecnológica para inovação e oferecimento de 
serviços técnicos especializados, mais especificamente aqueles de referência. Nesse 
sentido, a demanda pelos trabalhos dos institutos de pesquisa tecnológica volta a ficar 
mais clara e assume tendência crescente. 

É necessário aportar recursos para que essa missão seja cumprida. O MCT, 
recentemente, em 2001, concluiu estudo - o relatório Tundise- com vistas a avaliar a 
missão, a competência e as perspectivas de aumentar a contribuição social a ser dada 
por seus institutos de pesquisa, entre eles os dedicados à pesquisa tecnológica. O 
estudo procurou orientar as instituições para o seu fortalecimento e um 
posicionamento estratégico futuro, buscando definir prioridades em médio e longo 
prazos. 

Estudo semelhante conduzido em 93 e 94 por determinação do Ministro José Israel 
Vargas, sendo Presidente Itamar Franco - o chamado Relatório Bevilacqua - já fazia 
recomendações sobre a qualificação do pessoal, a interação com o usuário, com 
destaque para o nível de excelência que deve ter a equipe, a promoção pessoal por 
mérito, a maximização de oponunidades para a formação de recursos humanos, o 
aumento do fluxo de usuários, o incentivo à cooperação e ao intercâmbio, além de 
recomendações sobre a estrutura, a gestão, o planejamento e o orçamento; já ficava 
clara a necessidade de maior autonomia administrativa, a definição de metas a serem 
atingidas, a liberação financeira regular, previsível e confiável, entre outras. 

O relatório Tundise destaca que "infelizmente, inúmeras recomendações daquela 
Comissão - a Bevilacqua - não foram implementadas pelo MCT e pelas unidades de 
pesquisa", levando a inferir que essas ações não podem sofrer solução de 
continuidade, que, se entendidas como estratégicas, precisam receber atenção e 
supone. A ressalva é do relatório Tundise, os comentários são nossos. 

Temos uma instituição que atende às principais áreas produtivas do Estado, tem 
uma infra-estrutura invejável, mas tem problemas relacionados principalmente à 
reposição de recursos humanos e à sua valorização. O CETEC estabeleceu as suas 
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diretrizes e trabalha suas áreas segundo elas. Buscou, em um programa de 
excelência, mudar a concepção de administração pública. Procura sair - e isso não é 
fácil - da administração burocrática para uma administração de resultados. Alguns dos 
fundamentos desse programa de excelência- que é o Prêmio Nacional da Qualidade -
tratam da valorização das pessoas, visão de futuro de longo alcance, responsabilidade 
social. Destaco esses três e solicito todo o apoio do Legislativo, do Executivo e da 
comunidade para fazer com que essa instituição, que completa 30 anos, tenha mais 30 
anos de serviços prestados ao Estado. 

Palavras do Sr. Ricardo Carneiro 
Gostaria de enaltecer a iniciativa da Assembléia pela promoção deste fórum. Acho-

o de extrema relevância e quero ressaltar, mais uma vez, que estou representando o 
Presidente da FJP, que, lamentavelmente, por motivo de saúde, não pôde estar 
presente. Tentarei fazer brevíssima recuperação da história da Fundação para chegar 
ao quadro atual. 

Pesquisa e desenvolvimento são duas atividades estreitamente entrelaçadas no 
sentido de exercerem influência recíproca. De um lado, não apenas incrementam o 
potencial de desenvolvimento sócio-econômico de dada sociedade, mas, o que é mais 
importante, constituem ferramenta indispensável a que se possa imprimir 
direcionamentos objetivos a esse desenvolvimento. Conhecimento e informação 
alargam o espectro de escolhas abertas aos diversos atores sociais e fornecem 
subsídios valiosos ao processo decisório relativas à conduta, ação ou política a ser 
adotada. Por outro lado, o desenvolvimento tende a ter efeitos retroalimentadores 
sobre a pesquisa, amplificando a base de conhecimentos básicos disponíveis c as 
perspectivas de absorção e aplicação de novos conhecimentos. bem como cria 
condições mais favoráveis, em termos de recursos financeiros e humanos, para o 
avanço da produção científica e tecnológica. 

Não é de se estranhar, assim, que um sistema nacional de ciência e tecnologia só 
comece a ser efetivamente estruturado no País ao longo das últimas quatro ou cinco 
décadas, em um processo de construção institucional. Em outras palavras, a criação de 
instituições e de mecanismos para o fomento da pesquisa, bem como a formação de 
recursos humanos de alto nível, vai se dar de forma gradativa, em sintonia com o 
avanço da política de promoção do crescimento e industrialização da economia 
brasileira. A implantação do Ministério da Ciência e Tecnologia oconida nos anos 80 
veio consolidar o esforço de construção e aprimoramento institucional realizado nas 
décadas anteriores. 

Esse pano de fundo serve para apreender as circunstâncias que cercam a criação da 
FJP. Como no caso nacional, as origens da instituição não podem ser dissociadas da 
dinâmica do desenvolvimento e industrialização da economia mineira. Se o Brasil 
representa um caso de industrialização tardia no cenário internacional, Minas Gerais é 
claramente uma situação de industrialização retardatária no cenário nacional, 
comparável aos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E se, no País, o processo de 
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desenvolvimento industrial não pode ser entendido sem se levar em conta o 
protagonismo do poder público, o esforço deliberado feito pelo Governo no sentido de 
promover a industrialização da economia, o mesmo se aplica ao desenvolvimento 
mineiro. 

Como foi bem descrito por Clélio Campolina, a arrancada do desenvolvimento 
mineiro foi precedida de esforço de construção institucional que começa a ganhar 
forma com a criação do BDMG, em 1962, seguida da implantação do INDI, em 1968, 
da Companhia de Desenvolvimento Industrial - CDI - e da FJP, em 1969. À 
Fundação, foi atribuída a responsabilidade de realizar estudos visando à identificação 
dos fatores que pudessem constituir estrangulamento ao processo de desenvolvimento 
socioeconômico estadual e à proposição de ações e iniciativas governamentais para a 
superação ou resolução dos problemas diagnosticados. 

A criação aconteceu em 1969, promulgada pelo Governo Estadual. Além da já 
citada atribuição de elaborar estudos relacionados ao planejamento do 
desenvolvimento estadual, cabia à instituição a realização de pesquisa aplicada e a 
prestação de serviços de consultoria especializada em diversas áreas do 
conhecimento, como tecnologia básica, práticas e instrumentos de gestão e avaliação 
de projetos de investimento. Outra importante área de atuação da Fundação definida 
em lei foi a do ensino, visando à fonnação ou ao aperfeiçoamento técnico de 
servidores públicos e profissionais da iniciativa privada, com o intuito de capacitá-los 
para lidar com os desafios da administração contemporânea. 

Não vou perder tempo relacionando as atividades ocorridas nesse período, embora 
sejam importantes para seguir em frente. A Fundação foi constituída como pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e gozando de autonomia administrativa 
c financeira. Acabou conseguindo, num prazo relativamente curto, estruturar-se e 
consolidar-se em nível técnico e operacional para obter crescente reputação e 
legitimidade no contexto estadual e nacional. Com ação multifacetada e marcada por 
forte compromisso com o interesse público, a instituição veio se redesenhando ao 
longo dos anos 70 e 80, sem perder aquilo que considero seu traço distintivo 
principal: a preocupação com a qualidade dos trabalhos que desenvolve, o 
profissionalismo e o respeito aos valores éticos da sociedade. 

Num país caracterizado por elevado grau de volatilidade institucional, a FJP dos 
anos mais recentes apresenta perfil bastante modificado quando comparada com a dos 
anos 70 e 80. As principais transformações deram-se na transição dos anos 80 e no 
início da década de 90., refletindo tanto a influência de fatores externos à entidade 
quanto de fatores e questões internas. 

Uma primeira e decisiva mudança tem a ver com a natureza de sua personalidade 
juridica e decorre da promulgação da Constituição Federal de 88, que submeteu as 
entidades fundacionais aos mesmos princípios e regras gerais que nonnatizam a 
administração direta e as autarquias_ Em sintonia com tal mudança, acompanhada pela 
Constituição mineira, a FJP foi declarada entidade de direito público. Que 
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implicações isso teve e tem? A mudança de personalidade jurídica implicou, 
evidentemente, novas práticas e procedimentos no tocante a organização estrutural, 
plano de carreira, recrutamento e seleção de pessoal, aquisição de bens e serviços e 
administração orçamentária e financeira. Sem descer a maiores detalhes, interessa 
ressaltar que a instituição acabou sofrendo forte estreitamento em sua margem de 
autonomia decisória, com óbvias repercussões sobre a agilidade administrativa e 
operacional que desfrutava no regime jurídico anterior. 

Segunda e Larnbém importante transformação guarda relação com a emergência de 
novas frentes ou campos de atuação da entidade que ganham materialidade em sua 
estrutura organizacional. Entre as novas vertentes de atuação, cabe citar a produção de 
estatísticas e informações com a criação, em 1992, de diretoria especifica para lidar 
com a questão e o reforço das atividades de capacitação de recursos humanos, que 
passam a ser centralizados na Escola de Governo, criada em 1992, com nova diretoria 
da Fundação. Voltada ao atendimento e às necessidades da área pública, a Escola de 
Governo amplia as atividades de ensino da instituição com a implantação de cursos de 
graduação e pós-graduação, além de intensificar a oferta de cursos de 
aperfeiçoamento e de especialização. 

Qual é o perfil atual da instituição? Com as transformações introduzidas ao longo 
dos anos 90, a FJP assumiu configuração organizacional extremamente rica, talvez 
única no País. Em outras palavras, a instituição congrega hoje três funções ou 
atividades que são estratégicas a qualquer administração pública moderna. Primeiro, a 
produção de estatísticas e informações sobre as várias dimensões da realidade 
mineira: dados econômicos como o PIB, estatísticas sociais, demográficas e de 
emprego, entre outras. Segundo, a realização de estudos e pesquisas aplicadas, 
abrangendo temáticas de grande relevância para a sociedade, como finanças públicas, 
criminalidade e violência, serviços de saúde, educação e assistência social, patrimônio 
histórico e cultural, atividades urbanas, etc. Terceiro, a formação e o aperfeiçoamento 
de quadros da administração pública. São atividades estreitamente correlacionadas e 
com forte sinergia, o que favorece o aproveitamento de economias de escopo e 
permite ganhos de produtividade. Num paralelo, é como se a Fundação concentrasse 
em única organização, instituições que, no plano federal, materializam-se no IPEA, 
IBGEeENAP. 

Os anos 90, contudo, comporão um cenário relativamente adverso para as entidades 
e organizações públicas de modo geral e para a FJP em particular, refletindo a 
conformação objetiva da agenda reformista, que será adotada pelo Governo Federal 
no início da década, que tende a se disseminar em maior ou menor grau pelas 
diferenLes esferas de Governo. Os contornos básicos dessa agenda reformista, que tem 
como eixo estruturante a redução do intervencionismo estatal na economia, são 
bastante conhecidos, combinando ações de privatização com a desregularnentação de 
um lado e a busca do equilíbrio fiscal de outro. Com isto, o núcleo central da 
formulação da política pública passa a ser impregnado pela idéia de limitar as funções 
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do Estado e de reduzir seu tamanho. em detrimento da preocupação de melhor 
equipá-lo para o desempenho eficiente de suas atribuições. Em outras palavras, toma 
forma no petíodo um movimento de desmonte do aparelho estatal, envolvendo o 
esvaziamento ou fechamento de órgãos públicos, redução do quadro de servidores por 
meio de mecanismos como demissão incentivada, achatamento salarial e adoção de 
práticas como terceirização, etc. 

A Fundação não escapa ilesa a esse cenário adverso, vindo a se defrontar, entre 
outros constrangimentos, com a perda de pessoal qualificado e com a gradativa 
redução dos recursos orçamentários disponibilizados para o desenvolvimento de suas 
atividades. No entanto, a despeito de tais adversidades, a instituição consegue obter 
resultados relativamente exitosos no desempenho de suas atribuições, apresentando 
avanços não desprezíveis em determinadas áreas. Tomo a liberdade de citar ações e 
atividades que evidenciam a vitalidade da instituição: o cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Humano para o País e o Estado, feito em parceria com o IPEA e 
patrocinado pelo PNUD; a série de publicações da "Coleção Mineriana", com o apoio 
da FAPEMIG; o cálculo do PIB trimestral do Estado e a pesquisa trimestral de 
emprego e desemprego, feita em parceria com o IBGE; a pesquisa Origem e Destino, 
que está sendo realizada na Região Metropolitana; o sucesso obtido pela Escola de 
Governo na formação de administradores públicos, que faz com que a instituição seja 
incluída entre as 1 O melhores instituições isoladas de ensino superior do País. 

Ao mesmo tempo em que a instituição se mantém ativa, desenvolvendo trabalhos 
de inegável relevância, como acabei de citar, sua situação, do ponto de vista 
administrativo e operacional, revela-se no mínimo preocupante. 

O requisito indispensável para o funcionamento de uma instituição de pesquisa e o 
bom desempenho de suas atividades é a existência de um corpo de profissionais 
experientes e qualificados e uma política de recursos humanos que assegure níveis 
satisfatórios de remuneração e apoio técnico. 

Qual é a realidade atual da instituição, sob a ótica de seu quadro de pessoal? 
A perda de profissionais qualificados e experientes, ocorrida nos anos 80 e, com 

mais intensidade, nos anos 90, em função de processos de demissão voluntária ou 
incentivada e, principalmente, de aposentadoria, vem afetando de forma sensível a 
composição quantitativa e qualitativa das equipes técnicas. Os dados relativos a 
outubro de 2001 mostram que a Fundação conta com 261 servidores, entre 
pesquisadores e servidores das áreas-meio. Para efeitos comparativos, esse 
quantitativo representa pouco mais da metade do total de funcionários de que a 
instituição dispunha em meados da década de 80. 

O descompasso entre a evasão e a renovação de quadros, por sua vez, vai se refletir 
no balanço entre servidores ativos e inativos da instituição, que já se aproxima da 
relação de 1 por 1. Se se considerar que a média salarial dos servidores inativos é 
maior que a média salarial dos servidores ativos, chega-se a uma situação em que os 
gastos com inativos superam os dos ativos. 
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A perda salarial ocasionada pelos ajustes e modificações introduzidas na tabela 

de índices da Lei D0 I 0.324, que regulamenta a carreira de ciência e tecnologia, 
acentua ainda mais os contornos da situação preocupante vivenciada pela instituição. 
Os efeitos deletérios de qualquer processo de achatamento salarial são conhecidos, 
incidindo tanto sobre a motivação dos funcionários quanto sobre a capacidade de 
atração e retenção de novos quadros. Vou me ater ao segundo aspecto, para o qual 
disponho de dados que permitem visão abrangente das implicações advindas da 
erosão dos salários. 

Em 1994, a Fundação conseguiu realizar o seu primeiro e único concurso público 
após a mudança do regime jurídico. Dos servidores concursados, 59 tomaram posse. 
De lá para cá, 19 servidores já se desligaram da instituição, gerando taxa de evasão de 
32,2% sobre o total nesse período. 

Em outras palavras, na realização episódica de concursos nem todas as vagas 
ofertadas serão preenchidas - os salários oferecidos não são, em determinados casos, 
suficientemente atraentes-, e , o que é mais grave, a instituição não consegue reter os 
novos quadros que recruta. 

Se a situação é tão adversa, como a instituição vem conseguindo manter níveis 
satisfatórios de desempenho? A resposta envolve dois conjuntos de fatores: a 
Fundação ainda mantém, a despeito do esvaziamento sofrido nos últimos anos, corpo 
relativamente denso de profissionais experientes c qualificados, em sua ampla maioria 
comprometidos com a instituição, que preservam a memória, o trabalho nela realizado 
e usam o conhecimento acumulado para dar continuidade às atividades; segundo, há 
complementação da força de trabalho da instituição através da combinação de 
mecanismos diversos - parcerias interinstitucionais, contratação de serviços 
terceirizados, contratação temporária de consultores atrelados a projetos específicos, 
cessão temporária de servidores de outros órgãos da administração pública e 
utilização de serviços prestados por estagiários. 

Essa solução, que não é a desejável, mas a possível, nas circunstâncias atuais em 
que a Fundação opera, apresenta, contudo, limites à sua adoção. O recurso ao trabalho 
externo complementa a capacidade interna de trabalho, mas não substitui nem 
prescinde dela. Só é possível recorrer a tal expediente se a instituição mantém 
recursos humanos próprios, que não apenas preservem sua identidade, mas que sejam 
capazes de viabilizar e dar sustentação aos projetos de pesquisa e demais atividades 
de sua competência. Vista sob esse ângulo de abordagem, a FJP se encontra muito 
próxima ao que se poderia chamar de linha de sobrevivência, isto é, a existência de 
um corpo mínimo de funcionários compatível com o desenvolvimento de suas 
atividades, sem o risco de deteriorização severa da qualidade dos trabalhos realizados 
e serviços prestados. 

Numa projeção que fizemos para 2007, considerando apenas o efeito aposentadoria, 
a instituição estaria reduzida a 182 servidores, 40% de ativos e 60% de inativos. 

Se nada for feito, viveremos uma espécie de morte anunciada. fazendo paralelo com 
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a ficção do Garcia Marquez. 

O mínimo necessário a se fazer é criar um plano de carreira, como o desta 
Assembléia e realizar concursos públicos para a renovação dos quadros. 

É relevante saber não quanto custa manter instituições de pesquisa, mas, sobretudo, 
quanto custa não mantê-las, porque não adianta termos política para pesquisa já que 
não conseguimos influenciá-las, avaliá-las. O Estado estaria simplesmente alocando 
recursos públicos, como os recursos constitucionais previstos, mas não teria controle e 
influência sobre eles. Estaria, basicamente, pagando a conta. Obrigado. 

Palavras do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro 
Vou apresentar a Fundação Ezequiel Dias. Ao fazê-lo, estarei falando de uma 

instituição de pesquisa e desenvolvimento a serviço de toda a população mineira e 
brasileira. Estávamos preparados para fazer uma palestra com "data show", mas, 
apesar de estarmos num fórum técnico, não conseguimos resolver, tecnicamente, o 
problema da projeção. Tentarei suprir essa dificuldade. 

A nossa instituição foi inaugurada em agosto de 1907 como filial do Instituto de 
Manguinhos do Rio de Janeiro, sob a direção de Ezequiel Caetano Dias. 

Com o falecimento de seu fundador em 1922, a instituição passou a ser denominada 
Instituto Biológico Ezequiel Dias. Em 1936 foi estadualizada, deixou de ser da esfera 
federal, de ser filial de Manguinhos, e passou a ser órgão da administração pública 
estadual. 

Em 1970 foi transformada em fundação pública de direito privado, com dois fatos 
importantes: incorporação da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e criação do 
lnstituto Octávio Magalhães. 

Em 1988 houve a alteração de sua personalidade jurídica para fundação pública de 
direito público, vinculando-se à Secretaria de Estado da Saúde. 

São atribuições de nossa Fundação: produção de medicamentos e soros 
antipeçonhentos; atuação como laboratório central de saúde pública: desenvolvimento 
de pesquisas científicas e tecnológicas; formação de recursos humanos para a área da 
saúde. 

A estrutura atual da Fundação é a mesma que adquiriu em 1973, com três diretorias 
que constituem atividades-fim e uma que dá suporte administrativo. Uma dessas 
diretorias é o Instituto Octávio Magalhães, caracterizado como Laboratório Central de 
Referência em Saúde Pública - LACEN -, dando suporte laboratorial às Vigilâncias 
Sanitária e Epidemiológica. Essa é uma face pouco conhecida da Fundação. Aliás, 
temos feito palestras e cursos para Secretários Municipais de Saúde mostrando tudo 
aquilo que a FUNED pode fazer em prol de todos os 853 municípios mineiros. O 
objetivo principal é atuar na promoção da saúde pública como centro de referência 
estadual e nacional de diagnóstico laboratorial, por meio de pesquisa, 
desenvolvimento e transferências de tecnologias, exercendo ações efetivas de 
prevenção, proteção e controle de doenças e agravos à saúde, em consonância com as 
prioridades do SUS, visando oferecer melhores condições de saúde e vida à 
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população. 

Para melhor cumprir o seu papel, a Fundação está descentralizando o LACEN. 
Teremos 5 novos laboratórios, que serão brevemente inaugurados: Uberaba, Montes 
Claros, Teófilo Otôni, Juiz de Fora e Pouso Alegre. Estão sendo preparados mais dois 
laboratórios: Uberlândia e Governador Valadares. A nossa meta é que até meados de 
2002 sejam 12 laboratórios descentralizados. O objetivo é ficar mais próximo da 
população que necessita dos serviços de urgência desse laboratório central. 

O Instituto Octávio Magalhães tem as suas linhas de pesquisa, principalmente no 
estudo de enterotoxinas, dos microorganismos anaeróbicos, contaminantes metálicos, 
micologia e micotoxinas e os exames de microscopia. 

Outro órgão-fim da Fundação é exatamente a produção fannacêutica e de 
imunobiológico. Possivelmente, essa é a face mais conhecida da FUNED, não a mais 
importante, pois todas são de vital importância para a política de saúde do nosso 
Estado. A produção farmacêutica tem por objetivo produzir medicamentos de alta 
qualidade. Posso atestar que seriam bem aceitos nos centros mais avançados do 
mundo. São de alta qualidade e de baixo custo, para garantir a regularidade quanto 
aos programas especiais do Ministério da Saúde e, prioritariamente, ao Programa 
Estadual de Assistência Farmacêutica básica, que atende, pelo SUS, todos os 
municípios mineiros. Compete, também, à Diretoria de Produção Farmacêutica e de 
Imunobiológicos a produção de soros como parte integrante do Programa Nacional de 
Imunobiológicos do Ministério da Saúde. 

Tínhamos uma linha de produtos da Fundação Ezequiel Dias, mas ficou prejudicada 
pela dificuldade na projeção. Apenas para se ter idéia da evolução, em termos de 
produção dos medicamentos para o SUS, em 1998 foram produzidas 185.545.000 
unidades. Em 1999, 200 milhões de unidades. Em 2000, ano em que tivemos várias 
erises na FUNED, produzimos 285 milhões de unidades. Em 2001, deveremos fechar 
o ano com a produção de 430 milhões de unidades. Em 2002, estaremos preparados, a 
partir de mai~, para a produção de 1.400.000.000 de unidades, com o aumento e a 
modernização da planta da nossa fábrica. Isso está sendo feito com recursos captados 
junto ao Governo Federal e com o suporte das verbas do Governo mineiro. 

V ale destacar que a FUNED é o único laboratório no Brasil a produzir a talidomida. 
As pessoas mais antigas sabem das dificuldades provocadas pela talidomida nos anos 
60, mas o que não sabem é que é um dos mais potentes antiinflamatórios de baixo 
custo que somos capazes de produzir. Mais ainda: é medicamento coadjuvante na cura 
da hanseníase, no controle do HIV e fundamental em certos tratamentos de câncer e 
outras doenças infecciosas, como a tuberculose. Infelizmente, dada a dificuldade do 
controle público sobre a dispensação da talidomida, esta sendo usada somente para o 
tratamento da hanseníase e no coquetel para o controle do HIV. Para atender às 
Resoluções nos 510 e 36, de 15/3/2001, a FUNED implantou normas e sistemas 
adicionais de segurança nas embalagens e nos rótulos dos seus medicamentos, assim 
como novo "layout" e serviço de atendimento ao consumidor através do SAC-
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FUNED, 0800. É muito importante salientar que a nova embalagem da FUNED 
permite ao médico fazer a dispensação e ensinar o uso correto dos seus medicamentos 
a analfabetos, já que os grupos terapêuticos podem ser identificados pelas suas cores. 
Em nossa fábrica, ainda produzimos soro antiofídico, antiescorpiônico, antitetânico, 
anti-rábico, antiaracnídeo, para atender 35% da demanda brasileira. Isso é feito em 
convênio com o Ministério da Saúde. Voltarei a essa questão dos soros no final da 
palestra, quando estiver falando da pesquisa. 

Faz parte da nossa FUNED a Escola de Saúde Pública, com relevantes serviços 
prestados a toda a coletividade da saúde pública. É a única escola de saúde pública e 
está, atualmente, com dinamismo fantástico. Basta dizer que estamos comemorando, 
no mês de outubro deste ano, 55 anos da nossa Escola, que já formou em torno de 58 
mil servidores para a saúde pública durante sua existência. Somente no ano de 2001 
terá participado da formação de 7 mil pessoas destinadas a atendimento de saúde 
pública do Estado, o que pode mostrar o seu trabalho de excepcional qualidade. 

Finalmente, falaremos de nossa diretoria do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. 
O objetivo é planejar e gerenciar pesquisas científicas e tecnológicas, criando áreas de 
excelência quanto ao conhecimento científico, em assuntos de retorno social, com o 
desenvolvimento de técnicas e processos, visando à melhoria contínua dos serviços e 
produtos desenvolvidos pela FUNED. Responde pela formação científica de pessoal e 
disseminação de informações científicas. As principais linhas de pesquisa: purificação 
e caracterização de enzimas, toxinas e outros fatores de produtos naturais, 
principalmente de peçonhas e artrópodes, serpentes e de componentes imunogênicos e 
imunologicamente ativos de toxinas microbianas e de peçonhas animais e estudos de 
caracterização, em nível molecular, dos genes que codificam os componentes naturais 
em espécies de serpentes e artrópodes; estudos de biologia celular "in vitro"; ação de 
substâncias tóxicas sobre diferentes linhagens celulares; estudos e propagação em 
cultura de vírus de importância médica; desenvolvimento de produtos a serem 
aplicados na área da saúde humana e veterinária, com ênfase na produção de 
liposomas. Estou olhando agora para a nossa pesquisadora, autora desses trabalhos, 
Dra. Taís Viana. Apenas para destacar a importância dessa linha de pesquisa, estava 
na projeção, é mais fácil de visualizarem, estamos falando de vacina antiofídica. Por 
enquanto, produzimos soro, mas vamos produzir vacinas, ou seja, futuramente, os 
grupos de risco tomarão vacina, não mais o soro. Isso vai ser de vital importância para 
o desenvolvimento da nossa agropecuária e para o salvamento de vidas humanas, 
grupos de risco. 

Um setor importante, na nossa linha de pesquisa, é o que faz os "kits" de 
diagnósticos. A FUNED tem desenvolvido vários "kits", já colocados em prática em 
nosso laboratório. Os desenvolvidos são de leishmaniose canina, toxoplasmose, 
doença de Chagas, cisticercose, dengue, doenças virais por biologia molecular e para 
identificar e quantificar veneno de animal envolvido em acidente. 

O nosso corpo técnico é altamente qualificado. Contamos com 29 mestres, 13 
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doutores, 5 pós-doutores, 39 especialistas, além de estagiários e bolsistas. 
Desenvolvemos projetos em parceria com a FAPEMIG e órgãos vinculados à 
Secretaria da Ciência e Tecnologia. 

Esta parte exposta teria três a quatro minutos no "data show". E, aí, entraríamos no 
objetivo de nossa palestra, "Fatores críticos para o crescimento institucional". 

É importante o fortalecimento dos Conselhos Curador, Científico e Fiscal da 
FUNED, o que está acontecendo com nosso novo estatuto, já aprovado e que chegará, 
mediante anteprojeto de lei, brevemente a esta Casa; a política de recursos humanos 
específica para os órgãos de ciência e tecnologia; o plano de carreira, que também 
deverá dar entrada brevemente a esta Casa; a reestruturação organizacional, que está 
em curso; concurso público - mais da metade de nossa força de trabalho está 
constituída de contratos administrativos, o que é uma lástima para a fundação. Além 
disso, deve ser discutido o perfil do dirigente ideal para uma fundação dessa natureza, 
o qual deve ser provido de mandato. Por fim, acreditamos necessário o fomento aos 
órgãos de pesquisa, com destinação de recursos e pesquisa para as instituições de 
ciência e tecnologia. 

Nos últimos dois anos, temos recebido grande número de projetos aprovados e 
financiados em níveis estadual e federal. 

Palavras do Sr. Fernando Alves 
Trago, de modo especial, a palavra de reconhecimento do Prefeito Célio de Castro à 

Assembléia Legislativa quanto à feliz iniciativa de colocar a ciência e a tecnologia na 
pauta do dia. 

Farei tão-somente dois registros. O primeiro refere-se à importância da ciência e da 
tecnologia e a quanto o tema precisa alçar a pauta de prioridade do País, não somente 
porque está diretamente ligado à independência e à soberania do povo, mas também 
devido ao seu papel no desenvolvimento da condição humana. 

Se tomamos a ciência e a tecnologia como manifestação do pensamento do homem, 
que reconhecemos inconcluso, inacabável e inesgotável, a ciência é a avenida segura 
por onde pode caminhar para o desenvolvimento. Nessa avenida, a pesquisa é o 
veículo de transposição e de passagem, que oferece ferramentas seguras para tal 
desenvolvimento. 

A Prefeitura registra seu apoio e sua disponibilidade para formar parcerias em 
defesa das instituições aqui representadas, porque acredita que defendê-las é defender 
o povo de Minas Gerais. 

O segundo registro refere-se a um tema que nos foi suscitado pela Profa. Magdala, 
do CETEC, qual seja a cidadania. Não só em sua fala, mas também em comentários 
anteriores, mostrou que, pelo viés da cidadania e pelo seu resgate, precisamos 
defender o tema da ciência e da tecnologia e seus sujeitos sociais. O Estado, em suas 
dimensões federal, estadual e municipal, ainda não chamou à sua responsabilidade o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, temas reconhecidamente importantes 
para o desenvolvimento do nosso povo. Ao não fazê-lo, o cidadão pesquisador tem 
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sido o porta-voz da luta por esse desenvolvimento. Isso foi retratado fielmente na 
fala dos que me precederam, com destaque para o pronunciamento da ProF Magdala, 
que disse que as condições de cidadania do povo estão diretamente vinculadas ao 
tratamento que damos à ciência. 

A Prefeitura de Belo Horizonte coloca-se aberta para a aliança estratégica em 
defesa da democracia e da cidadania. 

Palavras do Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira 
Trago mensagem escrita do Prof. Antônio Salustiano, em que registra ser um 

privilégio saudar a Assembléia Legislativa pela iniciativa deste evento, tomando em 
conta o momento tão apropriado, que é o ano 2001, decretado pelo Governador o Ano 
da Ciência e da Tecnologia em nosso Estado. 

Saudamos a todos os que aqui se encontram, certamente voltados para uma 
virtuosa, densa, abrangente e comprometida reflexão das realidades institucionais, do 
conjunto das instituições de pesquisa e de serviços técnicos e científicos vinculados 
ao Governo Estadual.(- Lê:) 

"Estamos convictos de que os trabalhos a serem conduzidos neste fórum, as 
reflexões e as proposições dele decorrentes deverão revelar as atuais adversas 
condições estrururais e conjunrurais já apontadas pelo Dr. Cláudio Gontijo, e que são 
de todos largamente conhecidas. No entanto, isso não deve nos impedir de oferecer 
contribuições responsáveis, indispensáveis ao assentamento de perspectivas, às 
redefinições e às reconstruções dos marcos e das diretrizes das nossas instituições, 
todos plasmados pelas visíveis necessidades de generalizada atualização dessas 
mesmas instituições, por certo articuladas às suas modernizações, às suas elevações 
de possibilidades produtivas, às suas capacidades, e compromissadas em responder às 
demandas e às carências sociais. São convicções que, de resto, exprimem inteiramente 
as preocupações, o pensamento e as posturas de nosso Governador. 

A passagem de Itamar Franco pela Presidência da República avaliza-o. Colocou, 
como Ministro de Ciência e Tecnologia, um dos mais legítimos filhos da comunidade 
da pesquisa, o Dr. José Israel Vargas, e seu Governo atingiu os mais promissores e 
elevados indicadores de ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da história 
deste País. 

Iniciativas do porte deste fórum conferem substância e permitem estruturar políticas 
de ação governamental, ampliando os esforços permanentes desenvolvidos pela 
Secretaria da Ciência e Tecnologia e pelo Governo do Estado em várias frentes de 
trabalho, desde a estruturação de diretrizes para a área, a valorização c a recuperação 
de seus recursos humanos e a captação de recursos financeiros até a busca obstinada 
de formas e composições institucionais, que possibilitem ao sistema estadual de 
ciência c tecnologia grau de autonomia econômica e financeira com ações mais 
incisivas nos cenários sociais, econômicos e culturais dos diversos segmentos da 
sociedade e da base produtiva do Estado. Mais ainda, que lhe dê capacidade de gerar e 
incorporar o conhecimento, particulannente sob a forma de iriovação tecnológica dos 
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processos, produtos e sistemas. tanto da indústria quanto da agropecuária e do 
comércio, com reais reflexos sobre a formação de rendas e emprego, conuibuindo 
para o resgate da soberania do País em face da ideologia do pensamento único e da 
subordinação ao G-7". 

O Secretário lamenta estar. neste momento. fora da Capital. Pede desculpas pela 
ausência na abertura do fórum, mas acredita estar sendo "representado por dois de 
seus mais corretos, dedicados e diligentes assessores, os Drs. Paulo Gontijo e Antônio 
Macedo". Certamente, no período da tarde, aqui estará prestigiando os trabalhos. 
Manifesta, desde já, seu reconhecimento e sua confiança nos resultados a serem 
buscados neste evento. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) -Daremos, agora, início à fase de debates. 

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas 
aos expositores, encaminhando as questões por escrito ou oralmente, mediante 
inscrição prévia. Para agilizar, solicitamos aos participantes que fizerem uso do 
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a fonnalidade 
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. Presidente- Já temos, então, duas perguntas. Enquanto o pessoal se prepara, 

gostaiiamos de fazer alguns comentários. Inicialmente, gostaríamos de revelar a 
alegria em tê-los aqui. A presença dos pesquisadores, dos servidores das instituições 
de pesquisa e desenvolvimento ou de ciência e tecnologia hoje é maciça, mostrando o 
grau de preocupação dessas instituições. Gostaria também de parabenizar a comissão 
que preparou este fórum, os representantes das empresas, a assessoria desta Casa, e de 
fazer uma homenagem especial ao Dr. Eliton Barros, que ajudou muito na 
organização deste encontro. Quero agradecer ao Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
que aquiesceu de pronto a nossa solicitação. Na verdade, neste evento, Crise e 
Perspectivas das Empresas de Ciência e Tecnologia, queremos ouvir e debater 
bastante. Queremos, sobretudo, achar soluções. Essa é a nossa palavra-chave de hoje 
até amanhã. Temos que encontrar caminhos. Pelas exposições das empresas, podemos 
verificar que a situação, na verdade, é grave, sobretudo nos quadros de pesquisadores, 
na parte orçamentária, sob a ótica de que ciência e tecnologia ou pesquisa e 
desenvolvimento não são uma questão de governo, e sim de Estado. Temos governo 
cuidando do Estado. Portanto, deve haver uma situação duradoura no caso dos 
governos, que deverão, evidentemente, cuidar dessa fase de transição. Entra governo, 
sai governo, e devemos encontrar um caminho para uma estabilidade maior no 
processo de desenvolvimento científico e tecnológico em Minas Gerais. Sempre falo 
que, nessa fase que estamos vivendo hoje, dentro da ditadura, estamos buscando a 
democracia e vivendo a verdadeira fase da anarquia neste País. É claro que temos que 
ter todo o controle, todo o esforço para transpor essa fase diffcil, porque queremos 
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chegar à democracia de fato. Para isso, exige-se um esforço um pouco maior. 

Antes do início do evento conversávamos, e alguém dizia que o pesquisador tem 
que pesquisar, produzir ciência e tecnologia, produzir novos processos para que o 
Estado se desenvolva. Isso é verdade, mas, infelizmente, na fase de anarquia, deve 
haver um esforço a mais para a mobilização, para a participação e, evidentemente, 
para a cidadania. Esperamos que, ao invés do rótulo apenas de pesquisador, tenhamos 
pesquisadores cidadãos, nessa fase de transição que estamos vivendo. 

Apenas para provocar, quero dizer que ouvimos muito, sobretudo os representantes 
do Governo. Ouvimos o problema da dívida do Estado, o problema da falta de apoio 
do Governo Federal, e temos os dados do orçamento de 2001: R$226.000.000,00 para 
a FAPEMIG, a EPAMIG, a Fundação João Pinheiro, a FUNED c o CETEC. Para o 
ano de 2002, são R$219.000.000,00, ponanto, foi diminuído o orçamento das cinco 
instituições de pesquisa em 10%. Por outro lado, o orçamento do Estado passou de 
R$17.500.000.000,00 para R$19.500.000.000,00, um aumento aproximado de 10%. 
Essas são coisas que, na verdade, não compreendemos nesta Casa, como 
parlamentares. 

Há um dado apurado hoje e que parece absolutamente estarrccedor. Fala-se que o 
Brasil aplica em tomo de 1% do PIB nO desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
Alguns citam o dado de 0,8%, e outros, o de 1%. Fala-se que os Estados Unidos 
aplicam em torno de 3% do seu PIB em ciência e tecnologia. É dada também uma 
referência máxima da Coréia, hoje um dos países que conseguiram. sem recursos 
naturais, achar o caminho do desenvolvimento, já tendo aplicado 8% do seu Pffi em 
ciência e tecnologia. Fazendo um cálculo rápido, para um PIB mineiro de 
US$53.000.000.000,00, em torno de R$140.000.000.000,00, com essa aplicação de 
R$226.000.000,00, em 200 I, acharemos um percentual de O, 15% aplicado em ciência 
e tecnologia. 

Tudo foi falado em termos de equipe que gasta dinheiro, foi falado de estrutura que 
gasta dinheiro. Estava conversando neste final de semana com o pessoal da EPAMIG, 
e vimos que essa empresa não tem dotação orçamentária para projetos de pesquisa. 
Quer dizer, todos os recursos para projeto de pesquisa são captados fora. Essas são 
situações absolutamente limitantes do desenvolvimento científico e tecnológico. 
Acredito que o mesmo está acontecendo com as outras empresas de pesquisa. 

Então, isso são dados, são números, e não vai aqui nenhuma critica. Sempre digo 
que não estamos falando deste Governo, porque, com relação à FAPEMJG, nenhum 
governo cumpriu os 100%, mas é claro que temos que cobrar deste Governo, porque é 
ele que está no momento e que tem a responsabilidade de mudar os destinos da 
ciência e da tecnologia em Minas Gerais. A nossa preocupação é que Minas está 
perdendo espaço de desenvolvimento no contexto do Brasil. Ponanto, vejo que o 
Governo Federal tem inúmeras falhas. Particularmente, não concordo com vários 
aspectos, mas temos que fazer a nossa comparação com os outros Estados, pois tudo 
está dentro do Brasil. Infelizmente, Minas, no seu aspecto de desenvolvimento, está 
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ficando mais acanhado, um Estado que não investe no ensino superior, como 
constatamos no caso da UEMG e da UNIMONTES. Ele é o 12• Estado em 
investimento no ensino superior. Não sei os dados dos outros Estados, mas tenho a 
certeza de que o Rio de Janeiro e São Paulo aplicam mais do que 0,15%. Não é por 
acaso que São Paulo e o Rio estão ganhando a dianteira no desenvolvimento, com 
Minas ficando acanhado. 

Então, essas são questões, realmente, de decisão de estadista. Esperamos que o 
nosso Governador Itamar Franco, pessoa que prezamos e que, aliás, quer ser 
Presidente da República, demonstre, no aspecto da ciência e da tecnologia e do ensino 
superior, que, na verdade, ele não é apenas um político, mas um estadista. Estamos 
esperando esse seu comportamento para acreditarmos, realmente, que ele tem 
condições de comandar os destinos de uma nação. Portanto, fica aqui o nosso alerta. 

Não quero me delongar muito, mas chamo a atenção para mais um detalhe. 
Diagnosticamos muito, falamos muito, o evento está traçado bem objetivamente para 
a busca de solução de fato. Como disse o nosso companheiro da Fundação João 
Pinheiro, estamos no limite da sobrevivência, e acredito que não é isso o que a 
sociedade mineira quer. Aliás, ·a sociedade pode até não dar palpite, mas temos a 
responsabilidade de entender que isso é imponante para ela. 

Existe uma pergunta para todos os apresentadores das empresas, do Fernando 
Madeira, pesquisador do CETEC: "Considerando que a instituição de pesquisa é 
composta por diversas correntes de pensamento, experiência e competência, como a 
instituição trabalha a inteligência, na sua opinião? Aliás, medidas podem ser tomadas 
para permitir que todo o potencial das instituições de ciência e de tecnologia possa 
ser, efetivamente, aproveitado no interesse do Estado?". Passo a pergunta, 
inicialmente, à Sra. Magdala para que possa a ela responder. 

A Sra. Magdala Alencar Teixeira- Acho que, sem dúvida nenhuma, uma instituição 
de desenvolvimento tem que primar por privilegiar a inteligência, a formação e tem 
que cobrar a responsabilidade. Acho que isso é a questão do trabalho. Esse alicerce, 
sem dúvida, precisa ser trabalhado em uma instituição de desenvolvimento, qualquer 
que seja ela. Deve haver a formação de recursos humanos naquilo que é pertinente à 
instituição e nos melhores programas de formação de recursos humanos, exatamente 
para trabalhar no desenvolvimento da excelência. Diria isso: formação e 
responsabilidade, dois pilares para a sustentação de uma instituição de pesquisa 
tecnológica. O CETEC possui um programa de capacitação de recursos humanos, até 
pela perda destes ao longo dos anos, desta última década. Chegamos a perder, 
aproximadamente, 50% do corpo de pesquisadores nesta última década. Por causa 
disso, nem sempre tem sido possível enviar os pesquisadores para formação naquilo 
que há de melhor no País ou no mundo, para um maior retomo para a instituição. 
Entretanto, os pesquisadores, com esse potencial para o desenvolvimento tecnológico, 
para o crescimento, têm sido estimulados a participar de programas de pós-graduação, 
preferencialmente dentro do Estado e dentro da UFMG, onde temos uma pós-

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



394 
graduação de excelência. Neste ano, tivemos um pesquisador mandado para 
Campinas: porque, na sua área de competência, ele deveria ter formação em 
Campinas. Essa é uma questão. Eles têm sido licenciados em tempo parcial, essa é 
nossa preocupação permanente e deve ser institucional. Obrigada. 

O Sr. Marcelo Franco - O reconhecimento ao mérito do pesquisador é um grande 
desafio que não conseguimos romper. Entendo que a criatividade e o preparo do 
pesquisador são importantes e devem ser estimulados. Estamos com alguns 
mecanismos que poderão formalizar esse tipo de processo, por meio do 
reconhecimento da capacidade intelectual gerada. Entendo que isso é um desafio c 
creio que esta Casa e o Governo federal já estejam atentos a isso. Precisamos 
reconhecer o mérito, por meio da recompensa e do estímulo, para que esse indivíduo 
produza, porque não podemos manter um pesquisador treinado, capacitado no nível 
que temos, com os níveis de salários praticados atualmente. Talvez, o Estado em si 
não seja o único responsável por tratar a questão. Temos que ser criativos para 
envolver o setor privado e até o município, no propósito de reconhecer a competência 
e a capacidade do pesquisador e da instituição de pesquisa. Creio que isso passa por 
um mecanismo de identificação do mérito e também por apoio, do ponto de vista de 
reconhecimento desse mérito e das condições de trabalho. Entendo que esse é um 
desafio que ainda não foi superado no nosso País. 

O Sr. Ricardo Carneiro - É uma questão geral. Gostaria de fazer apenas duas 
observações. Primeiro, existem os instrumentos para o fomento da ciência e da 
tecnologia no Estado. Quando se olha para a pesquisa feita no âmbito das instituições 
de pesquisa do Estado, temos que entender que são pesquisas aplicadas. Para lidar 
com essa questão, são necessários dois mecanismos básicos. Primeiro: a definição de 
uma política de ciência e tecnologia para o Estado, ou seja, o que é relevante para o 
Estado. Isso não pode ficar apenas a cargo do pesquisador. Segundo: a existência de 
uma política de recursos humanos que reconheça e valorize o mérito do pesquisador. 
Também deve casar aquilo que faz com o que é relevante do ponto de vista do Estado, 
que, em última instância, está financiando as instituições de pesquisa. 

O Sr. Tarcísio Campos Ribeiro - Vou responder à questão citando dados da 
FUNED. Temos 337 funcionários efetivos, sendo que, desses, 205 foram efetivados 
com base na nova emenda constituciona1 aprovada por esta Casa. Temos 340 
contratos administrativos, 68 terceirizadas pela MGS e 57 estagiários. Como 
qualificar os sem-nada, funcionários com contrato administrativo? Não têm direito à 
estabilidade, a nada. É o tipo de vínculo trabalhista mais precário que existe. Para que 
esse pessoal tenha o nível de qualidade que a FUNED precisa - de pós-graduação e 
pós-doutorado-, é vital fazer concurso público. 

Estamos na iminência de ter aprovado o nosso quadro, que vai nos permitir a 
rea1ização de concurso público. O pesquisador da FUNED vai entrar com um salário 
de R$928,00. Como vou fazer um concurso público com um nível salarial desses? 
Essa questão precisa ser resolvida, porque é quase impossível pensar em concurso 
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público para pesquisadores de ponta, que ttabalhem em pesquisas de importância 
fundamental para o mundo, ganhando um salário tão pequeno. Essa questão tem que 
ser resolvida, caso contrário não há como incentivar os candidatos. Lembro que 
vivemos num país capitalista, onde o salário é a primeira medida do sucesso. Muito 
obrigado. 

O Sr. Sebastião Gonçalves de Oliveira - Vou fazer um comentário de cunho 
estratégico e gostaria que fosse comentado pelos ilustres Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva e Paulo Piau e pelo outro dirigente que gerou o comentário. É com relação à 
importância estratégica das instituições do Estado para o Estado de Minas Gerais. Isso 
é importante principalmente para os senhores, que são os nossos representantes. São 
essas instituições, já nomeadas, e somente elas que asseguram ao Governo do Estado 
o exercício da soberania nas questões de política de ciência c tecnologia para o 
Estado. Isso precisa ser entendido pelos senhores e por nossos governantes. São essas 
instituições que asseguram ao Governador a soberania. 

Entretanto, como um Estado que deveria e deve ter compromisso com a redução da 
pobreza, como destacado pela Dra. Magda1a, que tem no seu PMDI diretrizes para a 
geração de renda e emprego com suporte de ciência e tecnologia, não dá a essas 
instituições a condição mínima para que possam assegurar ao Governo formas de 
fazer aliança com a estrutura fantástica que Minas Gerais tem? Temos o registro de 12 
instituições no Estado com uma estrutura fantástica. Quem pode assegurar ao 
Governo de Minas uma forma de fazer aliança com essas instituições são as 
instituições do Estado. Mas essas instituições estão nessa situação que os senhores 
colocam, a exemplo da questão do salário, como comentado pelo Dr. Tarcísio. 

Quero saber como vêem a situação dessas instituições para que dêem ao 
Governador essa soberania de que precisa. O Governo, com as instituições federais, 
vai ter que se submeter às ingerências do Conselho de Reitores para que alguma coisa 
possa ser feito. Entretanto, com essas instituições, o Governo pode determinar: 
.. Quero a execução da minha política de tecnologia direcionada nesse sentido.,. Muito 
obrigado. 

O Sr. Cláudio Gontijo - Na verdade, assistimos, no País, a uma estratégia da União 
de sufocar os Estados e os municípios para enquadrá-los numa política econômica de 
geração de recursos para cobrir os serviços da dívida pública, que no ano passado 
chegou a mais de R$100.000.000,00. Aliás, por isso, o Brasil não tem dinheiro para 
ciência e tecnologia, para educação e para nada. Só há dinheiro para pagar taxas de 
juros que são absurdas. Trata-se do patrocínio da agiotagem oficial. 

Vivemos em várias camisas-de-força, inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que de responsabilidade fiscal não tem nada. É uma lei para provocar a geração de 
superávit. É um verdadeiro AI-5 do Governo Fernando Henrique Cardoso sobre os 
Estados. 

A idéia de utilizar as instituições para fazer uma aliança com as instituições federais 
no Estado é interessante e pode ser utilizada. Na verdade, o pouco de política 
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Aproveito ainda para dizer que Minas Gerais não está perdendo participação no PIB 
nacional, porque os dados mostram que a economia mineira tem mantido e, na área 
industrial, crescido, a sua participação, ao contrário do Rio de janeiro e, 
principalmente, de São Paulo. Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no índice de 
competitividade, terceiro lugar nas decisões de investimento e segundo lugar de 
arrecadação, tendo, no mês passado, ultrapassado o Rio de Janeiro. Muito obrigado. 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira - Temos um constrangimento de natureza 
financeira que estamos tentando superar através de um arranjo institucional de tal 
maneira que as instituições estaduais possam ter determinado tipo de recurso cativo 
oriundo da transferência de ações de determinadas companhias rentáveis do Estado, a 
exemplo da CEMIG e da COMIG, de tal maneira que possamos dar uma liberdade 
financeira e econômica, ou seja, elevar o grau de liberdade econômica e financeira 
para que as instituições estaduais possam ampliar a sua capacidade de articulação. 

No que tange à relação direta das secretarias ou do chamado Núcleo Central de 
Governo, estamos enfrentando dificuldades enormes em relação à interlocução. O 
exemplo clássico conhecido foi o recente fórum nacional de ciência e tecnologia e 
inovação tecnológica, para o qual o Governador do Estado não foi sequer convidado 
nem o Secretário de Estado. Foi convidado porque houve uma conversa pessoal entre 
um dirigente mineiro, do alto escalão em Brasília, com um dirigente do Estado de 
Minas Gerais. Temos enonne dificuldade de interlocução no sentido de estabelecer 
cooperações mais abrangentes com o Governo Federal. 

Quanto à questão do dinheiro cativo e do absurdo aparente de buscar recursos, ou 
seja, de a EPAMIG ou outras instituições não terem recursos cativos para desenvolver 
seus próprios projetos, foi em decorrência de uma política estabelecida em função 
desta Casa com a criação do percentual constitucional para a FAPEMIG, da 
estruturação desta, que estabeleceu que o processo .seria concorrencial. Portanto, a 
captação do recurso para a pesquisa é realmente através de concorrência, e não da 
locação cativa de recursos para as instituições. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Achei muito interessante a pergunta do Sr. 
Sebastião sobre qual seria a participação efetiva desta Casa quanto ao exercício da 
soberania e da cidadania. Estamos no caminho certo, Prof. Sebastião. Quanto à 
promoção deste debate, estamos ouvindo vários pesquisadores, professores e o 
Governo aqui praticamente presente. Sabemos das dificuldades que ciência e 
tecnologia têm enfrentado em Minas Gerais, mas, diga-se de passagem, a nossa 
Comissão, através do nosso dinâmico Presidente Deputado Paulo Piau, temos buscado 
efetivamente a cobrança junto ao Governo Estadual. 

Sua colocação é perfeita quando fala em parceria com o Governo. Vejo que a 
escola, a cultura, a ciência e a tecnologia deveriam ter, obrigatoriamente, uma 
permanente parceria com o Governo Federal, sendo interligados a todo instante. 
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A ciência e tecnologia não são do Estado, são do Governo Federal, da Nação, é 

o exercício da cidadania. Esta Casa Legislativa tem dado provas de sua preocupação 
com a questão, cobrando atitudes dos Governos Estadual e Federal. Sabemos das 
dificuldades enfrentadas pela pesquisa, pela ciência e pela tecnologia. O Deputado 
Paulo Piau relatou-nos a situação do orçamento para 2002, que está sofrendo 
diminuição quando deveria ter uma cota significativa para atender às necessidades da 
pesquisa. A Assembléia Legislativa tem cumprido o seu papel, e cabe aos 
representantes na Câmara e no Senado dar a sustentação necessária a Minas Gerais. 

A Sra. Magdala Alencar Teixeira - Esse é um ponto muito interessante para 
discussão. Temos uma grande competência instalada no Estado para desenvolvimento 
científico e tecnológico que deve ser maximizada. Esse ponto deve ser discutido 
porque o tempo dessas instituições é diferente. O tempo de desenvolvimento de uma 
pesquisa dentro da universidade, como objetiva a formação de recursos humanos, que 
é a atividade mais nobre da universidade, voltada para a formação do conhecimento 
em si, é diferente. Não podemos, para fechar um pacote tecnológico, no CETEC, com 
um projeto de pesquisa, aguardar o julgamento na ordem normal de entrada na 
FAPEMIG, porque estaríamos perdendo tempo em um projeto desenvolvido em 
parceria com instituições de pesquisa e atendendo à demanda de uma secretaria de 
Estado. Isso quer dizer que um determinado projeto é política de Estado, e temos que 
aguardar um tempo muito longo fazendo com que aquilo deixe de ser prioridade ou o 
setor produtivo perca o momento de competição lá fora. Foi uma boa pergunta que 
merece uma discussão profunda. 

O Sr. Marcelo Franco - É perfeito o raciocínio do Dr. Sebastião. Nascemos dentro 
do princípio de cooperação, inclusive com o Governo Federal. Mas a Constituição de 
1988 afastou o Governo Federal das nossas unidades federativas, transferindo essa 
responsabilidade quase que exclusivamente para o Estado, o que foi um grande erro. 
Tínhamos, até 1988, uma instituição fortalecida e, com o afastamento do Governo 
Federal, houve grande prejuízo. O momento é oportuno porque quando o País se abre 
para uma globalização e uma competição acirrada, principalmente no nosso setor, 
bastante desleal, o Estado passa a ser dependente dessas políticas públicas federais e 
não dispõe de mecanismos suficientes para apaziguar as desigualdades sociais, 
econômicas, ficando prejudicado o aspecto competitivo. Fomos expostos a uma 
competição desleal com relação ao algodão, trigo, arroz e, recentemente, à pecuária 
leiteira, sem falar na preocupante questão do café. Necessitamos da participação do 
Governo Federal para possibilitar que o Estado cubra essas deficiências. Aqui temos 
presentes as empresas federais, através das universidades e dos centros, mas 
verificamos que a recuperação do semi-árido dependeu da EPAMIG. A recuperação 
da agricultura familiar depende, em grande parte, do nosso esforço, no caso da 
banana, do abacaxi e inúmeros outros produtos. Estamos fazendo um trabalho 
extraordinário na área da fruticultura e da olericultura e temos pouco respaldo. 

A questão da captação de recursos sempre foi competitiva. O que tem prejudicado é 
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a forma dessa competição, quando se tem um CEAG dentro da FAPEMIG e uma 
câmara com 12 representantes do Governo Federa] sem nenhum representante do 
Governo Estadual. Alguns recursos a nós destinados seriam, não na captação do 
projeto, mas basicamente para recompor a infra-estrutura, porque não temos, há uns 
15 anos, um tostão de investimento para laboratório e manutenção dos nossos 
equipamentos. Temos 20 fazendas experimentais e necessitamos mantê-las. Passamos 
nossa receita bruta de R$1.800.000,00 (do real para cá) para R$5.000.000,00. Mas 
sentimos, como o produtor, a crise do leite c, mais recentemente, a do café, quando 
perdemos RS 1.000.000,00, ou 20% dessa receita. 

Reivindicamos melhor distribuição dos recursos, uma distribuição competitiva, de 
forma a não tirar todos os nossos pesquisadores quando já se encontram formados. 
Perdemos grande parte dos nossos pesquisadores, doutores para as universidades 
federais e para o setor privado porque nossa remuneração é deficiente, e nossas 
condições de trabalho, precárias. Queremos apoio para investimentos. O Governo 
Federal tem que assumir sua parte porque, ao se afastar, prejudicou-nos seriamente. 
Estamos dispostos a competir, mas é necessário o fortalecimento de nossas empresas 
estaduais. Não podemos nos submeter a uma competição indiscriminada, sem apoio. 

O Sr. Ricardo Carneiro - Farei uma brevíssima consideração sobre o papel 
estratégico das instituições de pesquisa do Estado. Disponibilizar recursos para 
ciência e tecnologia e não manter suas instituições é um contra-senso, uma 
temeridade. Pode-se levantar a questão de que a pesquisa poderia ser produzida por 
instituições não estaduais, já que o importante é a produção, tanto fazendo quem 
produziu. Sendo esse o raciocínio, trata-se de pensamento equivocado porque a 
importância estratégica das empresas de ciência e tecnologia do Estado não é apenas 
da produção enquanto pesquisa, é um mecanismo que o Estado e a sociedade mineira 
dispõem para influenciar, interferir sobre aquilo que é produzido e avaliar a qualidade 
do que é relevante. Se a sociedade aloca recursos do orçamento para ciência e 
tecnologia e não tem capacidade de aquilatar o que é feito, poderiamos estar jogando 
dinheiro fora. O papel das empresas não é só produzir, mas também opinar a respeito 
daquilo que é produzido. Sem as instituições existentes, estaremos cometendo um 
desperdício de dinheiro público. 

O Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro - Quando se fala em soberania, chamo a atenção 
para o papel de laboratório oficial, produtor de medicamentos, que, às vezes, passa 
despercebido. 

É claro que produzir medicamento de alta qualidade e baixo custo é muito 
importante, mas foi exatamente devido a essa capacidade científica e tecnológica dos 
laboratórios oficiais que foi possível a implantação da política de genéricos no Brasil. 
Antes, nem se pensava numa política de medicamentos genéricos. Hoje isso é 
possível porque existe laboratório oficial preparado para produzir, em quantidade e 
qualidade, medicamentos necessários à saúde pública. 

Outro aspecto muito importante que vivenclamos neste segundo semestre de 2001 é 
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a quebra de patente. A autorização compulsória para produção de medicamentos, 
ou seja, a chamada quebra de patentes só é válida se o País tiver condições 
tecnológicas de produzir o medicamento. Se ficar na dependência de comprar o 
insumo do detentor da patente, o preço será o mesmo. O laboratório oficial é de 
fundamental importância. Essa queda-de-braço dentro do Governo Federal com 
relação aos anti-rctrovirais só teve sucesso e fez os laboratórios Rache e Merck 
voltarem atrás e abaixarem o preço do medicamento, porque tínhamos laboratório 
oficial em condições de produzir o insumo e transformá-lo em medicamento, como é 
o caso da FUNED. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Antes de passar à outra pergunta, quero também comentar sobre 
essa pergunta do Sebastião. Precisamos de uma política de ciência e tecnologia no 
Estado que envolva o Governo Federal, sim. O Dr. Marcelo Franco tem razão. Minas 
Gerais é Brasil, portanto, o que estamos esperando colher deste encontro, Sebastião, é 
que possamos oferecer ao Estado medidas - já havia algumas sugestões das empresas 
- nessa direção. 

O Brasil é pobre em políticas públicas. Infelizmente, não aprendemos a pensar 
estrategicamente. É um defeito cultural nosso. A sociedade não tem massa crítica, 
então, a responsabilidade de quem tem um pouco mais de consciência e visão 
estratégica de país ou de Estado é diferenciada do restante da comunidade neste 
momento. Temos de fazer essa travessia até que os nossos governantes, de maneira 
geral, pensem no País em termos de definição das políticas públicas. O que ocorre 
com a ciência e a tecnologia é a mesma política do leite. Perdemos, nos últimos cinco 
anos, 700 mil produtores de leite neste País. É essa política que queremos? Existe 
alguém pensando estrategicamente nesse pessoal que está vindo para a periferia das 
cidades? Se o êxodo rural está ocorrendo de fato, é por causa de uma política 
atrapalhada de reforma agrária. Pega-se um trabalhador da cidade e dá-se um pedaço 
de terra para ele. Isso não é nenhum prêmio, é castigo. Em contrapartida, o produtor 
está saindo do campo, vindo para cá. Se o Governo não enxerga isso, imagine se vai 
enxergar a necessidade de ciência e tecnologia. Então, temos de fazer o que estamos 
fazendo hoje: criar massa crítica, e não ficar apenas no discurso. E o parlamento é o 
local para isso. Os projetos do Governo são de curto prazo, e temos de ajudá-lo a 
pensar estrategicamente. 

Você falou sobre geração de emprego e renda, sobre soberania. Vou citar o 
exemplo da EMBRAER, que caracteriza bem o que está ocorrendo. Essa empresa 
estava fazendo prospecção para montar a sua segunda indústria de aviões. Minas 
Gerais era uma alternativa. Participei desses contatos, e o Triângulo era uma 
alternativa. Só que São Paulo ganhou. E não foi apenas por pressão política do Mário 
Covas, não. É porque a FAPESP ofereceu R$10.000.000,00 por ano em investimento 
em ciência e tecnologia para a indústria aeronáutica. Como Minas Gerais poderia 
competir nesse aspecto, se está investindo R$25.000.000,00 por ano em todas as áreas 
do conhecimento? Evidentemente que perdemos. 
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Quando critico Minas, não estou, absolutamente, querendo criticar este 

Governo. A visão do desenvolvimento em Minas está ausente há vários governos. 
Enquanto o Rio investe R$100.000.000.00 na FAPERJ, Minas tinha de estar 
investindo R$100.000.000,00 também. Investiu no ano passado menos de 
R$30.000.000,00. Enquanto São Paulo investe quase R$300.000.000,00, Minas 
poderia investir umas três vezes menos, porque nossa economia é três vezes menor, 
mas, percentualmente, deveríamos estar competindo. É para essa falta de visão 
estratégica que precisamos aproveitar este momento e tentar sensibilizar quem está 
com as rédeas na mão, bem como o Governo Federal, para que possamos avançar. 

Vou passar à próxima pergunta e, então, Macedo, permitirei que volte a esse 
assumo. Pergunta do Nilson de Souza Amauri, engenheiro-mecânico do CREA: 
"Considerando que o PIB de qualquer país ou Estado é sustentado pela pesquisa em 
ciência e tecnologia, não seria a única solução inteligente a multiplicação do 
investimento nessa área?". Essa pergunta poderia ser respondida pe1o Dr. Cláudio e 
também pelo Dr. Macedo. 

O Sr. Cláudio Gontijo- Gostaria de fazer uma correção em relação a alguns dados. 
É claro que Minas Gerais não tem os recursos que gostaríamos de ter para investir na 
área de ciência e tecnologia do Governo. Estamos falando da iniciativa do setor 
público. Essa situação, como já dissemos, decorre da crise financeira do Estado como 
um todo. Temos um déficit financeiro no setor público estadual da ordem de 
R$1.000.000.000,00 por ano. Tsso é resultado de uma dívida. Apenas a dívida 
flutuante herdada por este Governo estava em R$4.700.000.000,007. Hoje está em 
R$3.700.000.000,00. E como este ano já temos um superávit acumulado da execução 
orçamentária de R$280.000.000,00, isso faz prever que no ano que vem vamos 
alcançar o equilíbrio financeiro. Então, no momento em que isso for conseguido, 
evidentemente o Estado terá os recursos necessários para investir em todas as áreas. A 
dificuldade foi herdada, e o Estado ficou endividado. Já nos referimos a um dos 
mo ti vos dessa situação, que é transitória. É um erro dizer que não ternos planejamento 
e uma política de ciência e tecnologia. O Dr. Macedo, sendo da área, poderá falar 
melhor sobre o assunto. 

Participamos da questão relativa aos recursos da EMBRAER para São Paulo, 
porque essa empresa foi à Secretaria da Fazenda. A empresa teve uma decisão 
baseada em uma influência política. Houve também o caso da F APESP. Mas ela não 
fez a proposta nesse sentido para o Governo do Estado de Minas Gerais. Contaremos 
com o FUNDIEST, com recursos para financiar essas atividades, mas essa proposta 
não foi exposta. Muito obrigado. 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira - O Deputado Paulo Piau afirmou que o 
Brasil não aprendeu a pensar estrategicamente. que não possui essas políticas e uma 
política de desenvolvimento e que a nossa elite está estranha à formação de qualquer 
forma de política estruturada ou organizada. Tenho dúvidas quanto a essa afirmação. 
Retornaria a 1964, com a aplicação sistemática de políticas estrategicamente 
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concebidas e estruturadas, para impedir que empreendimentos como o da ( ... ), 
como o da ( ... ) e outros não possam existir no Pais. Estamos em uma situação de 
política industrial, que impede que o nosso empreendedor industrial e que as nossas 
empresas, que estavam se fortalecendo na área especialmente de telecamunicações, 
simplesmente desapareçam. Esse desaparecimento não é fruto do acaso ou apenas de 
uma competitividade empresarial, mas é fruto de uma estratégia do Governo de 
desmontar inteiramente o nosso parque industrial. Estamos vendendo o nosso 
patrimônio, desde a CSN até outras empresas. No entanto, não aplicamos nenhum 
percentual desse recurso em pesquisa de desenvolvimento e em educação. Há uma 
política deliberada e estruturada. Quando o Dr. Gustavo Franco se reunia com o Dr. 
Malan e outros, a base do Governo estaria definindo uma política por meio desses 
dois agentes. Essa política era a de destroçar a construção que fizemos por meio do 
modelo de substituição de importações. 

O Sr. Presidente- Evidentemente, como Presidente, não usarei da minha atribuição 
para fazer um debate, mas, Dr. Macedo, o senhor se referiu à Assembléia Legislativa 
como responsável, direta ou indiretamente, pelo processo da FAPEMIG, da 
destinação dos recursos. Mas o orçamento ainda é um defeito grave da democracia 
brasileira. O parlamento não faz o orçamento. Essa é a nossa prerrogativa. A Câmara 
de Vereadores tem a prerrogativa de elaborar o orçamento para o Executivo cumprir. 
No Brasil inteiro, até no Congresso Nacional, o Executivo elabora o orçamento, e o 
Legislativo o autoriza. Isso está errado. Com relação à FAPEMIG, está certo. Isso 
passou pela Casa, e, infelizmente, as receitas ordinárias correntes baixaram de 3% 
para 1%. Esta Casa não está cumprindo a sua função estratégica de realizar 
orçamentos. Aceitamos essa crítica, mas trata-se de um defeito de todo o País. 
Podemos mudar. Temos de direcionar recursos orçamentários para salvar as 
empresas, se, no final deste encontro, chegarmos à conclusão de que temos de mudar 
de atitude com relação ao orçamento. Os projetos de pesquisa e o custeio podem fazer 
parte do orçamento. Infelizmente, mais uma vez, o Executivo não fez isso. Esta Casa, 
cumprindo o seu papel, poderá mudar essa situação. Há uma pergunta da Patrícia 
Pimentel para a Profa. Magdala: "'Qual a relação entre os projetos contratados pelo 
CETEC do aporte de recursos da FAPEMIG e os contratados dos órgãos 
financiadores federais?". 

A Sra. Magdala Alencar Teixeira - Antes de responder a essa pergunta, retornarei 
ao que foi dito anteriormente. O Estado do Rio de Janeiro está em uma situação 
privilegiada com os "royalties"' do petróleo. O Estado de São Paulo construiu uma 
situação muito confortável, com uma política industrial ao longo dos anos, em que 
recebia a matéria-prima, processava-a em todas as áreas e repassava para o mercado 
nacional, enquanto era cativo. O CETEC tem sido muito agressivo na busca de 
recursos. Houve uma orientação do Governador, no início da sua gestão, para o 
atendimento àquilo que tivesse maior impacto social e para a busca de novas 
oportunidades de financiamento. Nada foi dito em termos de corte de pessoal com 
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relação ao CETEC. Ficou entendido que toda a sua folha de pessoal caberia ao 
Governo do Estado, já que não havia disposição para corte, mas para a busca de 
recursos. O CETEC respondeu a isso, trabalhando e submetendo-se a projetos. De 
1999 para 2000, ti vemos um crescimento grande na receita de capacitação livre. Essa 
situação se repetiu no ano de 2000 para 2001. No ano passado, a liberação de recursos 
da FAPEMIG para o CETEC foi extremamente tímida. Fiquei muito decepcionada 
com isso. Ela foi de, mais ou menos, 5% do que o CETEC arrecadou de receita de 
outros projetos financiados na área federal e junto a empresas de iniciativa privada. 
Isso não pode ser assim. A FAPEMIG tem de aportar recursos para os centros 
tecnológicos do Estado e para a manutenção de infra-estrutura. Isso é necessário e 
está na Constituição. A questão do 1/3 e dos 2/3 caiu, mas os compromissos da 
FAPEMIG com o desenvolvimento da estrutura continuam previstos na Constituição 
do Estado. 

O Sr. Adauto Ferreira Barcelos - Não se trata de uma pergunta. A questão da 
pesquisa no Estado passa pela FAPEMIG com uma importância muito grande. Temos 
alguns dados referentes à última liberação de recursos da FAPEMIG: R$800.000,00 
foram dirigidos à Universidade Federal de Viçosa; para a UFLA, R$400.000,00; e 
para a UFMG, RS520.000,00, perfa?.endo-se um total de R$2.894.000,00. Para as 
empresas estaduais: foram encaminhados R$367 .000,00 para a EPAMIG; 
R$43.000,00 para a( ... ); c R$40.000,00 para a UN!MONTES, perfazendo-se um total 
de R$450.000,00. As instituições federais levaram 80% dos recursos da FAPEMIG. 
Com a criação da FAPEMIG, com a arrecadação de recursos e com o financiamento 
para as instituições estaduais, podemos dizer que, pelo menos, três variedades de café 
foram lançadas. Desejamos que as universidades sejam nossas parceiras. O futuro da 
pesquisa no Brasil terá de ser feito com parcerias. A cada dia, os recursos tornam-se 
mais escassos. Temos de aproveitar os recursos das universidades e das instituições 
estaduais e particulares. Temos de trabalhar mais em parceria. A situação está muito 
desbalanceada. O último edital da FINEP para investimento em nível federal foi de 
R$150.000.000,00, e apenas 20% estavam destinados para outras instituições. Com a 
EPAMIG, em um esforço muito grande, conseguimos R$505.000,00 em 
investimentos. As instituições têm capacidade, mas precisamos balancear a situação. 

O Sr. Presidente - Alguém da Mesa gostaria de fazer algum comentário? Então, 
lerei a pergunta do Fernando Madeira, da Fundação CETEC: "Qual a maior 
dificuldade para que o Centro de Ciência e Tecnologia do Estado possa executar, de 
forma plena, as atribuições constitucionais previstas no art. 21 1, § 2°7 A pesquisa e a 
difusão tecnológicas ficarão voltadas, preponderantemente, para a solução dos 
problemas regionais e para o desenvolvimento produtivo do Estado? O que fazer para 
reduzir essa dificuldade?". Pergunto se alguém gostaria de responder a essa pergunta. 
Com a palavra, o Dr. Macedo. 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira- O Fernando tem toda a razão. Não apenas 
esse dispositivo, mas também vários outros e inúmeros conceitos que estão 
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consignados no art. 212 não estão sendo observados na prática. A nossa decisão 
foi no sentido de que, para que se pudesse trabalhar ou atenuar diferenças regionais 
acentuadas, teríamos que criar determinados mecanismos que chamamos de 
"demandas de projetos de pesquisas induzidas" e que foram trabalhados 
tematicamente durante a gestão da Dra. Margarete Spangling. Fizemos uma 
determinada revisão e acrescentamos outras linhas de trabalho. Através de editais, 
convocamos a comunidade a apresentar projetos nesse sentido. 

Quando falo de diferenças regionais, refiro-me aos aspectos socioeconomicos e 
culturais de determinadas regiões geográficas, mas posso estender esse conceito para 
as diferenças entre capacidade de captação das instituições, pois já existem 
determinados tipos de minutas relacionadas a editais voltados preferencialmente para 
determinadas instituições, para a recuperação de várzea e infra-estrutura, mas também 
para a complementação de pessoal, por via desse mecanismo perverso de bolsa. 

Há uma discussão também interna, já levada ao conhecimento não só da Secretaria 
do Planejamento, como também da Secretaria da Ciência e Tecnologia, sobre o fato 
de não termos alternativa, senão um concurso público, desde que os atrativos para o 
prestador do serviço sejam, de fato, compensatórios, pois, do contrário, teremos 
pessoas fazendo concurso para ganhar o salário-base de R$600,00, com o título de 
mestre. Assim, não recrutaremos pessoas qualificadas como necessita a instituição. 

Existe um conjunto de iniciativas para que possamos, de alguma maneira, resgatar a 
questão da disparidade competitiva entre instituições consolidadas como a 
EMBRAPA, a UFMG, etc., que foram violentamente agredidas ao longo do tempo, 
não só no que diz respeito a sua base e estrutura, mas também, e especialmente, no 
que se refere a seus recursos humanos. Isso não foi dito aqui, evidentemente, por 
conta de uma certa indelicadeza, mas a EPAMIG, em determinado momento, foi um 
grande celeiro de formação de quadros altamente qualificados para a EMBRAPA. 
Vários dos pesquisadores que estão nessa empresa, desenvolvendo trabalhos em 
vários locais do País, são egressos da EPAMIG. Portanto, no mínimo, temos que 
voltar às condições de igualdade com instiruições que, de alguma maneira, 
apresentam melhores condições de trabalho para nossos pesquisadores. 

O Vereador João Gilberto Ripposati - Quero cumprimentar o Deputado pela 
iniciativa e também os profissionais da pesquisa, do sindicato e da associação dos 
empregados presentes. Esta é uma Casa Legislativa, responsável pela representação 
maior do povo, e, representando a Câmara Municipal de Uberaba, como legislador 
preocupado com a questão, gostaria de questionar como tem sido o comportamento do 
Governo em relação ao respeito à vontade popular expressa por esta Casa, como força 
representativa do Estado. Se os Deputados determinarem a necessidade de melhorar a 
proposta orçamentária do Executivo, qual será o comportamento do Governo? 

Se não pudermos contar com essa melhoria, ficará difícil para os órgãos 
sobreviverem. A lei da FAPEMIG tem que ser revista, fazendo-se justiça às empresas 
do Estado, pois as universidades federais estão consumindo boa parte do recurso. 
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A Câmara Municipal quer ser pareci~ para que a vontade popular seja respeitada. 
Além disso, a ciência e a pesquisa são patrimônios que devem ser mantidos. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Vereador João Gilberto Ripposati, em que pese a toda mazela do 
Legislativo brasileiro, esta Casa tem a prerrogativa de determinar o orçamento, ou 
seja, pode inserir, para as empresas, um orçamento diferenciado. O Governo pode 
vetar, mas esta Casa ainda tem a prerrogativa de derrubar o veto do Governador, 
fazendo valer sua proposta para o orçamento, que, evidentemente, é uma peça 
complexa, contendo todas as obrigações do Estado. Não podemos ter a ilusão de 
resolver o problema com um toque de mágica, pois a situação não é simples. 
Entretanto, diante dessa realidade, temos que fazer um esforço ainda este ano, para 
podermos contar com recursos em 2002. Se, no fina] desse encontro, chegarmos à 
conclusão de que o Estado tem interesse no desenvolvimento dessas empresas de 
pesquisa, a Assembléia Legislativa poderá assumir o compromisso de trabalhar para 
melhorar a situação. Franz Fernandes de Oliveira, do IPEM, dirige a seguinte 
pergunta ao Dr. Macedo ou ao Dr. Cláudio: "O IPEM-MG, como instituição 
vinculada à Secretaria da Ciência e Tecnologia e voltada para a defesa da cidadania e 
do desenvolvimento tecnológico, atravessando as mesmas dificuldades e carências 
das demais, poderia ser incluído nesse fórum técnico?". 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira - É perfeitamente cabível a presença do 
IPEM. Mas, na verdade, ele se integrará formalmente ao sistema de ciência e 
tecnologia do Estado, integrando-se, portanto, ao plano de carreira de pesquisadores. 
Em relação ao fato, há uma discussão e documentos semi-elaborados, tentando 
verificar a possibilidade real de haver essa transferência. 

No momento em que se criou a carreira do pesquisador e seu plano, a situação 
política era extremamente favorável a que isso acontecesse. Hoje, porém, há a 
permanente alegação de que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede determinados 
movimentos e ações e de que ocorre uma influência maior das secretarias sistêmicas 
sobre as demais. Com isso, teríamos que separar, com clareza, no IPEM, os 
profissionais que se dedicam efetivamente à pesquisa e os que se dedicam ao serviço 
técnico-científico. Feito isso, teríamos que diferenciar também, ao contrário do que 
fez o Governo Federal, os demais profissionais que integrarão esse quadro, porque 
não conseguimos convencer o Governo mineiro de que o motorista que trabalha no 
Instituto de Pesquisa é diferente dos demais motoristas, assim como os demais 
funcionários. Portanto, há uma discussão muito longa, e dificilmente, dadas as atuais 
condições políticas conjunturais, conseguiremos reproduzir o que aconteceu na 
FEAM, quando todo o quadro técnico foi incorporado como pesquisador, sendo que o 
núcleo de pesquisa é bastante reduzido em relação ao conjunto total dos profissionais 
de nível superior que lá trabalha. 
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O Sr. Presidente - A explicação do Dr. Macedo é suficiente. O quadro de 

ciência e tecnologia do IPEM é pequeno, mas nem por isso poderia deixar de entrar 
nesse processo. Comprometemo-nos, nos próximos eventos, a incluir o IPEM e a 
FEAM, que já tem quadro de pesquisa nas áreas específicas. 

Temos agora duas perguntas dirigidas ao Dr. Macedo. Uma é de Robson José 
Cássia Franco Alonso, da Fundação Centro de Tecnologia Minas Gerais, e a outra de 
Fernando Madeira, pesquisador do CETEC: "Quais as ações da Secretaria da Ciência 
e Tecnologia para a valorização dos quadros das instituições de ciência e tecnologia 
do Estado? Considerando-se que 2001 foi escolhido pelo Governo do Estado como 
ano da ciência e tecnologia, quais medidas foram tomadas para melhorar o panorama 
de dificuldades apresentado pelas instituições de pesquisa do Estado?". 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira - A primeira ação que temos para 
apresentar é o plano de carreiras, que pretendemos aprovar, se possível, com vigência 
a partir de fevereiro do ano que vem. Trabalham na proposta final todos os dirigentes 
dos órgãos relacionados com os principais usuários no sistema de CIT, ou seja, a 
Fundação João Pinheiro, o CETEC. a EPAMIG, a FUNED. etc. Temos uma equipe 
composta por um Superintendente da Secretaria da Ciência e Tecnologia e um Diretor 
da Fundação João Pinheiro, que talvez possa esclarecer melhor qual o "status"' da 
redação do projeto. 

Em segundo lugar. vem a questão da avaliação de desempenho, ou seja, mesmo que 
não haja a avaliação de desempenho, conforme previsto na legislação, já existem 
negociações bastante avançadas para que as instituições vinculadas ao plano de 
carreira possam ter a correção no nível horizontal dos seus pesquisadores, com os 
respectivos pagamentos retroativos. 

Terceiro: a questão do concurso público. A idéia é não ultrapassar fevereiro para a 
sua realização ou fazer um esforço mínimo para o plano de carreira. Não queremos 
ultrapassar fevereiro, porque entendemos que precisamos definir algumas áreas 
prioritárias em cada uma das instituições. Enfim, temos um conjunto de trabalhos a 
desenvolver, de tal forma que possa desembocar numa proposta de concurso que seja 
minimamente discutível com as Secretarias de Administração e do Planejamento. 

O Sr. Joaquim Dias Nogueira - Agradeço a oportunidade. Antes, gostaria de fazer 
uma crítica às instituições do Governo que não se fizeram representar neste fórum, já 
que seus empregados acreditam ser importante a construção das políticas públicas 
mineiras. 

Alguns pomos já foram considerados, mas a minha pergunta vai trazer um pouco 
mais de clareza sobre o que tem sido feito em termos de inovação institucional, 
pessoal, de gestão, de modernização dos programas institucionais, pois estamos quase 
no fim de uma gestão e o que vimos até agora é uma problemática bastante grande. 
Em outros momentos, dentro das instituições, procuramos colegas que estão na 
direção com o intuito de apoiar, ajudar, contribuir e colaborar para a construção; 
porém, muitas vezes, houve pequenos desentendimentos. 
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Achamos ser muito importante a construção dessas políticas com a participação 

do coletivo, dos empregados, dos servidores estaduais e com maior reflexão por parte 
daqueles dirigentes das instituições que efetivamente, se colocam à disposição de uma 
negociação, de uma conversa, para trazer maiores esclarecimentos. O que tem sido 
feito nas instituições? Fala-se que documentos estão sendo encaminhados, 
construídos? Que proposições efetivamente as instituições têm? É isso. 

A Sra. Magdala Alencar Ferreira - Quero dizer o seguinte: existem algumas ações 
sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado. Chamo a atenção para uma, em 
especial, que tem efeito direto sobre as instituições na valorização dos recursos 
humanos e na busca de eficiência nesse trabalho: o Programa de Qualidade no Serviço 
Público. 

A Secretaria de Administração, num detenninado momento, convocou as 
instituições e propôs que elas participassem desse programa. O CETEC participa, tem 
representante, embora não adote o modelo do Estado, porque, anteriormente, já 
tínhamos adotado um adequado especificamente às instituições de pesquisa 
tecnológica no País. 

Dentro da instituição, nossos pesquisadores, nossos representantes no conselho, os 
coordenadores de setores e gerentes trabalharam por dois anos intensivamente no 
dimensionamento da recomposição do quadro de recursos humanos da instituição, em 
como se daria essa renovação. Foi gerado um documento que foi devidamente 
encaminhado aos canais competentes e apresentado ao CONECIT. Por duas vezes, 
esse documento foi elaborado e, ao final, apresentado ao Conselho de Ciência e 
Tecnologia do Estado. Houve a participação de todos os órgãos na elaboração desse 
plano de carreira, que foi finalmente, na semana atrasada, aprovado por todas as 
instituições, em consenso. Umas tiveram que ceder em alguns pontos, e outras, em 
outros. 

Trabalhamos também na minuta de uma lei do CETEC, que está desatualizada. Pelo 
documento, a instituição ainda está como fundação de direito privado. Procuramos 
incorporar alguns mecanismos que conferem a uma fundação de direito público maior 
flexibilidade administrativa, não digo autonomia. Esse documento demorou a ser 
encaminhado em vista da Emenda à Constituição no 49, que tem dispositivos que 
afetam diretamente a nova lei do CETEC, para a qual esperamos contribuição. Esses 
são alguns dos pontos. 

Gostaria ainda de mencionar que recebemos apoio da SEPLAN para um projeto de 
modernização administrativa, com recursos da ( ... ). Isso propiciou a melhoria da 
qualidade administrativa e do programa de gestão para excelência. Esse apoio da 
SEPLAN foi muito precioso para a instituição. Há ainda três questões dirigidas ao Dr. 
Cláudio Gontijo. Uma é da Cleide, da EPAMIG: "Solicitação: volta dos 2/3 de 
repasse da verba da FAPEMIG para as empresas estaduais. As universidades têm 
muitas fontes financiadoras, e suas pesquisas, na maioria, são trabalhos de tese. não 
visam ao desenvolvimento do Estado, e sim do Estado de origem do estudante de pós-
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graduação''. 

Uma pergunta do Roosevelt, da EPAMIG: "Diante da situação de crise nas 
instituições de pesquisa e tecnologia do Estado de Minas Gerais, quais são as 
estratégias e ações efetivas dessa Secretaria para enfrentar a po1ítica massacrante dos 
países do G-7, que têm constrangido o Estado e o País? Há uma posição de submissão 
total, como dependência de tecnologias importadas. Entendo que pesquisa e 
tecnologia significam soberania e questão estratégica de segurança.". 

Por fim, uma pergunta de Júlio César de Souza, do CETEC: "Como é feito o 
cálculo para se dimensionar o financiamento das instituições de pesquisa, ou seja, 
como é feita a avaliação de quanto deve ser investido em ciência e tecnologia?". 

O Sr. Cláudio Gontijo - Como são três perguntas, vou solicitar a colaboração do Dr. 
Macedo para me ajudar a responder a elas. Vou me deter mais na segunda e na 
terceira, dizendo o seguinte: "o senhor tem muita razão em dizer que pesquisa em 
ciência e tecnologia significam soberania". O que está havendo com o Brasil é que, de 
alguns anos para cá, só há dinheiro para pagar juros, e mais nada. Tivemos urna 
recriação dos problemas que estavam solucionados em meados da década passada, 
como o problema do déficit público. 

Depois do Governo Itamar Franco, foi deixado um superá vil de 1,3% do PIB, e a 
dívida pública já havia sido equacionada anteriormente, assim como outras questões, 
como a do estrangulamento externo. Mas tudo voltou com a implementação de uma 
política cujo objetivo final é exatamente, como falamos no início, recolonizar o 
Brasil, como se está recolonizando o mundo. Isso se chama globalização, para os 
tolos, mas, na verdade, é uma política de recolonização do mundo. 

Agora, é muito difícil enfrentar isso em nível de um Estado, exatamente porque os 
Estados foram quebrados pela política de juros altos. É interessante observar que, 
num debate desses, as questões foram malfeitas, porque a responsabilidade dessa crise 
na situação global é do Governo Federal, do Sr. Fernando Henrique Cardoso e de sua 
equipe de brilhantes economistas, os quais conduziram o País para essa situação. Aí é 
que vem o exercício da soberania, muito bem lembrado pelo Deputado Paulo Piau. É 
necessário que todo cientista, que todo brasileiro, enfim, que todos nós nos engajemos 
num processo de mudança. porque, senão, nada mudará. 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferieira - A gênese dessa questão do retorno de 2/3 
e de 1/3 todos já conhecemos: uma emenda constitucional apresentada na época em 
que o Dr. Walfrido era Vice-Governador do Estado, da qual o Deputado Alberto Pinto 
Coelho foi relator, a qual resultou na eliminação da relação entre 1/3 e 2/3 e na nova 
redação, em que aparecia o CONECIT como elemento que orientava políticas a serem 
seguidas nas demandas induzidas, desde que observados os pressupostos 
estabelecidos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e nos 
Planos Plurianuais de Ação Governamental- PPAG. 

Quando se considera o PPAG ou o PMDI. não se têm quadros ou competência em 
número suficiente para se fazer uma leitura crítica da inscrição da componente de ClT 
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ou de PID que está estabelecido. Quando se leva em conta o texto relacionado à 
agricultura, não se consegue, com o aparato disponível pela Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, fazer uma leitura conceitual sobre quais são, de fato, as componentes 
relacionadas à atividade de PID ou de ciência e tecnologia. E isso se reproduz na 
saúde e nas demais áreas. 

Ora, na verdade, o que significou aquilo? A FAPEMIG, com o Diretor Científico da 
época, passou a obedecer religiosamente a relação 1/3 e 213, que, de fato, estava 
sendo destinada financeiramente. 

Ou seja, se a FAPEMIG recebia R$100,00, 1/3 era destinado a projeto. Não estou 
dizendo fomento, formação de recursos humanos ou outras atividades por ela 
patrocinadas. Desses R$1 00,00 destinados à pesquisa, com certeza, 1/3 seria para 
instituições não estaduais, e 2/3, para instituições estaduais. Daí, foi possível a 
EPAMIG ter um conjunto volumoso de convênio de cooperação com Viçosa e 
Lavras, porque foi a maneira que a EPAMIG habilidosamente encontrou para 
multiplicar sua capacidade de trabalho e produção. 

O que significa de fato isso? Significa que houve, em nível das forças de 
composição política vigentes à época, uma decisão de romper essa relação 
estabelecida pelos constituintes de 1989. A Emenda no 17 surge no momento em que 
as forças e a composição política da época era favorável a que se nivelasse toda a 
concorrência, independentemente da capacidade executiva e do porte das instituições 
ou das equipes delas. E. aí, todo o mundo participaria igualmente do bolo. 

Como essa mudança pura, simples e duramente feita, poderia provocar uma reação 
política adversa, adotou-se o texto de que o CONECIT estabeleceria diretrizes, 
prioritariamente em conformidade com o PMDI e com o PPAG. Hoje existem 
algumas correntes que defendem que prioritário não é exclusivo. Portanto, se o 
conjunto de instituições estaduais trabalhar com determinadas temáticas, será ótimo. 
É preciso solicitar ao Sr. Secretário que apresente ao CONECIT um projeto e que o 
CONECIT aprove determinadas linhas de trabalho que atendam as nossas instituições, 
porque respondem às necessidades estabelecidas no PMDI e no PPAG e, portanto, 
explicitadas pela sociedade. Não vejo essa correlação de forças no sentido de que isso 
venha efetivamente acontecer. Essa é a questão que se coloca. É uma questão política 
que está nas mãos desta Casa, porque se trata de emenda à Constituição, de 
composições políticas e correlações de força que escapam completamente à vontade 
política da FAPEMIG ou da Secretaria de Estado por meio do Conselho Estadual de 
Ciência e Tecnologia. 

O Sr. Roberto Kazuhiko Zito - A questão da FAPEMIG foi bastante debatida aqui. 
E não foi por acaso, já que todas as empresas presentes dependem desse tipo de 
fomento, porque não têm dotação orçamentária própria para financiar suas próprias 
pesquisas. Por isso, a F APEMIG foi tão debatida. 

Quanto à questão dos 1/3 e 2/3, não concordo totalmente com a finalidade de se 
aproximarem as instituições porque, da mesma forma que existe uma distância entre a 
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EP AMIG e as universidades, existe uma distância entre as universidades e a 
EPAMIG. Portanto, por que as universidades não se aproximam da EPAMIG, em vez 
de a EPAMIG se aproximar delas? Quanto a isso não teria o menor problema. 

Gostaria de comentar uma coisa mais séria com relação à maneira com a F APEMIG 
avalia os projetos de pesquisa e desenvolvimento. Falou-se sempre, voluntariamente 
ou não, sobre o binômio pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento 
têm uma conotação diferente do que chamamos ciência c tecnologia. Qual a diferença 
básica? Uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, como é o caso das empresas 
presentes, tem como produto final tecnologias e serviços. Não temos uma 
preocupação tão grande com o artigo científico. Esse detalhe tem segurado todos os 
nossos projetos que são submetidos à FAPEMIG. O que tem acontecido? No parecer 
do ADOC, quando encaminhamos o projeto, consta que o coordenador não tem 
produção científica adequada para conduzir tal projeto. Na verdade, não fazemos 
produção científica ou tecnológica. Isso tem de ficar bastante claro. Não existe 
distinção dessas duas nuanças, quando submetemos um projeto à FAPEMIG. Esse é 
um problema grave. 

No meu modo de entender, como sabemos, na Câmara de Ciências Agrárias, à qual 
submeto a maioria dos nossos projetos, há uma desproporção de instituições. Temos 
lá 15 participantes, dos quais I O são universidades, que têm como escopo a ciência e a 
tecnologia. Por quê? Em todos os pareceres- posso mostrar isso porque tenho dados-, 
há baixa produção científica. E eles não olham o que é tecnologia ou o produto com o 
qual trabalhamos. Para eles, é mais interessante um artigo científico publicado num 
jornal que uma variedade de soja que ocupa 70% do espaço em Minas Gerais. Quer 
dizer., 70% de um setor que é ocupado por uma tecnologia que está sendo utilizada e 
foi gerada por uma empresa de pesquisa não têm valor algum quando se faz avaliação 
de projeto. Então, avaliação de projeto, dentro da FAPEMIG, no meu entendimento, 
está um pouco deturpado. Em razão disso, entendo que há uma concorrência desleal 
pela maneira como estamos sendo tratados. Se sou uma empresa de pesquisa e 
desenvolvimento, gostaria de, dentro da FAPEMIG, ser tratado como taL 

Diante dessa situação, gostaria de saber qual seria a disposição desta Casa, já que 
ela retirou os 2/3, em retomar - não com os 2/3 - com uma fração do orçamento total 
da FAPEMIG para essas instituições de base tecnológica. 

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Dr. Macedo, há uma pergunta da 
Helena Alves, da EPAMIG, que diz o seguinte: "Sente-se a ausência de um 
representante da FAPEMIG nessa Mesa. A F APEMIG não deveria priorizar a 
aplicação dos escassos recursos financeiros de que dispõe nas instituições estaduais de 
pesquisa científica e tecnológica?". 

O Sr. Antônio Orlando Macedo Ferreira - Com relação ao julgamento de propostas 
de natureza tecnológica ou de propostas associadas intimamente à inovação 
tecnológica, você está coberta de razão. Há, realmente, um viés academicista, um viés 
titulatório. Não estou fazendo nenhuma crítica, porque esse fato é de conhecimento 
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geral. Como pertenço à FAPEMIG, sou co-responsável por isso. O pressuposto 
para esse desequilíbrio é o da representatividade. Por exemplo, supõe-se que a 
Câmara de Ciências Agrárias, ou a Câmara de Tecnologia, ou a Câmara de Ciências 
Biológicas e Biotecnologia, deva representar amplamente a base que lhe correspondc 
como agente de produção científica e tecnológica nessas áreas. 

Fizemos a tentativa de reduzir a presença metropolitana nas comissões, ou seja, nas 
câmaras de julgamento. Obtivemos algum sucesso, porque hoje temos gente de 
Lavras, Viçosa, Uberaba, Uberlândia eLC. Conseguimos andar um pouco nisso. Não 
conseguimos ainda inibir o viés academicista e titulatório. A forma que estamos 
utilizando para verificar a possibilidade é a criação de comissões em função dos 
editais. Por exemplo, em vez de julgarmos o edital de recursos minerais em sua 
câmara, devemos criar uma câmara composta por pessoas efetivamente ligadas às 
realizações tecnológicas e às inovações nessas áreas, a exemplo do que aconteceu 
quando julgamos os projetos de editais junto com o BDMG. Somente montamos a 
comissão que julgou os projetos depois que os recebemos e verificamos a temática. 
Convidamos, então, o Dr. Tima, o Dr. Carlos, etc., enfim, fomos convidando de 
acordo com o perfil e seu ajuste. Não vejo, neste momento, iniciativas para se romper 
um pouco esse pressuposto que está incorporado praticamente ao cotidiano da 
instituição, o chamado viés acadernicista. 

Estamos vivendo uma situação complicadíssima. Temos um projeto sobre fraude de 
gasolina, que não podemos tocar para frente porque são exigidas essas condições que 
você mencionou, ou seja, o sujeito tem de ter titulação, etc., etc. Mas o sujeito foi 
aquele que construiu o densímetro do álcool. Segundo as notícias, 40% da gasolina 
utilizada na cidade de São Paulo está fraudada. Ontem, dois sujeitos foram presos, 
porque fraudaram R$2.000.000.000,00 em gasolina. No entanto, estamos parados 
num processo de R$700.000,00, que, possivelmente, solucionará o problema, porque 
o consumidor comprovará por meio do densímetro. Como faremos? O viés é esse. O 
jogo é esse. 

O Sr. Presidente - Farei a leitura das três últimas perguntas, a fim de que a Mesa 
possa respondê-las. A primeira foi formulada pelo José Roberto Bianco, do CETEC: 
.. Quanto custa ao Estado de Minas a manutenção insatisfatória de suas instituições de 
pesquisa e desenvolvimento?''. 

A seguinte pergunta foi formulada pela Clênia Luciana Rocha, da EPAMIG: "O 
que faz com que um Estado como Minas Gerais, tão receptivo às adequações que as 
mudanças mundiais exigem, não invista de forma expressiva na pesquisa, sendo ela 
comprovadamente fundamental para o progresso de uma nação?". 

A terceira pergunta foi formulada pelo José Eustáquio da Silva, do CETEC. Embora 
tenha sido dirigida a mim, repasso-a para a Mesa: '"Como V. Ex a. analisa a 
perspectiva de revitalização do quadro de pessoal das entidades do Estado, quando o 
salário inicial de um doutor corresponde a menos de cinco salários mínimos, e o de 
um técnico de nível médio, a dois salários mínimos? Será possível contratar?". 
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O Sr. Cláudio Gontijo - Custa muito ao Estado não utilizar ao máximo o aparato 

de ciência e tecnologia existente. Os investimentos são mínimos e estão muito aquém 
daquilo que é desejado. O próprio Governador tem insistido muito para que não 
faltem investimentos. Infelizmente, essas restrições orçamentárias são o resultado de 
uma política mais ampla de que somos vítimas. Estamos lutando por aquilo que é 
possível. Por isso, este Governo tem uma tradição de rebeldia, seguindo a 
característica mineira. Se não nos rebelarmos de alguma forma contra as imposições a 
que estamos sendo submetidos, amanhã não teremos futuro. 

O Sr. Ricardo Carneiro - A pergunta sobre o custo financeiro da manutenção de 
instituições só faz sentido se levarmos em consideração o custo de não mantê-las, o 
que não representa um custo financeiro, mas político, social, econômico. etc. Ao 
falarmos sobre as instituições de pesquisas no Estado não estamos nos referindo a 
algo que começou hoje, mas há mais de 30 anos. Se não dermos a devida atenção, 
esse estoque de conhecimento produzido e acumulado poderá ir para o acervo de 
alguma biblioteca ou virar pó. É preciso recuperar o que já foi feito e pensar no 
futuro, porque podemos, em virtude de uma limitação conjuntural, de restrições 
orçamentárias e fiscais, liquidar uma política que foi construída com enorme esforço 
ao longo desses últimos anos. 

A Sra. Magdala Alencar Teixeira - Complementando o que já foi dito, custa 
também deixar de trazer oponunidades para o Estado. Esse é o grande custo. Os 
fundos setoriais ainda não emplacaram definitivamente. Estão amparados por lei e 
serão contemplados com recursos. A previsão para os fundos criados é de 
R$2.000.000.000,00. Essa comunidade que está aqui buscará os recursos para o 
desenvolvimento tecnológico do Estado. Além disso, as empresas também devem ser 
contempladas com tais recursos, porque parte deles são destinados a inovações 
tecnológicas nas empresas. O momento requer o fortalecimento dessas instituições 
para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Espero que sejam boas. 

O Sr. Marcelo Franco - As empresas de ciência e tecnologia são importantes. A 
todo momento ressaltamos isso. Esta Casa poderá contribuir para o processo, fazendo 
com que a iniciativa privada se engaje nesse processo de forma mais efetiva. Faremos 
a retroalimentação desse processo, gerando conhecimentos e novos produtos que 
atendam aos interesses dos nossos clientes, dos cidadãos que ocupam o nosso 
desenvolvimento. Estamos sensibilizando a comunidade governamental, mas 
precisamos de uma participação mais efetiva do setor privado. Estamos inovando na 
área agrícola. É o caminho que devemos trilhar daqui para a frente, principalmente 
tendo em vista a submissão desses setores a uma competitividade quase desenfreada. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Iniciamos muito bem este debate. Várias 
sugestões foram trazidas, foram feitas muitas colocações importantes por parte do 
Governo, dos pesquisadores, dos professores, enfim, de todos aqueles que militam na 
área de ciência e tecnologia. Ouvi atentamente todos falarem em plano de carreira. É 
um assunto muito importante, principalmente neste momento em que se está 
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construindo, buscando a valorização do pessoal. Temos de valorizar aquele que 
trabalha, que se dedica, enfim, aquele que, por longos anos, desenvolveu o seu 
trabalho em prol do Estado. Foi esse o objetivo da pergunta formulada pelo Prof. José 
Eustáquio, ao indagar se existe possibilidade de contratação - por dois salários 
mínimos - de alguém para um centro de pesquisa. O plano de carreira é para isso. 
Estamos discutindo os planos de carreira do IMA, da área da educação e da área da 
saúde. Temos de construir conjuntamente esse plano de carreira, de forma que resgate 
os sentimentos de todos os servidores. 

Fiquei muito feliz ao ouvir o Dr. Macedo dizer, alto e bom som, que o plano de 
carreira, com certeza, chegará em 2002. Somente assim valorizaremos o servidor e 
construiremos, de forma específica e grandiosa, o trabalho de pesquisa. Espero que 
esse plano de carreira falado e decantado há tanto tempo venha mesmo em 2002, a 
fim de suprir as inúmeras necessidades do Estado nessas áreas. 

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar também a presença em Plenário do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

A Sra. Maria de Fátima Abreu - Boa tarde a todos. Agradeço a concessão. 
Entendemos que o plano de carreira é realmente a prioridade número 1 para valorizar 
os funcionários, mas também precisamos garantir o concurso público, que foi somente 
cogitado. Gostariamos de sair daqui com apoio político para garantir isso para 
sobrevivência das instituições. Mais do que isso, as instituições precisam ter garantia 
de destinação de orçamento para suas atividades. 

Estou com a Emenda Constitucional n° 17, que é exatamente a que mudou a lei da 
destinação dos recursos para ciência e tecnologia de 2/3 para 113. O parágrafo único 
do art. 212 diz que a entidade, no caso a FAPEMIG, destinará os recursos de que trata 
esse artigo prioritariamente a projetos que se ajustem às diretrizes do CONECIT e à 
reestruturação da capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa do Estado 
de Minas Gerais. Se isso não está acontecendo, e não está, temos que encontrar 
formas de fazer com que isso aconteça. Tenho certeza de que, para viabilizarmos a 
política de governo que nossas entidades de pesquisa do Estado podem ajudar a 
promover, precisamos viabilizar formas de garantir isso. 

Teríamos duas propostas para discutir com a F APEMIG e as entidades de pesquisa 
do Estado. Como alterar a composição das câmaras técnicas para que elas possam 
viabilizar e priorizar projetos de cunho tecnológico? É uma alternativa. Como garantir 
uma destinação mínima do orçamento da FAPEMIG, que seja de 40%, para sairmos 
da atual condição, que não chega a I 0% ou 15% dos recursos da F APEMIG para as 
instituições de Estado? Queria saber a posição dos representantes da Secretaria, 
principalmente, e dos representantes da Assembléia em relação ao apoio a essas 
propostas. 

O Sr. Cláudio Gontijo - Essa é realmente uma contribuição, porque precisamos 
encontrar formas de viabilizar o dispositivo constitucional. Essa é a dificuldade. A 
experiência tem mostrado que não adianta colocar que tantos por cento sejam 
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destinados. Aliás, existe um dispositivo constitucional que destina 1% dos 
recursos do orçamento do Estado, da arrecadação tributária, para a FAPEMIG, que 
não tem sido cumprido. Não por falta de vontade do Executivo, mas porque, como 
falamos no início, se somarmos todas as obrigações, dão 103% em-relação aos 
recursos. Não é possível cumprir um dispositivo se ele não está coerente com o 
sistema. É isso que está acontecendo hoje. 

Convido a Maria de Fátima Abreu a entrar em contato conosco e o Macedo, para 
discutirmos essa idéia mais detalhadamente. O que queremos é exatamente que esse 
dispositivo seja cumprido. Ainda não encontramos a forma de fazer isso, gostaríamos 
de sugestões. Todos aqueles que tiverem sugestões concretas em relação à viabilidade 
da adequação à prioridade serão muito bem-vindos. 

O Sr. Presidente - Maria de Fátima, acredito que nos grupos de trabalho isso será 
debatido, e, com ceneza, a mudança desse procedimento será uma enorme 
contribuição deste fórum. Vamos ter um momento próprio para isso. 

Com relação ao Zita, sobre a vontade desta Casa de alterar sejam garantidos os 2/3 
ou os 40%, esta Casa age de acordo com os impulsos da sociedade. Se a sociedade 
deseja algum processo de mudança, ela está sempre pronta para isso. 

Queria também falar ao José Roberto Silva, que dirige uma pergunta diretamente a 
mim, sobre se é possível formar um quadro técnico com esses níveis salariais. 
Realmente, acho absolutamente impossível. Estou falando da EPAMIG porque ainda 
sou pesquisador da EPAMIG, por isso estou dando detalhes da minha empresa. Um 
dado que nos deixa estarrecidos é que a EMBRAPA fez um concurso e que vários 
pesquisadores da EPAMIG fizeram esse concurso e passaram. Portanto, é mais uma 
ameaça de enxugamento do quadro de pesquisadores da nossa empresa, porque 
ninguém é herói para preferir um salário miserável, deixando um melhor salário do 
Governo Federal. 

Com relação ao José Roberto Bianco, sobre quanto custa a manutenção, acho que o 
problema central está aí. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva falou de plano de cargos e 
salários, falou em realizar concurso público para melhorar as equipes de trabalho. 
Acho que o problema todo está aqui. Não se trata de uma posição político-partidária. 
Temos tratado essa questão de ciência e tecnologia suprapartidariamente. Toda nossa 
ação tem sido feita por via da Comissão de Educação, para descaracterizar o aspecto 
político-partidário da questão, mas é claro que temos posições. O problema está aqui: 
um orçamento, em 2001, de R$226.000.000,00 para cinco instituições, e, em 2002, de 
R$219.000.000,00, ou seja, menos 10%. Qual a justificativa para isso, se o orçamento 
foi aumentado em 10%? Perdoem-me os representantes do Estado, mas está faltando 
vontade política. O Dr. Cláudio fala em 103%. O Dr. Macedo falou dos recursos da 
COMIG e de outros recursos que poderiam estar sendo injetados. Estão se fazendo 
obras neste Estado que são menos importantes do que investir em ciência e 
tecnologia. Podemos citar aqui várias delas, e não acho que isso seja uma justificativa. 
O problema está aqui. Estamos reunidos exatamente para identificar esses problemas 
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c dar uma contribuição. Não adianta ficarmos falando mal do Governo c ficar 
falando que o Estado não cumpre, temos que dar os caminhos. Temos aqui uma 
contribuição da Maria de Fátima. V amos estudar a proposta e vamos mudar. Acredito 
que qualquer governo quer acertar, mas temos que dar nossa contribuição. 

Chegamos ao final desta parte da manhã e gostaríamos de agradecer a presença de 
todos. Não quis entrar em debate, mas fiquei feliz com o que disse o Dr. Cláudio: que 
somos o zo Estado em arrecadação, portanto há que se contemplar mais a ciência e a 
tecnologia, embora sejamos o 3o PIB. Com relação à EMBRAER, cu era membro do 
Conselho de Industrialização do Estado - COIND - e acompanhamos esse processo de 
perto e também no Triângulo. Dr. Cláudio, não queria dizer que foi simplesmente esse 
aspecto dos R$ 10.000.000,00 para o desenvolvimento de pesquisa da indústria 
aeronáutica, mas isso, sem dúvida nenhuma, é um diferencial que define um 
investimento. As questões políticas estão envolvidas, mas quis fazer um comparativo 
de que, se gastamos, no ano passado, R$25.000.000,00 em todas as áreas, somente 
com a indústria aeronauttca São Paulo ofereceu R$10.000.000,00. Está 
desequilibrado. Precisamos, evidentemente, colocar Minas Gerais avante nesse 
processo. Não é uma opinião, são dados. 

Na parte da tarde vamos ter a presença do setor produtivo. Gostaria de contar com a 
presença de todos para que possamos ouvir se, na verdade, quem utiliza as tecnologias 
geradas pelas empresas e pelas instituições do Estado realmente está satisfeito e se 
está apoiando nossas atividades. Logo após, vamos ter os grupos de trabalho. 
Sabemos que várias propostas estão aí contidas e vamos reuni-las. É o momento para 
que as idéias aqui postas sejam consignadas num documento para que amanhã, na 
parte da manhã, possamos, em Plenário. aprovar as propostas prioritárias nesse 
encontro. A partir daí vamos traçar uma estratégia de como vamos acompanhar a 
realização dessas propostas. Não basta fazermos um evento e deixar que a coisa fique 
parada por ai, queremos que isso seja contínuo e que possamos ir em busca de 
solução. 

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 !51' REUNIÃO ESPECIAL, EM 5111/2001 
Presidência dos Deputados Paulo Piau e Mauro Lobo 

Sumário: Comparecimento - Abertura- Ata- Composição da Mesa - Destinação da 
reurrião - Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues - Palavras do Sr. Sérgio Menin 
Teixeira - Palavras do Sr. Márcio Araújo de Lacerda - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates - Encerramento - Ordem do dia. 
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Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús -

Bilac Pinto - João Paulo - Marco Régis - Mauro Lobo - Paulo Piau - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) -Às 14hl5min, 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 Mauro Lobo, z•-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. 
Gilman Viana Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais - FAEMG -; Sérgio Menin Teixeira, Diretor e Presidente do Conselho 
Empresarial Ciência e Tecnologia, representando o Presidente da FEDERAMINAS, 
Arthur Lopes Filho; Márcio Araújo de Lacerda, Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Tecnológico da FIEMG, representando o Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Stefan Salej; e o Deputado Sávio Souza 
Cruz. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidete - Destina-se esta reunião à realização do Fórum Técnico Instituições 

de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas Gerais: Crises e Perspectivas, com o 
tema "Visão e Expectativas da Sociedade". 

Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues 
Boa-tarde, senhoras e senhores. Agradeço ao Deputado Paulo Piau e à Presidência 

da Assembléia a cortesia do convite. Na pessoa do Deputado Paulo Piau, saúdo o 
Presidente da Assembléia, Deputado Antônio Júlio; caro Diretor-Presidente do 
Conselho Empresarial de Ciência e Tecnologia, Sérgio Teixeira, representando o 
Presidente da FEDERAMINAS; Presidente do Conselho de Desenvolvimento 
Tecnológico da FIEMG, Márcio Araújo, representando o Presidente dessa Federação; 
Deputados Mauro Lobo, e Sá vi o Souza Cruz. 

Quando falamos sobre pesquisa e desenvolvimento, observamos que o passado e o 
presente nos têm levado a muitas descrenças. Há dificuldades de ganhos aplicados na 
pesquisa e no desenvolvimento da agricultura, que são nulos quando não são feitos 
com a presença do produtor rural, do agricultor. 

Talvez seja o único segmento em que a ciência e a tecnologia são intrinsecamente 
dependentes do interveniente, chamado aplicador da tecnologia, que, no caso, é o 
produtor rural. Não dá para mandar recado em agricultura. Há que se agir. · 

Se falarmos do ambiente de pesquisa e desenvolvimento em Minas Gerais - tenho a 
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certeza de que na parte da manhã já foi abordado isso -, teremos de falar que fazer 
pesquisa e desenvolvimento na base do discurso, da retórica, não é pesquisa. Pesquisa 
só se realiza se houver política de qualificação atualizada e permanente de recursos 
humanos. O mundo muda com uma velocidade tão grande, que, se não estivermos 
atentos à atualização dos conhecimentos disponíveis, ficaremos sempre repetindo o 
que fizemos no passado. 

Há uma fonte abundante de disponibilização de informações na área de ciência e 
tecnologia. O que falta é a capacidade dinâmica de usar essas informações para tê-las 
como instrumento de decisão. 

Para um projeto de ciência e tecnologia que envolva o Governo, que há de querê-lo 
e que envolva o setor privado, que além de necessitar dele, há de querê-lo também, é 
preciso que haja recursos. A pesquisa em si obriga qualquer projeto a ter disposição 
de recursos que não tenham retorno imediato. A pesquisa não é vendida no balcão, é 
gerada para provocar um produto que será vendido ou que vai gerar desenvolvimento. 
É preciso ter visão de médio e longo prazos para ter coragem de investir em pesquisa 
com saúde mental. 

Uma coisa curiosa que ainda, lamentavelmente, é característica do Brasil, são as 
chamadas despesas adiáveis. Tudo aquilo que não pressiona pontualmente o 
Executivo, é adiado. Minas Gerais é campeã nisso. Não há verba para a agricultura 
como um todo, para a Secretaria da Agricultura e pesquisa, porque o efeito não é 
ostensivo. O que é ostensivo predomina sobre as outras coisas que não o são e 
desorganiza a seqüência dos projetos de pesquisa. 

No que demandaríamos para que a pesquisa de Minas tivesse percepção e projetos, 
fui informado de que não teria recursos de "data show". Tinha preparado pequena 
apresentação. 

Em relação à agricultura de precisão, à biotecnologia, à agregação de valor, por via 
de processamento e informação, há muita pesquisa sem aplicação, mas ainda estamos 
procurando o que investigar. A pesquisa aplicada não pode ser desprezada em relação 
à pesquisa investigatória. A pesquisa investigatória é nobre, é atualizadora, mas a 
pesquisa aplicada é fundamental para agregarmos aos produtos pesquisados as novas 
alternativas de uso do conhecimento, sob pena de repetir o que foi feito há quatro ou 
dez anos. 

Na medida em que temos um produto desenvolvido e o projeto não é induzido pelo 
setor privado e pelo setor público para que seja transformado em ação geradora de 
conseqüências econômicas e sociais, estamos investindo em pesquisa, sem a 
responsabilidade de fazê-la dar retomo social e econômico. Aumentamos a prateleira 
dos dados estatísticos. 

Sou produtor rural, fazendeiro de gado de corte e entendo do assunto. Alguns 
graduandos da Universidade Federal de Viçosa passaram tempos em minha fazenda, 
levantando dados para a defesa de tese de mestrado. Até hoje, não tomei 
conhecimento da conclusão dos trabalhos. Falta cultura aplicada na pesquisa; há 
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muita cultura científica. acadêmica. 

Quando não conseguimos associar o conhecimento científico ao negócio, é preciso 
alguém para bancar só o conhecimento científico. Se o Estado não tem condições, 
esse conhecimento científico fica empobrecido. Hoje a demanda da competição 
mundial faz necessário associar o conhecimento acadêmico e o conhecimento 
científico a uma meta que gere resultados econômicos e sociais. Esse é um 
estrangulamento que me parece grave. 

Na agricultura, em 1990 e 1991, produzimos 57.000.000 de grãos em 37.600.000ha 
de área plantada. Nessa safra de 2000-2001 estamos colhendo 98.000.000t de grãos 
em 37.300.000ha. A área é pouco menor e a produção quase o dobro. Isso é pesquisa 
aplicada. As eficiências do método de produção e do processo exploratório do solo 
agregadas ao desenvolvimento genético das sementes e ao desenvolvimento de 
máquinas modernas levaram a ganhos de produção, sem aumentar a expansão da área. 

A biotecnologia muda as vantagens competitivas da agropecuária e aumenta a 
velocidade de inovação. Nem fazemos idéia de produtos que existirão na 
biotecnologia daqui a quatro anos. Se não tivermos capacidade de acompanhar essas 
mudanças, daremos marcha a ré. A biotecnologia aumenta a produtividade e reduz 
custos; gera produtos e processos mais seguros em relação à saúde humana e produtos 
com novos predicados e atributos. 

Na produção animal houve ganhos na sanidade, na nutrição, no melhoramento 
genético e na área reprodutiva. Na sanidade, não só por desejo e também por 
preservar o animal com maior longevidade, o padrão mundial de consumo exige 
certificação de qualidade sanitária dos animais colocados no mercado. Há a 
inseminação artificial, a transferência de embriões, a produção "in vitro" de embriões, 
a identificação de sexo e a bipartição de embriões, a "'sexagem" do sêmen e a 
produção de clones. A "sexagem" do sêmem, embora ainda cara, permite um 
programa de produção de acordo com o projeto da empresa. 

Na biotecnologia, fase nova da agricultura em que há polêmica, sobretudo quanto 
aos organismos geneticamente modificados, há produtos fantásticos. As matérias-
primas começam a ser identificadas e se constata que têm características essenciais. 
São melhoradas em proteínas, óleos, carboidratos e fibras. 

Essas matérias-primas têm novas características funcionais com fórmula molecular 
diferente. Têm contribuição diferente na indúsnia, diferença na durabilidade, e as 
plantas e os animais produzem matérias-primas para as indústrias químicas, que são 
as futuras biofábricas. 

A biotecnologia faz com que a qualidade nutricional e o sabor dos alimentos sejam 
mais padronizáveis; a segurança nutricional dos alimentos também. Não há variação 
freqüente no padrão dos alimentos. Há também diversidade funcional dos alimentos. 

Qual é a nossa ansiedade? Falta de infonnação sobre benefícios e riscos do uso da 
biotecnologia, ou seja, essa polêmica dos organismos geneticamente modificados. 

Ouvidos os setores produtivos sobre suas reais demandas para melhorar o 
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direcionamento dos recursos da pesquisa, descobre-se uma coisa fantástica. 
Costumo usar uma imagem elementar, de vez em quando, por ser do interior. Vocês 
todos viajam e sabem que há uma tradição afetiva brasileira de, ao voltar para casa -
e, quanto mais longa a viagem, maior a obrigação de se fazer isso -, trazer um 
presente para uma criança, um filho, um neto. Certa vez, o pai se esqueceu de fazer 
isso e, quando chegou à estação rodoviária ou ao aeroporto, sentiu-se obrigado a 
encontrar uma solução. Estava perto de um botequim velho, empoeirado, e viu uma 
boneca desbOLada, horrorosa. Comprou, chegou em casa e, na presença da neta, falou 
para ela: .. Olha que coisa maravilhosa eu trouxe para você". A criança, em vez de rir, 
ficou assustada. Ele ficou rindo para ver se provocava o riso na criança. 

Há muito disso na pesquisa. Muitas pessoas estão pesquisando para nós sem saber 
se queremos. E trazem uma pesquisa enferrujada, empoeirada, porque não foi 
identificada a demanda. De novo, seria uma associação da ciência com o negócio. Sou 
um negociante, preciso gerar uma produção que me dê renda, que gere emprego, que 
pague minhas obrigações. Não posso ser apenas um aplicador de ciência se não tiver 
um boneco adequado que me alegre. 

Há uma demanda de foco. Precisamos pesquisar produtos que sejam relevantes para 
a geração de riquezas, fundamentados na segurança do conhecimento. E essa história 
passa por um ângulo muito simples, que é o da confiança. O apresentador de um fato 
pesquisado só conquista a clientela na medida em que pode inspirar confiança quando 
informa o que descobriu. E como vai inspirar essa confiança? Sedimentado no 
conhecimento que ele próprio tem. Esse componente do conhecimento é fundamental 
para o pesquisador, para que eu, ao ouvir a proposta dele, perceba uma 
fundamentação oriunda do conhecimento. 

Aí entra um outro plano, que não é do pesquisador, que é um conflito brasileiro, que 
é o fato de o destinatário do produto pesquisado não ser um alvo com o nível de 
escolaridade desejado. Temos preocupação com o nosso público. Quem for produtor 
rural tem a obrigação de cuidar disso com os seus empregados, com os seus parceiros, 
de viabilizar uma melhor compreensão dos fatos que estão em torno de cada um, para 
que cada pessoa seja um multiplicador do fato pesquisado. e não apenas um elogiador 
do momento único, que é o dia da apresentação do fato pesquisado. 

Há um problema brasileiro ligado à biotecnologia. É uma coisa concreta: 
precisamos ter um conhecimento mínimo para confiannos na tecnologia. A questão 
dos organismos geneticamente modificados envolve isso. A pessoa não estuda, não 
acredita e não aceita. O tempo vai passando, a tecnologia está disponibilizada e está 
sendo jogada para cima. 

Isso guarda relação com o seguinte exemplo: o Deputado José Bonifácio, o Zezinho 
Bonifácio, pai do Bonifácio Andrada, era Deputado Federal no Rio de Janeiro quando 
a capital era lá. Quando a capital mudou para Brasília, eu o encontrei e perguntei: 
.. Deputado, como está a vida?". Ele falou: "Gilman, Brasília é longe pra danar". 
"'Como. Deputado?" ... Eu ia para o Rio, eram 3 horas; agora para ir para o Rio, são 14 
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horas''. "Como?". "De carro". Perguntei: "Por que não vai de avião?". "Gilman, 
não acredito que o avião fica lá em cima··. O avião pousa e decola todo dia, mas ele 
não acreditava que ficasse lá em cima. Então, a tecnologia tem muito disso. Ele não 
acredita na tecnologia aeroespacial, aerodinâmica. A pessoa não acredita no OMG e 
fica falando que dá pereba, dor no cotovelo, cai o cabelo. É preciso haver 
confiabilidade na mudança, senão ela não acontece. A mudança só acontece quando 
os que estão envolvidos com ela a desejam, sob pena de fracassar. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Com a palavra, o Dr. Sérgio Menin 
Teixeira. 

Palavras do Sr. Sérgio Menin Teixeira 
Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, representante do Presidente da Assembléia, 

Deputado Antônio Júlio; limo. Sr. Presidente da Federação da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais, Dr. Gilman Viana; limo. Sr. Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Tecnológico da FIEMG, Dr. Márcio Araújo, representando o 
Presidente da FIEMG, Dr. Stefan Salej; Exmo. Deputado Sávio Souza Cruz, Exmo. 
Deputado Mauro Lobo, coordenador dos trabalhos. 

Em primeiro lugar, gostaria de dizer da minha satisfação em estar participando 
deste fórum técnico. Gostaria de enfatizar que a causa de minha satisfação tem duas 
vertentes principais. Por um lado, estou representando o Presidente da 
FEDERAMINAS e da Associação Comercial de Minas, Dr. Arthur Lopes Filho, que é 
uma pessoa de muita sensibilidade para com essa questão da ciência e tecnologia. Em 
segundo lugar, por um motivo mais pessoal. É que eu também sou egresso do sistema. 
Trabalhei durante muitos anos na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, 
uma casa que é a matriz de muita coisa que se faz no Estado e que forneceu quadros 
preciosos para quase todas as agências públicas e os institutos que trabalham nessa 
área. 

Ao contrário do que a maior parte das pessoas pode pensar, não existe nenhum 
alinhamento, distanciamento e, muito menos, antagonismo entre o pensamento das 
pessoas que estão no âmbito do sistema de ciência e tecnologia e o das do âmbito 
empresarial. A parte mais lúcida do empresariado tem absoluta consciência da 
importância desse segmento, especialmente agora, nessa fase de dificuldades, nesse 
quadro mais tumultuado, em que as águas estão mais revoltas. Particularmente, tenho 
a convicção de que ou os brasileiros assumem o controle do navio ou ficarão a ver 
navios nesse particular. 

A FEDERAMINAS e a Associação Comercial de Minas Gerais têm se posicionado 
de forma inequívoca em relação à importância de uma política consistente, robusta e 
estruturada para a área de ciência e tecnologia, para a sociedade e para o setor 
produtivo. A prova prática disso é que quana-feira da semana passada foi estruturado 
o Conselho Empresarial de Ciência e Tecnologia, que tenho a honra de presidir. Ele 
foi recomposto, com uma presença multiinstitucional mais ampla, e fomos 
incumbidos de programar a atuação desse Conselho de forma intensa e efetiva, 
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visando, pelo menos, a duas coisas mais importantes. A primeira seria uma ação 
tópica, ou seja, a FEDERAMINAS e a Associação Comercial pretendem utilizar o seu 
poder de vocalização junto ao Governo e à sociedade para identificar os segmentos do 
sistema de ciência e tecnologia que precisam ser priorizados em cada instante, em 
face de cada conjuntura. É uma ação de natureza tópica mais permanente. 

A outra ação seria de caráter mais global, mais integrado, com um engajamento 
efetivo na luta pelo robustecimento de uma política explícita de ciência e tecnologia 
no Estado de Minas Gerais. Em relação ao último ponto, a FEDERAMINAS tem uma 
visão muito própria. Vou tomar a liberdade de relatar dois ou três pontos principais 
dessa filosofia que se pretende adotar em defesa de uma política explícita de ciência e 
tecnologia em Minas Gerais. De um lado, entende-se que, na atual conjuntura, em um 
regime de feroz competição em nível planetário, não podemos mais dar-nos ao luxo 
de prescindir de um apoio tecnológico que permita a competição c o sucesso. De 
outro lado, existe a questão do fundamento para a garantia de um movimento 
favorável à implantação de uma política consistente nesse setor. Trata-se de uma 
tarefa difíciL Há que se sensibilizar governos que estão às voltas com crises fiscais 
rigorosas e complexas. Também é necessário mudar algumas prioridades nas ações 
governamentais, para que se destaque essa em particular. 

Sinto-me à vontade para dizer tudo isso exatamente por ter participado do sistema 
durante muito tempo e por ainda considerar-me integrante dele. Acho que seria 
necessário mudar um pouco a própria cultura das pessoas do setor, que são 
formadoras de opinião. Há que se criar um sistema fundado em bases mais éticas, em 
favor da própria criação de um ambiente favorável à sustentação de uma política 
permanente de ciência e tecnologia. Quero chamar a atenção dos senhores 
especialmente para alguns valores éticos que existem em todo o mundo e na ausência 
dos quais não se consegue muito sucesso no setor. É uma mudança comportamental e 
cultural que temos que tratar de ativar, começando por nossos próprios hábitos, 
criando um comportamento mais ético, que tenha alguma expressão prática contra 
hábitos que tomamos como exemplos: o uso de "softwares" piratas, a prática 
generalizada de se copiar livros técnicos ou didáticos, em desrespeito ao direito 
autoral, e, principalmente, o desrespeito às patentes. 

Quanto a esse último particular, tenho uma visão pessoal muito própria disso. Acho 
que uma maneira de incentivar novos talentos, de premiar o mérito no setor de ciência 
e tecnologia é exatamente respeitar as patentes c as outras formas de registro da 
produção intelectual, inclusive em nome daqueles que, efetivamente. trabalharam ou 
colaboraram na criação de certos conceitos, idéias ou inovações. 

Peço licença ao coordenador dos debates para dar um depoimento pessoal, que acho 
emblemático, sobre a questão da ciência e tecnologia, que dá uma idéia das 
dificuldades em que nos encontramos. 

Ao final da década de 70, trabalhava numa grande empresa de projetos em São 
Paulo e fui convidado para coordenar três projetos de engenharia de grande porte na 
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Nigéria. Por uma série de circunstâncias, acabei não assumindo essa coordenação, 
mas, nas primeiras conversas com a equipe de prospecção, a qual já havia tido os 
contatos iniciais com a realidade da Nigéria, fiquei um pouco perplexo com a 
informação de que o grande problema para o desenvolvimento daqueles projetos 
estava na absoluta ausência de cartografia, os mapas disponíveis eram cartas escritas a 
bico-de-pena pelos ingleses, na época do período colonial. Na ocasião, estávamos 
com mapas disponíveis e atualizadíssimos. O País tinha acabado de deixar pronta, 
para uma ação coordenada do Serviço Geográfico do Exército, da Fundação ffiGE e 
da SUDENE, a cobertura geográfica de todo o espaço territorial nacional, na escala 
1150.000, abaixo do Paralelo 20, e 1/100.000, acima do Paralelo 20. Estávamos mal 
habituados. Precisávamos estudar um projeto para seu desenvolvimento ou mesmo 
para uma cotação comercial. Mandamos buscar na mapoteca, e aquela carta estava 
absolutamente disponível. Hoje, passados 30 anos, infelizmente a constatação é de 
que ainda estamos no mesmo patamar. Não tenho como fugir à comparação com os 
padrões africanos. 

Chamo a atenção para esse fato, porque uma das constatações que fizemos nesses 
projetos da Nigéria- não pude coordená-los, mas acompanhei o seu desenvolvimento 
durante muito tempo - é que a ausência dessa informação básica, desse conhecimento 
básico, gerou um impacto nos preços de execução, de 15% a 20%. Ou seja, os 
projetos ficaram mais caros nessa proporção por necessidade de se complementar com 
outros levantamentos de natureza mais específica, topográfico e outros. Há uma parte 
invisível do prejuízo que é de difícil codificação - não há meios de se saber, com 
certeza, qual foi o impacto final nos custos desses empreendimentos -, e há a 
imprecisão resultante da deficiência do conhecimento básico. São projetos menos 
completos, menos precisos do que aqueles que poderiam ter sido desenvolvidos com 
melhor qualidade. 

Hoje o setor empresarial, notadamente aquele que é representado no âmbito da 
FEDERAMINAS. tem uma noção muita clara dessa questão. Ao encomendar um 
projeto de engenharia, um empresário sabe que vai ter, seguramente, um projeto mais 
caro, mais impreciso ou menos adequado por conta dessa deficiência básica. Da 
mesma maneira que isso existe em relação à cartografia básica, percebe-se que existe, 
com certeza, em outras áreas do conhecimento. Passa a ser de extrema importância 
restaurar a capacidade que as instituições do Estado tiveram para conduzir programas 
dessa natureza. 

Fiz referência à minha casa de origem, o CETEC, porque ele chegou a fazer 
investimentos pesados, com equipamentos de porte, para o processamento de imagens 
exorbitais, e muito disso está perdido. 

Recentemente, quando o Estado tratou da digitalização dessa base cartográfica 
disponível, o projeto avançou até um determinado ponto e acabou não sendo 
concluído no âmbito do GEOMINAS por diversas razões, notadamente pelas 
dificuldades orçamentárias e de capacidade operacional. Ninguém me tira da cabeça 

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



422 
que lá no fundo existe também um componente comportamental, uma cena 
resistência das pessoas a se entusiasmar por um projeto que iria digitalizar uma base 
já bastante desatualizada. 

Sr. Presidente, mencionei esses fatos dentro do cenário que é hoje visto na 
FEDERAMINAS e na Associação Comercial, que vão levar a um posicionamento 
efetivo, prático e que vamos fazer com que seja o mais eficiente possível, em defesa 
de uma política consistente de ciência e tecnologia no Estado. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Márcio Araújo de Lacerda 
Boa tatde a todos. Em nome da FIEMG e do nosso Presidente, Stefan Salej, 

agradeço o honroso convite e cumprimento o Presidente da Mesa, demais autoridades, 
dirigentes e funcionários das instituições de pesquisa, senhoras e senhores. 

Assumi o Conselho de Desenvolvimento Tecnológico da FIEMG em meados do 
primeiro semestre, a convite do Stefan. Até o presente momento o Conselho está 
constituído por representantes de empresas que têm alguma coisa na área de pesquisa 
c desenvolvimento. Na última reunião, decidimos convidar para fazer parte dele 
representantes das universidades e do Instituto de Pesquisa do Estado. Esta semana 
deveremos formalizar esses convites. 

Ciência e tecnologia, no âmbito de uma entidade como a FIEMG, é algo muilo 
amplo. A FIEMG tem os seus sindicatos que tratam desse assunto, as câmaras 
setoriais, que cuidam das cadeias produtivas, e os conselhos temáticos, dentro de uma 
estrutura matricial, no caso, ciência e momento tecnológico, é um deles. 

Por ser um assunto muito amplo, o Conselho decidiu dedicar a sua atenção à 
cooperação da universidade e ao Instituto de Pesquisa e Indústria. Estamos numa fase 
de conhecer um pouco mais para formular os projetos. A FIEMG, como um elemento 
ativo na promoção do desenvolvimento do Estado, sempre deu importância a esse 
tema e, por meio do Instituto Euvaldo Lodi, vem procurando, principalmente em 
cooperação com a própria FAPEMIG, desenvolver projetos conjuntos de pesquisa e 
desenvolvimento. Mais recentemente, a FIEMG sentiu necessidade da formulação de 
um projeto mais estratégico e, com o apoio de várias consultorias, lançou o projeto 
Cresce Minas, que deve ser do conhecimento dos senhores, em que foram 
selecionados, entre 40 áreas econômicas do Estado, inicialmente 5 grandes blocos de 
área de conhecimento e de área produtiva para, pela metodologia de "cluster", 
procurar um desenvolvimento mais acelerado. Um deles é a biotecnologia, na área de 
Belo Horizonte, o outro é a eletroeletrônica, no Sul de Minas; agronegócio c 
fruticultura, no Norte de Minas. Tem-se procurado realizar um esforço de 
desenvolvimento. Nesse aspecto, a interação com os geradores de conhecimento, as 
entidades e as pessoas capazes de agregar valor ao produto para o mercado é muito 
importante. 

Ouvi parte dos depoimentos de hoje pela manhã e vi que instituições povoadas de 
pessoas idealistas, trabalhando em condições precárias, têm sido capazes de produzir 
com excelente qualidade para Minas Gerais e para o País. Tenho certeza de que essa 
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situação terá que ser resolvida porque é do interesse do Estado que a pesquisa 
venha a ter um papel mais estratégico no nosso desenvolvimento. Infelizmente, as 
instituições mais ou menos produtivas ligadas ao Estado têm problemas 
orçamentários por razões conhecidas políticas e econômicas equivocadas em nível 
federal, nos últimos oito anos, e, certamente, essas questões serão muito discutidas no 
próximo ano, na época da eleição presidencial. 

Os mais antigos talvez se lembrem de que na década de 60, quando os militares 
estavam tentando executar o seu projeto, apareceu um livro de um futurólogo 
americano chamado Herman Kan, que era um gênio e que fez projeções para vários 
países para o ano 2000. Ele não dava para o Brasil uma posição interessante para o 
ano 2000. Isso foi um choque na época, porque ainda tínhamos um pouquinho da 
euforia desenvolvimentista da era Juscelino, e os militares estavam costurando o seu 
plano de Brasil potência. Foi um clamor geral porque economistas respeitados, como 
Simonsen. não aceitaram aquelas projeções. Acho que muito do planejamento 
estratégico que os militares fizeram naquela época teve a ver com as projeções de 
Herman Kan. Seria até interessante que algum pesquisador ou algum estudante de 
pós-graduação de economia fizesse um estudo sobre isso. Nessa época, tivemos 
iniciativas brilhantes como a criação da EMBRAER, mas medidas equivocadas foram 
tomadas, como na área da indústria eletroeletrônica, por exemplo, cujos efeitos 
sentimos até hoje. Um dos maiores déficits da balança comercial do País foi nessa 
área. Lembramos disso para .. linear" a um recente relatório das nações unidas que 
colocou o Brasil em 42° lugar no mundo, em relação à pesquisa e tecnologia ou 
pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito triste porque estamos melhores em muitos 
outros indicadores, mas em ciência e tecnologia não se faz futuro, não se é 
competitivo. Temos o exemplo da Coréia, que é um país com pouquíssimos recursos, 
e resolveu, estrategicamente, ser competitivo pela ciência e tecnologia. Universidade, 
instituto de pesquisa, governo e empresários se uniram para serem competitivos no 
mundo, dentro de planos integrados. Não apenas a tecnologia, mas também a pesquisa 
básica está integrada a um plano estratégico de inserção competitiva em nível 
internacional. Acho que falta isso no País. Temos uma certa dispersão de recursos que 
deveriam ter uma aplicação mais definida em termos de prioridade para essa 
competição. A agricultura já demonstrou que pode se tornar mais competitiva pelo 
desenvolvimento e pesquisa, mas falta fazer a mesma coisa em outras áreas. 

Resumidamente, a FIEMG entende que deveríamos buscar todos os recursos 
disponíveis dos orçamentos c dos novos fundos setoriais, e, por meio de discussão 
estratégica e coordenada, definir os setores em que seremos mais competitivos e 
canalizar os recursos para uma competição internacional. 

Existe muita cooperação da indústria com a universidade. Verificamos, num 
seminário recente, a grande quantidade de recursos que as indústrias colocam nas 
universidades em projetos encomendados. Por que isso? Porque a indústria enxerga o 
mercado, define o objetivo e coloca o dinheiro, encomendando algo pronto e acabado. 
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Está cada vez mais difícil encontrar empresas para financiar bolsas de estudo para 
pesquisas sem objetivo imediato de mercado. Essa é uma tendência muito forte hoje. 

Naturalmente, para que exista essa coordenação, é preciso, antes, existir um 
governo com a visão de país, não tão preocupado em brilhar nos salões do circuito 
Elizabeth Arden, mas em olhar para os problemas dos nossos grotões. 

É importante que, no debate político do próximo ano, esteja inserida a consciência 
de que, sem uma balança comercial superavitária forte, vamos ter sérios problemas 
como os que a Argentina está tendo hoje. Nossa balança de serviço, que inclui juros, 
"royalties", turismo e fretes é estruturalmente negativa. Sem balança comercial 
positiva não há salvação. O câmbio mata. Não podemos perder isso de vista. E os 
senhores, como pesquisadores e funcionários de instituições de pesquisa, não podem 
perder isso de vista. Não haverá orçamento adequado para os senhores sem mais 
impostos, sem crescimento econômico, sem distribuição de renda. 

Não há solução corporativa. Não adianta a universidade achar que vai formar mais 
doutores e mais mestres e, com isso, publicar mais trabalhos e ser reconhecida. Se não 
patentear, não tem salvação. A Coréia patenteia 4 mil processos e produtos por ano 
nos Estados Unidos. O Brasil tem patenteado I 00 em média. Isso é a morte. 

Provavelmente, todos os senhores viram o novo projeto da lei de inovação do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, que está recebendo sugestões até o final da 
próxima semana. Na quarta-feira, nosso Conselho e a UFMG farão um debate 
conjunto, para tirannos conclusões e apresentannos sugestões em comum. 

Agradeço, mais uma vez, o convite. Estou programando uma visita com meus 
colegas às instituições, para conhecer melhor a realidade. A FIEMO está disposta a 
tomar parte neste debate. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Daremos, agora, início à fase de debates. A Presidência informa 

ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores, 
encaminhando as questões por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para 
agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações 
pessoais. 

Debates 
O Sr. Presidente É uma satisfação termos em nosso meio não apenas os 

palestrantes, mas também dois Deputados egressos da área de pesquisa: Paulo Piau, 
da EPAMIG, e Sávio Souza Cruz, da área ambiental da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. 

Depois de tudo o que ouvimos neste seminário, ficou bastante clara a necessidade 
de uma política de ciência e tecnologia para o Estado e para o País. O abandono e a 
falta de perspectiva em que vivem nossas instituições de pesquisa devem-se à 
ausência dessa política em nosso Estado. 

Somente a partir de uma política sustentável, que tenha continuidade, poderemos 
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fazer os devidos ajustes, e Minas poderá ser, realmente, um Estado que tenha a 
ciência e a tecnologia como base para o seu desenvolvimento. 

Ponanto, em um debate como o de hoje, é muito imponante que haja maior 
entrosamento entre instituições de pesquisa, área produtiva, universidades e, 
obviamente, a área governamental. Digo isso porque sabemos que há no Estado uma 
descontinuidade, o que é lamentáveL Não temos uma gestão que dure sequer quatro 
anos - nem um Governo. Na área de ciência e tecnologia, não há nem um órgão, a 
começar pela própria Secretaria, cuja gestão dure mais que quatro anos- isso, quando 
há uma explicitação de políticas, porque o que é comum - e lamentamos, repito - é 
que não haja continuidade. Normalmente, não temos nem o planejamento estratégico; 
quando o temos, é de curtíssimo prazo, quando não se pode imaginar um 
planejamento estratégico, na área de ciência e tecnologia, que não seja em médio e 
longo prazos. Portanto, esse envolvimento cada vez maior da área produtiva, da área 
de pesquisa, da área de fusão tecnológica e do próprio Governo, incluindo esta Casa, é 
de fundamental importância. Se não conseguirmos criar ambiente para essa discussão 
e para a cobrança de uma política duradoura - que não seja retalhada a cada Governo -
, vamos continuar nesse processo de decréscimo. 

A Sra. Maria de Fátima Abreu - Estamos discutindo, aqui, as demandas e 
expectativas da sociedade para a área de ciência e tecnologia. Hoje, pela manhã, foi 
ressaltada a importância de essa área trabalhar para minimizar a exclusão social em 
nosso Estado, na redução das desigualdades sociais. Assim, ao se falar em ter uma 
política sustentável na área de ciência e tecnologia para o Estado, gostaria de ressaltar 
que, embora concordando com a importância de a área de ciência e tecnologia estar 
acoplada à demanda do setor produtivo, para gerar mais riqueza, como disse o 
representante da FAEMG, ou para tomar a balança comercial mais positiva, como 
disse o dirigente da FIEMG, também acho fundamental que a política nessa área 
considere a necessidade de suporte tecnológico para o enfrentamento do problema da 
exclusão social, que, infelizmente, não está aqui representado. Então, gostaria de 
ouvir dos representantes da Assembléia, principalmente, como vêem a política de 
ciência e tecnologia e se vêem a possibilidade de haver políticas governamentais 
nessa área que priorizem projetos que tenham alto impacto social, permitam a redução 
da exclusão social em nosso Estado. 

Aproveitando o resto do tempo, vou falar da minha área específica: a gestão de 
resíduos sólidos urbanos, de lixo. O suporte tecnológico para essa área significa 
também haver uma política, uma tecnologia de gestão que incorpore as pessoas que, 
para sobreviver, só têm o lixo. Hoje, nos 853. municípios do Estado, temos mais de 
800 "lixões", na maioria dos quais há pessoas que deles sobrevivem. Assim, além do 
impacto ambiental seriíssimo que isso provoca, há aí a questão da desigualdade 
social. E, quando vamos resolver o problema do ponto de vista tecnológico, acabamos 
competindo com essas pessoas, que ficam ainda mais excluídas. Imagino que, da 
mesma forma, as outras instituições devem ter projetos com esse cunho, não 
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especificamente voltados para o setor produtivo. Então, gostaria que 
considerássemos as questões referentes às políticas governamentais c a seu suporte 
tecnológico, na perspectiva da redução da exclusão social. Obrigada. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Boa-tarde. Não tinha a intenção de falar hoje, mas 
não posso deixar de responder à pergunta da Fátima. Para mim, todas essas coisas se 
entrelaçam. Sua pergunta acaba nos remetendo, após um rápido raciocínio, à 
conclusão óbvia de que um país é mais do que um mercado. O Governo Federal tem 
imposto ao País uma lógica em que cuida de que isto aqui seja um mercado, 
esquecendo-se de um projeto nacional - esquece-se de que um país é uma cultura, 
uma gente, um povo, um território, enfim, muito mais do que apenas um mercado. 
Portanto, o que observamos é a progressiva perda de capacidade de investimento dos 
governos - no caso do Brasil, de todos os entes federados, à exceção - quem sabe? -
do ente líder, a União, que tem, por meio de vários instrumentos, concentrado 
recursos até em oposição e em contradição ao mandamento constitucional de 
descentralização. Então, por meio da Lei Kandir, do Fundo de Estabilização Fiscal, de 
DRU, o dinheiro tem sido retido pelo Governo Federal e usado não na construção de 
um projeto nacional, mas na administração de expectativas do mercado. 

Por isso, a sensação de que o Governo Federal é, cada vez mais, de opereta, porque 
é refém de irradiar uma confiança e, portanto, manter uma certa tranqüilidade no 
mercado, até que se tente desfazer uma apreensão cada vez maior nos meios 
infonnados do País de que o Brasil é uma pré-Argentina, de que esse processo 
crescente de utilização de 2/3 dos recursos nacionais no gerenciamento da dívida tem 
fôlego curto. Esse empobrecimento financeiro, esse empobrecimento moral dos 
governos fazem com que não vejamos uma política voltada para um projeto nacional. 
Quando não temos um projeto nacional, não há a preocupação com questões sociais, 
não há a preocupação com gente, com seres humanos, porque isso está fora da lógica 
pura e simples da administração de um mercado. Acho que é preciso que se retome 
um projeto nacional em que acreditemos. Nós, mineiros, aliás, somos herdeiros 
definitivos do sonho de Tiradentes de fazer deste País uma grande nação. Devemos 
ter projetos, aliás, um projeto de ciência e tecnologia comprometido com o bem-estar 
social, o que, infelizmente, não vemos hoje pelo País. 

O Deputado Paulo Piau - Gostaria de dizer à Maria de Fátima que tivemos, outro 
dia, a participação do Reitor da Universidade de Ouro Preto, que fez um comentário 
interessante: se ele fosse à FAPEMIG com um projeto para o desenvolvimento de um 
produto ou de um processo, poderia conseguir recursos, mas, se necessitasse analisar 
por que os jovens, os adolescentes de uma cidade pequena estavam usando drogas, 
estavam se excluindo do processo, na verdade, ele não tinha tanta expectativa de 
receber financiamento para um projeto dessa natureza. Então, sempre falo da exclusão 
social. Aproveitando sua deixa, temos que tomar grande cuidado com relação ao 
enfoque da tecnologia. Vemos, de vez em quando, algumas pessoas combaterem a 
ciência e tecnologia, porque, neste mundo capitalista, os processos levam a urna 

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



427 
menor utilização de mão-de-obra. Então, o desemprego está aí, e devemos ter, na 
verdade, um cuidado muito grande para não atribuir ao desenvolvimento tecnológico 
o desemprego grassado pelo mundo inteiro e, evidentemente, também no nosso País. 

Para suprir essa demanda com relação aos projetos ligados à sociedade como um 
todo, evidentemente, falta vontade política. Não vejo outra explicação para isso e vejo 
a fragilidade da nossa democracia, na nossa participação como cidadãos. Sempre digo 
que a decisão política hoje é como se fosse uma mesa com dois pilares, o pilar do 
argumento. Vejam que ninguém contesta. Estamos aqui, desde a parte da manhã, e 
ninguém contesta que tecnologia é importante, e todos pedem mais recursos para 
tecnologia. Em uma democracia frágil como a nossa, o poder da pressão acaba sendo 
mais importante do que o poder do argumento, diferente das democracias mais 
desenvolvidas. Por isso, disse pela manhã que, muitas vezes, o pesquisador e cidadão 
hoje tem uma importância significativa para brigar e pressionar os Governos, seja 
Federal, seja EsLadual, por mais recursos para a ciência e tecnologia. Então, você tem 
toda a razão, estamos todos na mesma direção e esperamos que, ao final deste 
encontro, consigamos mecanismos para argumentar e, evidentemente, pressionar. Só 
o argumento é pouco. Devemos pressionar o Governo, no nosso caso, do Estado, para 
que ele, realmente, utilize mais recursos na ciência e na tecnologia. 

O Sr. Sérgio Menin Teixeira - Essa questão que a Maria de Fátima levantou dá 
margem a um outro exame que gostaria de conduzir. Estamos vendo, com muita 
freqüência, a idéia de que posso comprar aqullo que não consigo fazer. Na realidade, 
esse é um engano. A tecnologia é aquilo que permite usar o conhecimento para 
resolver os problemas. Então, na realidade, devemos ter a chamada tecnologia 
endógena, não importa a tecnologia, ele deve estar aqui. Era só esse o registro que 
gostaria de fazer. 

O Sr. M~cio Araújo de Lacerda - Essa questão da exclusão social no País é muito 
grave. O mercado não encontrará solução para ela, a não ser por meio de um 
crescimento econômico sustentável de, pelo menos, 5% ao ano, com distribuição de 
renda. A distribuição de renda deve vir com políticas sociais compensatórias, que não 
sejam meramente distribuição de tíquete, de bolsas de alimentação, etc., mas que 
passem também pela preparação das pessoas para entender melhor o que está 
acontecendo. O que vemos e ouvimos falar dos projetos comunitários envolvendo a 
questão do lixo são coisas muito meritórias. Posso afirmar para a Maria Cristina que 
ela pode encontrar, em seu trabalho, alguma receptividade nas entidades de classes 
empresariais para iniciativas de cunho solidário, que, estão, cada dia mais, 
espalhando-se. 

A própria FIEMG tem um conselho de desenvolvimento social bastante ativo, com 
o qual seria interessante manter aproximação. É lógico que iniciativas individuais não 
resolverão o problema macroeconômico e de prioridades de política governamental, 
mas sempre é possível fazer muita coisa em nível local. 

O Sr. Presidente - Complementando o que já foi dito, falta política para a área de 
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ciência e tecnologia. Deveria haver ênfase na área social de ciência e tecnologia, 
talvez reservando recursos para serem destinados a programas de tecnologia 
apropriados. 

O Sr. Eustáquio Mário Ribeiro Braga - A questão humana, que se sobrepõe a 
qualquer tema, já foi abordada. O ser humano deveria ser discutido filosoficamente, 
em outro fórum. Tudo o que move a ciência e tecnologia é o ser humano. Tudo vem 
ao encontro do ser humano, não de encontro ao ser humano. Aqui estamos totalmente 
perdidos, porque, por mais que discutamos propostas, faltam diretrizes. Não falo 
apenas do Estado. Todos nós, quer efetivos, quer com mandato parlamentar, estamos 
tentando construir o Estado. Mas antes vamos construir o ser humano, vamos pensar 
grande, vamos pensar que precisamos valorizar não o servidor público, mas o 
cidadão, o homem que consumirá, de acordo com a visão capitalista. Aí entra a 
questão da distribuição de renda, que, a meu ver, será secundária, porque renda 
pressupõe desigualdade. Estamos falando de exclusão, o que é pior. Há pessoas que 
não estão no mercado. Tal vez, com essa má distribuição, todos se sintam penalizados. 
Pelos números, sabemos quem detém o poder, quem detém o capital e quantos são 
explorados por esse capital. 

Gostaria de receber comentários a respeito disso. Na Casa, está tramitando um 
plano de carreira para valorizar o servidor público, os recursos humanos, que estão 
escassos. O menor salário de nível médio não é R$360,00. É a proposta que está aqui 
que valoriza o pesquisador. Mas cada ser humano é pesquisador de si mesmo. 
Pesquisem-se. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Alguém da Mesa gostaria de fazer algum comentário sobre as 
colocações do Eustáquio? 

Pergunta de João Marcos Franco, da EPAMIG, a Gilman Viana e ao representante 
da FIEMG: "Nos precários resultados das contas externas do Brasil, o resultado 
superavitário das exponações do agronegócio pode ser visto como indicativo de 
eficiência da pesquisa agropecuária?''. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Pode, sim. Não apenas para pesquisa. O 
desempenho tem muito a ver com a capacidade negociadora e o acesso a mercados. 
Temos chances enormes de aumentar esses saldos e, nas negociações internacionais, 
conseguir afastar as barreiras que impedem o acesso dos produtos brasileiros ao 
mercado. Somos competitivos por alguns fatores, um dos quais o desenvolvimento 
tecnológico. A agropecuária brasileira, sobretudo a chamada agricultura tropical, que 
teve um avanço enorme nos cerrados, é, sem dúvida, uma resposta oriunda de 
pesquisas. Foi um setor muito bem trabalhado em sua transferência para o usuário. A 
decantada bacia leiteira da Zona da Mata agora está no Triângulo Mineiro, 
conseqüência de um modelo gerencial diferenciado. 

Este ano, o agronegócio deve gerar um superávit na balança comercial de 
US$18.000.000.000,00. Se a balança tende a ter um saldo de apenas 
US$2.000.000.000,00, o setor não agrícola está gerando um déficit de 
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US$16.000.000.000,00. Não precisamos apenas aumentar as exportações. 
Precisamos ter capacidade de produzir componentes de alta tecnologia para 
complementar nossos produtos exportáveis no setor de manufaturados. 

O exemplo da EMBRAER, uma glória para o Brasil, tem um componente 
fantástico. Ao vender um avião de US$150.000.000,00, importa US$90.000.000,00 
em componentes. Isso não é errado, mas precisa melhorar. Temos que superar o 
atraso da lei do computador para que vençamos, com produção doméstica, os déficits 
comerciais. 

O Sr. Márcio Araújo de Lacerda- Em relação à agricultura, há coisas a acrescentar. 
Quanto aos problemas na área de tecnologia da indústria, há coisas inexplicáveis 
acontecendo no Pais. Vocês devem ter acompanhado, pelos jornais, no ano passado, 
os debates sobre a nova versão da lei de informática, que evoluiu bastante. Na versão 
anterior, a lei de informática previa que os produtos fabricados e montados no Brasil 
com microprocessadores que atendessem ao processo produtivo básico, aprovado pelo 
Ministério de Ciência e Tecnologia, teriam direito à isenção do IPI, desde que 
investissem 5% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento, sendo 2/3 em 
universidades e instituições de pesquisa. Isso gerou enorme volume de investimento 
nas empresas e nas instituições de pesquisa. Eu tinha urna empresa na área de 
telecomunicações, que vendi para uma multinacional, há dois anos; foi classificada, 
em 1999, como a 20' maior investidora nessa área. Investimos US$5.000.000,00 
devido à lei de informática. Essa lei foi exaustivamente negociada no ano passado, 
sofreu pressões da Zona Franca de Manaus e se encontra esperando sanção final 
porque a burocracia está discutindo as alíquotas de imposto de importação, de IPI, etc. 
Resultado: todas as rnultinacionais, urna vez que já não temos empresas brasileiras 
nessa área, adiaram seus projetos de fabricação local e passaram a importar 
violentamente os novos produtos, no decorrer desse ano. Dessa forma, o saldo 
negativo cresceu exponencialmente, devido à burocracia de Brasflia, na disputa de 
espaço entre um Ministério e outro. É muito difícil avançar dessa forma. A agricultura 
pode produzir cada vez mais superávits, mas, com esse tipo de direção, em Brasflia, 
não avançaremos. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Cleide. da EPAMIG, dirigida ao Deputado Mauro 
Lobo: "O senhor, que está inserido na política, pode nos ajudar, junto com seus 
colegas, a resolver o problema de descontinuidade nos projetos de ciência e 
tecnologia? São tantos anos de discursos semelhantes ... ". 

Cleide, eu teria uma resposta que - creio - seria uma solução duradoura: a reforma 
do Estado. Quando falo em reforma do Estado, refiro-me ao Governo Federal, ao 
Governo Estadual e aos municípios. Estamos presenciando a descontinuidade. que 
não é a origem de todos os males, mas mostra seus efeitos. Quando o Eustáquio, da 
Associação dos Empregados da João Pinheiro, falava sobre a remuneração, uma das 
questões apontadas foi o problema estrutural de remuneração na área pública. Hoje, 
no orçamento, dos recursos disponíveis, temos 71% aplicados em salários, tanto dos 
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aposentados quanto dos da ativa. E não adianta dizer que a situação melhorará 
quando aumentarem as receitas ou que o Estado diminuirá seu quadro, etc. Estamos 
vendo várias instituições, na área de ciência e tecnologia, sucateadas exatamente por 
falta de renovação, de perspectiva, sem a entrada de novos recursos humanos. Mexer 
na estrutura do Estado é muito demorado. Em curto prazo, pode haver uma forte ação 
política do Conselho de Ciência e Tecnologia. Encontram-se representadas, no 
Conselho, as áreas de pesquisa, governo, produtiva e sindical, e ele pode ser um 
fórum de cobrança de uma política mais incisiva para o Estado. Creio que respondi, 
mais ou menos, a sua pergunta. 

Uma mudança estrutural no Estado não começa aqui. Aqui poderá haver um fórum 
de discussão e, obviamente, de pressão, mas a mudança tem de vir do Executivo, em 
todos os níveis, implicando, inclusive, uma reforma constitucional. Qual o órgão que 
pode, na área da ciência e da tecnologia, começar a pressionar? Acredito que seja o 
Conselho Estadual de Ciência c Tecnologia, pela sua representatividade. O Deputado 
Paulo Piau, que faz parte do Conselho, afirma que ele não está funcionando. Isso é 
lamentável, porque lhe cabe definir as prioridades para a área da ciência e da 
tecnologia. Com a palavra, o Deputado Sá vi o Souza Cruz. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Comentarei a pergunta da Cleide. Na verdade, em 
1988, já se identificava esse problema da descontinuidade da ação na área da ciência e 
da tecnologia e até dos investimentos. Em razão disso, surgiu, na Assembléia 
Legislativa, uma emenda à Constituição que propunha, àquela época, a destinação de 
3% do orçamento do Estado à ciência e à tecnologia. Embora isso esteja contemplado 
na Constituição, sabemos que jamais foi cumprido, apesar de o percentual ter sido 
diminuído. Temos de pensar na reforma do Estado, porque o Governo Federal, sob 
esse título, tem promovido um desmonte da capacidade do Estado em interferir na 
vida nacional. Ouvimos dizer que o funcionário público não serve para nada, mas o 
Dr. Gilman mencionou que a EMBRAER é o maior sucesso em exportação. Não 
deixamos de ter orgulho quando pensamos que grandes executivos do mundo 
desenvolvido voam em aeronaves produzidas pelos "barnabés" brasileiros. É preciso 
que compreendamos melhor o que acontece no Brasil e percebamos que temos um 
Governo sem um projeto nacional. Fizemos a inserção do País num processo de 
globalização descomprometido com o processo de preservação da soberania e de um 
projeto nacional. Para tanto, sabemos que não pode haver um projeto de soberania 
nacional sem uma ciência e uma tecnologia próprias. Um povo não é verdadeiramente 
soberano, caso não possua tecnologia e conhecimento e não domine as técnicas e a 
ciência. Portanto, compete-nos fazer a inserção da ciência e da tecnologia no contexto 
de soberania de projeto nacional. 

O Deputado Paulo Piau - Aproveitando a pergunta da Cleide, farei uma indagação 
às entidades representativas do setor produtivo. Na verdade, há uma relação efetiva 
entre as instituições de pesquisa aqui representadas e o setor produtivo, sobretudo nas 
questões fundamentais de uma instituição? Estamos discutindo o orçamento, por isso 
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peço esse esclarecimento, para que possa fazer o meu comentário sobre a questão 
da Cleide. As instituições estão entrelaçadas com o setor produtivo na empreitada de 
fazer com que o Governo enxergue que é importante alocar mais recursos - tanto 
humanos quanto materiais e financeiros- para as instituições de pesquisa? Gostaria de 
ouvir as três instituições, se for possível. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Fico encantado com a necessidade do setor 
produtivo de pressionar o Governo para governar. A ciência e a tecnologia têm de 
fazer parte de um projeto do Governo, sem a necessidade de pressioná-lo. O 
corporativismo setorial tem de exercer essa pressão, mas a ciência e a tecnologia 
devem fazer parte de um projeto do Estado, da nação e da sociedade. A estrutura dos 
dirigentes dos órgãos governamentais foi convocada com a qualificação de pensar o 
Estado, e não de atender ao que se cobra. Essa parte do projeto não nos cabe. Cabe-
nos demandar as necessidades setoriais. O Estado tem de pensar não apenas no que 
diz respeito à tecnologia, mas também a todas as oportunidades. Esse projeto visa 
criar uma estrutura competitiva no Estado - fiscal, produtiva, desenvolvimentista e 
sustentável - da ciência, da tecnologia c da pesquisa de desenvolvimento, obviamente, 
apoiando as estruturas existentes e cumprindo os orçamentos legais. Será que ainda 
falta uma lei para que todos sejam obrigados a cumprir as leis existentes, inclusive os 
Estados? 

O Sr. Márcio Araújo de Lacerda - Posso estar ma1 informado, mas, até onde sei, 
fa1ta um projeto de desenvolvimento do Estado. Isso já existiu, mas, atua1mente, não 
vemos nada semelhante. Onde estão as vantagens competitivas e as vocações para o 
investimento? Para onde vamos prioritariamente canalizar os poucos recursos 
disponíveis para a ciência e tecnologia? 

Não sei se hoje o tripé INDI, BDMG e Fundação João Pinheiro está em condições 
de desempenhar o papel de agência de desenvolvimento, mas falta uma análise do que 
é possível fazer com os recursos existentes, do que temos de mobilizar, em tennos de 
capitais locais e de outros Estados e países, e de quem devemos convidar a vir para 
cá. Os outros Estados estão agindo dessa forma. No Paraná, em Santa Catarina e no 
Ceará, as rivalidades políticas estão sendo deixadas de lado, para se criar uma 
sociedade anônima e virtual, a fim de se buscar o interesse do Estado. Há certa 
mobilização, metas a serem cumpridas, c cada um tem seu papel, tanto no campo 
governamental como no privado. 

O mesmo não ocorre em Minas Gerais, e isso é uma pena, porque, sem 
planejamento, não há o que fazer. Existem problemas quanto a recursos, mas, apesar 
do estouro da bolha de dinheiro fácil para investimento pelo mundo afora. há ainda 
muitos fundos de investimento para projetos emergentes disponíveis. Falo isso de 
cátedra, porque sou sócio de um fundo de investimento, e encontramos enorme 
dificuldade para aplicar os recursos. Portanto, falta coordenação. 

O Sr. Sérgio Menin Teixeira - Tenho dificuldade de fazer uma leitura do setor 
produtivo como um todo, mas, no âmbito do segmento representado na 

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



432 
FEDERAMINAS, imagino que a questão da junção das instituições de ciência e 
tecnologia com o setor produtivo não ocorre de forma muito intensa, na fixação das 
prioridades ou na seleção de programas. 

Existe certo intercâmbio na venda de serviço das instalações existentes, algo que as 
instituições vêm fazendo. Mas, na escolha das prioridades de pesquisa, acredito que 
não há. 

Também não vejo - fui pego meio de surpresa por essa questão - que haja 
necessidade dessa vinculação muito nítida. É claro que, para alguns setores de 
produção já tradicionais, que representam linha importante para a economia, é 
indispensável que as instituições de pesquisa instrumentalizem esse setor através do 
desenvolvimento de novas tecnologias. Mas acho que é um espaço para começarmos 
a pesquisa tecnológica ou a geração do conhecimento em outras áreas. E, no vácuo 
delas, deve surgir alguma atividade empresarial. É o que poderia falar. 

O Deputado Paulo Piau - Só queria fechar a questão da Cleide, porque realmente 
preocupam as informações trazidas. 

Compreendo o que disse o Dr. Gilman: que é preciso uma lei para fazer o Governo 
cumprir a lei. É sério, é gravíssimo. Fizemos este comentário de manhã: "enquanto 
não há consciência para se cumprir aquilo que é importante para a sociedade, o 
pesquisador deve ficar pesquisando". 

Comentamos aqui, Dr. Gilman, que o pesquisador tem uma tarefa a mais, que é 
exatamente correr atrás. E o ideal é que o Estado cumpra seu papel, porque fazer 
ciência, pesquisa e educação é seu dever. Infelizmente, a realidade nos conta que o 
Estado não cumpre sua obrigação, seja ele qual for. Não estou me referindo a Minas, 
pode ser a União ou algum município. Então, é importante que estejamos nos 
laboratórios pesquisando, com recursos, e que o Governo cumpra a sua parte. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia buscou o Ministério 
Público, fez representação contra o Governo do Estado para o cumprimento do I%. 
Eram 3%, passou para I%, e, agora, estão destinados à FAPEMIG apenas 0,3%, 
conforme dados do ano passado. Cabe à Assembléia fazer a lei, mas cabe ao 
Judiciário fazer cumprir a lei. O Dr. Gilman disse que não é responsabilidade nossa, 
que o Governo tem que cumprir sua parte. V amos fazer a lei para o Governo cumprir, 
mas, se a justiça não obriga o seu cumprimento, a quem isso vai competir? 

As empresas de ciência e tecnologia devem interagir mais com o setor produtivo, 
até para buscar a força política necessária, em vista do momento e da falta de 
consciência em que o País vive. Isso seria desnecessário se fôssemos organizados. 

Cleide, registro essas palavras para a sua reflexão e para reflexão de todos. 
O Sr. Joaquim Dias Nogueira- Novamente as questões ficam para trás, mas acabam 

sendo contempladas de uma forma ou de outra. 
Há um grupo de pesquisadores das instituições públicas que manifestou 

preocupação com a progressão salarial, a carreira e outras necessidades que são 
emergenciais, como o financiamento de pesquisa. Talvez estejam preocupados 
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exageradamente, deixando, às vezes, tal preocupação limitar sua ação, que 
também deve estar voltada para outras questões, que não a de vir a uma plenária 
pública no Estado c fazer determinadas reivindicações que não são da sua 
competência. Às vezes, até quanto à forma de elaborar e de expor, a1guns colegas não 
têm facilidade para considerar políticas públicas. Mas a iniciativa privada 
representada já foi contemplada, quer dizer, pensa em como atender a todas as 
demandas da sociedade e gerar modernização no futuro. É quase inviável pensarmos 
que o Estado seja capaz de resolver todos os nossos problemas. Então, será que falta 
disposição mais consistente da iniciativa privada e dos segmentos aqui representados 
para se sentar com o Governo? Não vou discutir o elemento coordenador, se há um 
elemento, se o Estado, a sociedade ou a iniciativa privada realmente deve assumir 
esse papel de coordenador da discussão. 

Efetivamente, como pesquisador - diante de a1guns colegas, sou um pesquisador 
medíocre -, não tenho como falar muito, mas sei que não precisamos nos despojar de 
certas prerrogativas, de sabedorias para avançar e criar uma sociedade futura 
preocupada com a questão da alimentação e de políticas regulatórias, uma sociedade 
diferenciada em vista da agregação e da disposição do homem e de sua capacidade de 
conhecimentos, de geração de idéias, enfim, uma sociedade moderna. É isso. 

O Sr. Presidente - Vou agregar ao comentário do Joaquim o que disse Maria 
Regina, da EPAMIG: "O desempenho das instituições de pesquisa e desenvolvimento 
depende de estrutura adequada e capacitação para transferência para o setor 
produtivo. 

Isso parece estar muito claro. Até que ponto o setor produ ti v o das empresas 
privadas estaria disposto a investir, em termos de espaço político e de participação de 
recursos financeiros, na direção de política aplicada ao desenvolvimento?". Peço aos 
três representantes da iniciativa privada que respondam a essa questão. 

O Sr. Sérgio Menin Teixeira - Acredito que essa parceria ou o investimento na 
busca de solução tecnológica vai ocorrer na estrita medida da possibilidade de aquela 
linha vir a produzir resultados financeiros. Não tenho ilusão de que isso foge a esse 
modelo no âmbito empresarial. É um modelo que permite ampla linha de atuação. 
Então, podem ser utilizados mecanismos que sustentem linhas inteiras de pesquisa, 
com base nos resultados financeiros das que forem geradas. 

O Sr. Márcio Araújo de Lacerda - Não disponho de dados a respeito do volume de 
investimentos das empresas privadas em instituições de pesquisa de Minas Gerais. 
Fizemos um seminário na FIEMG, em junho, justamente para discutir a questão, em 
que estágio está a cooperação da empresa mais voltada para a universidade. Vimos 
depoimentos de representantes da FJAT, da TELEMAR, da CEMIG e de várias 
universidades, de Viçosa, Juiz de Fora, Ouro Preto, da UFMG. O número de projetos 
e os valores envolvidos são bastante expressivos. Por quê? A empresa chega com uma 
demanda, tem uma necessidade de mercado, precisa de pesquisa básica, de 
aprimoramento incremental de um processo, de um produto, então, encomenda e 
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negocia essa pesquisa com um objetivo. Mostrei isso aqui antes, e envolve 
bastantes recursos. Quando o pesquisador tem um lampejo de criatividade e faz 
alguma coisa por iniciativa própria, pode fazer algo, concluir, mas depois vai ter de 
enfrentar a dura realidade do questionamento de mercado, se aquele projeto é viável 
ou não. Então, existe certa dissociação nesse processo. O pesquisador, quando tem a 
verba para pesquisa, deveria se preocupar um pouco mais em saber de que o mercado 
está precisando, sem nunca se esquecer da sua patente. 

Em relação à iniciativa, o Projeto Cresce Minas, da FIEMG, é de muito fôlego. Foi 
uma iniciativa em que se gastou muito dinheiro com consultorias. É possível obter 
dados sobre isso, por meio do "site" da FIEMG, em que foram definidos aqueles 
setores em Minas Gerais que têm mais condições de crescimento em curto prazo, 
principalmente devido a essa possibilidade de sinergia forte com as instituições de 
pesquisa, com os geradores de conhecimento na própria região. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Há uma crise de desconfiança, pois o setor 
produtivo não acredita no Estado, que também desconfia do setor produtivo. É preciso 
recuperar isso. Os abnegados são os candidatos a levantar essa bandeira, ao nosso 
lado e ao lado do Estado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Quando assumi a Secretaria de Administração, 
recebi a honrosa visita do ilustre e emérito Prof. Paulo Neves de Carvalho, que, entre 
outras coisas do seu brilhante currículo, foi o fundador e 1 o -Secretário de 
Administração do Estado, no Governo Magalhães Pinto, ocasião em que foi colega de 
secretariado do meu pai. Fez um comentário que gostaria de trazer aqui, a propósito 
do comentário do Dr. Gilman, sobre o cumprimento das leis. O Dr. Paulo disse que, 
no Brasil, observamos crescente abismo entre a realidade e a norma. E que, 
infelizmente, com toda sua experiência, percebia que toda vez que a norma se 
chocava com a realidade, inevitavelmente, a realidade ganhava. Não é preciso ser 
grande conhecedor das leis do nosso País para saber que, por exemplo, 
constitucionalmente, os juros são de 12%. Isso já foi cumprido? Quando? Onde? Isso 
vem da vocação do legislador brasileiro para refletir, no texto legal, uma espécie de 
inspiração desiderativa. Reflete o desejo. Agora, isso está sendo muito agravado pela 
irresponsabilidade com que o Governo Federal tem tratado a confecção de leis. Hoje 
fazem-se leis no Brasil, única e exclusivamente, para subsidiar rodadas de 
negociações com o FMI. Darei um exemplo: era Secretário de Administração quando 
saiu a Lei Federal no 9.717, dizendo que nenhum ente federado poderia gastar, com 
seus inativos, mais que 12% da receita líqüida corrente. O Estado gastava 26, 27%. 
Numa reunião em Brasília, disse: "Como ainda não foi regulamentada a demissão do 
aposentado, como também não conheço o instituto da exoneração do pensionista, 
como vou baixar para menos da metade o comprometimento?". Talvez o Presidente 
Fernando Henrique esteja sugerindo que contratemos um '"serial killer", com a missão 
de eliminar as pessoas e seus descendentes, como única forma de atingir o fim. Será 
que o Sr. Pedro Malan e o Sr. Gustavo Franco não sabem que essa lei é irreal? Claro 
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E a questão dos inativos? Agora está resolvido: no Brasil é lei, todo mundo gastará 
só 12%. E assim sucessivamente. Dessa fonna, como é que as leis podem ser 
cumpridas? A entrega da Cia. Energética do Paraná é o maior projeto daquele Estado. 
O Fundo de Pensão do Paraná furou no primeiro mês. 

Em Minas Gerais estamos tentando preservar os instrumentos para, assim que se 
mude a política federal, ter o mínimo de condições para retomar um projeto de 
compromisso com o povo brasileiro. Esse é o principal planejamento que está sendo 
feito em nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Nísio de Souza Annani, do CREA-MG, ao Dr. 
Gilman: "Considerando-se a quase duplicação de produção de grãos - graças ao 
desenvolvimento em ciência e tecnologia-, não estaria justificado maior investimento 
nessa área?". 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Estaria. Onde está ocorrendo o maior 
desenvolvimento da produção? Isso não acontece em todas as áreas. Existe a conexão 
entre o empresário e a pesquisa. É preciso ter capacidade de investir para fazer a 
escala. A produtividade não foi atingida somente com a gestão tecnológica, mas 
também na escala, na capacidade gerencial. Há um ponto fantástico nessa conexão, 
que é a preparação das pessoas. A história do despreparo do cidadão brasileiro - um 
nível de escolaridade em torno de 4,8 anos por pessoa - é um mal muito grave, um 
obstáculo para se atingir sucesso e maior velocidade na aplicação da ciência e da 
tecnologia. Sem dúvida, o crescimento da produtividade no meio rural se deve a um 
avanço da pesquisa no setor. É bom lembrar os elementos novos que a EMBRAP A 
lança, cada vez mais, no mercado. 

O Sr. Presidente - Existem duas perguntas dirigidas à Mesa, que podem ser 
agrupadas. A primeira foi formulada por Maria José Granate, da EPAMIG: "Uma das 
expectativas da sociedade é a renovação dos quadros de pesquisa e desenvolvimento e 
de ciência e tecnologia. No entanto, as várias centenas de mestres e de doutores, 
formados todos os anos pela universidade, não encontram mercado privado de 
trabalho nem concursos públicos. É um desperdício de gente e de investimentos: o 
Governo paga os professores, financia os projetos e concede bolsas. A sociedade e o 
País têm direito a um retorno. Esta Casa tem alguma proposta para a rápida utilização 
dos recém-doutorados?". 

A outra pergunta foi formulada por Maria Inês, da EPAMIG: "As conquistas deste 
fórum serão estendidas a todas as empresas de pesquisa? A questão do plano de 
cargos e salários, no caso da EP AMIG, também está sendo avaliada no conjunto das 
demais? Como está sendo comentada a questão da política estadual de ciência c 
tecnologia, não seria oportuno o fortalecimento de uma Secretaria de Estado que 
englobasse todos os órgãos de pesquisa de Minas, a fim de fortalecer mais o setor?''. 

O Deputado Paulo Piau - Com relação ao plano de cargos e salários, foi dito, na 

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



436 
parte da manhã, que as instituições estão desenvolvendo seus planos de cargos e 
salários. Evidentemente, a EPAMIG está ficando fora desse contexto. Portanto, faço 
uma convocação, a fim de que o plano de cargos e salários da área de ciência e 
tecnologia contemple todas as empresas, inclusive a EPAMIG. Com certeza, essa 
proposta sairá dos grupos de debates. É preciso verificar como isso se enquadra, 
porque a constituição juridica das empresas é diferente. A EPAMIG é uma empresa, 
mas existem as fundações e as autarquias. É preciso analisar esse assunto. 

Já existe discussão sobre uma só Secretaria para a ciência e a tecnologia. Fizemos 
um debate, há mais ou menos cinco meses, com relação à ida, sobretudo da EPAMIG, 
para a Secretaria da Ciência e Tecnologia, ou seja, a proposta seria colocar tudo 
dentro da mesma orientação. Não houve consenso dentro da empresa com relação a 
esse assunto. Desde que o setor agropecuário seja contemplado e tenha alguma 
perspectiva, alguma coisa que se vislumbre duradoura, inclusive a recomposição das 
equipes de trabalho, não importa onde está colocada a EPAMIG, não importa em que 
Secretaria. É preciso ampliar os debates internos naquela instituição. Solicitei ao Dr. 
Salustiano que mostrasse aos membros da EPAMIG alguma luz diferenciada da que 
está relacionada com a vinculação do órgão à Secretaria da Agricultura. O local é o 
menos importante. O fundamental é a perspectiva de recomposição da empresa e do 
trabalho. 

Quanto ao aproveitamento de recém-doutorados, não somos o Poder Executivo. 
Elaboramos as leis e fiscalizamos o seu cumprimento. Esse programa deve partir do 
Governador do Estado. Em relação ao que couber à Assembléia, quanto aos aspectos 
legislativo e de fiscalização, além da realização de debates, estaremos abertos. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues- Voltarei ao assunto relacionado com a pesquisa e o 
setor público. Há um caso concreto: encontramos freqüentemente pesquisadores que 
querem desenvolver projetos, e a burocracia não pennite. Para se comprar meia dúzia 
de lápis, levam dois meses e meio. A pesquisa não espera isso. A vida privada e 
empresarial não espera isso. 

Sobre o problema de se criar uma Secretaria, ela pode até ser criada, mas não 
enxergo isso como solução, de forma alguma. Se houver uma valorização das que aí 
estão, dando um projeto para cada uma, um projeto coordenado para cada instituição, 
não é preciso criar mais órgãos. Não sou eu quem vou pagar a conta, mas acho 
absolutamente desnecessário criar mais diretorias. 

O Sr. Presidente - Dr. Gilman, só para clarear, a questão é se essas instituições 
deveriam ser todas agrupadas na Secretaria da Ciência e Tecnologia, não é criar uma 
Secretaria. 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - A não ser a EPAMIG, acho que deve continuar 
com a Secretaria de Agricultura. Se há outros institutos abrangentes, que não são 
específicos, sim, mas se é a Empresa Mineira de Pesquisa Agropecuária, confesso que 
reuniões que já tive na Secretaria de Ciência e Tecnologia para traLar do assunto do 
leite, se não fosse a contribuição da EPAMIG, seriam difíceis de ser compreendidas. 
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O Sr. Sérgio Menin Teixeira - Sobre as duas questões: em primeiro lugar, sobre 
essa proposta de se agruparem no mesmo sistema operacional, na mesma Secretaria, 
diversas instituições. Os especialistas em administração pública têm se manifestado 
unanimemente contra essa idéia. Em si, isso não vai trazer nenhuma melhoria. A idéia 
de se obter um bom desenho ou um bom arranjo na administração pública é muito 
semelhante à idéia de se fazer a mesma coisa em nível empresarial ou dentro de uma 
mesma instituição. É a escolha do programa. Onde vamos fixar a atenção? Escolho 
tantos programas que são as linhas principais de ação política, e tudo o mais é 
periférico em relação àqueles programas. A mesma coisa acontece na distribuição das 
vinculações entre as Secretarias e órgãos subordinados. Escolho onde vou centrar 
minhas ações e distribuo outros satélites em volta daqueles pontos. Não precisa haver 
necessariamente um ponto focal de ciência e tecnologia com esse atributo; pode haver 
instituições de ciência e tecnologia distribuídas por outros sistemas operacionais, 
atendendo propósitos específicos. 

A outra questão é uma certa desilusão com a existência de doutores e outros 
formados em programas especiais de treinamento sem aproveitamento no mercado de 
trabalho. Na realidade, isso é o que há de perverso na economia. Na minha leitura, 
ocorre com todo mundo, não só com aqueles que estudaram, fizeram doutorado ou se 
submeteram a um programa especial de treinamento. O que há de mais perverso na 
crise é exatamente o sacrifício de talentos. É mais ou menos equivalente a um bom 
jogador de futebol que tivesse aparecido na época em que o Pelé reinava inconteste. 
Ele nunca teria a chance de aparecer como o melhor jogador. Vivendo nesta crise do 
Estado como um todo e nesta crise econômica, a pessoa perde oportunidades. 

O Sr. Márcio Araújo de Lacerda - Volto a insistir que essa questão é um problema 
de planejamento, é uma visão de futuro para a economia do Estado. O Deputado 
Sávio não gostou muito da referência que fiz ao Paraná. Não que o Paraná seja 
necessariamente mais bem administrado que Minas Gerais: o que eu disse é que existe 
uma coordenação forte entre os meios empresarial, estatal e político para definir 
objetivos setoriais alcançáveis em prazo curto e médio e todos batalham por aquilo 
acima das divergências partidárias, ideológicas e as demais. Acho que, em Minas 
Gerais, está faltando isso. 

Com relação à questão do organograma, pode ser resolvida com as metas. A melhor 
estrutura que existe é a matricial, é a gerência de projetos com resultados claramente 
mensuráveis e definidos. Cada um sabe o que tem que fazer e é cobrado por isso. 
Pode haver uma redução de secretarias, porque esse não é o problema. O problema é 
que quem está na linha de frente tem um objetivo claro e sabe que vai ser cobrado ou 
premiado por isso. 

A Sra. Magdala Alencar Teixeira - Obrigada, Deputado Mauro Lobo. Na verdade, 
quando pedi para fazer uma intervenção, estava contextualizada numa pergunta que o 
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Deputado Paulo Piau dirigiu aos representantes do setor produtivo organizado. Eu 
queria dizer que a demanda pelos trabalhos do Instituto Tecnológico e do CETEC em 
especial tem sido crescente; a demanda e a oportunidade de parceria. De 1999 para 
2000, tivemos um aumento de 68% na captação de recursos da iniciativa privada. 
Contando rapidamente, temos convênios ou contratos com oito associações, 
sindicatos ou organizações. Então, um setor organizado, com projetos específicos com 
uma ou duas empresas, temos vários, financiados pela própria empresa ou não. Há 
uma atividade muito intensa, algumas delas fazendo parte até de projeto maior. 
Temos parcerias com mais de um "cluster", mas, com um deles, estamos fechando um 
pacote tecnológico, que é o de Papagaio. São fontes de financiamento diferente dentro 
de um programa de Estado em parceria com a empresa, colocando o trabalho do 
CETEC à disposição da comunidade. 

Quero falar também de uma questão que diz respeito ao Legislativo, porque parte 
dos problemas dessas instituições são resolvidos nesta Casa. Precisamos desse 
fortalecimento institucional, que passa pela modernização da estrutura administrativa. 
Não podemos ficar num sistema burocrático de administração, em que tudo não pode. 
O dirigente público é que decide se deve ou não fazer alguma coisa que vá ferir uma 
lei. Então, você deixa o benefício maior ser prejudicado em detrimento da 
responsabilidade de assumir uma coisa séria e fazer? Então, a legislação precisa ser 
modernizada, para que tenhamos a possibilidade de administrar e obter os resultados 
na agilidade que o setor empresarial requer. 

Estamos falando muito sobre a gestão tecnológica. Alguns levantaram que a 
questão é integrada, e assim é. Nesta semana, vimos a questão do preço do leite dos 
Estados Unidos colocado no Brasil, passando pela Argentina. Lá, o produtor recebe 
R$1 ,44 por litro de leite. Aqui, o valor pago ao produtor está em torno de R$0, 16. 
Então, a questão é conjuntural e não pode ser tratada de maneira pontual. Com 
certeza, em todos esses casos, a ciência e a tecnologia têm papel importante, e é 
preciso dar ênfase aos estudos econômicos, como os realizados pela Fundação João 
Pinheiro. Obrigada. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres 

expositores, às demais autoridades e participantes, bem como ao público em geral, 
pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
especial de amanhã, dia 6, 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 6111/2001.). Levanta-se a reunião. 
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reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Apresentação dos 
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relatórios dos grupos de trabalho - Apresentação dos pedidos de destaque 
Votação do documento final- Discussão e votação dos destaques - Apresentação e 
votação de novas propostas - Eleição da Comissão de Representação - Entrega do 
documento final -Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aflton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira. Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Herrneto - Elbe Brandão - Fábio 
A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa- Ivair 
Nogueira- João Leite- João Paulo- José Braga- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes 
-Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria Olfvia-
Mauro Lobo - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Às 9hl5min, 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 Sávio Souza Cruz, z•-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa o Exmo. Sr. 
João Gilberto Ripposati, Vereador à Cãmara Municipal de Uberaba; as Exmas. Sras. 
Magdala Alencar, Presidente do CETEC; Patrícia Faleiro Pimentel, coordenadora do 
grupo de trabalho I; os Exmos Srs. Marcelo Franco, Diretor da EPAMIG; Geraldo 
Alvim Dusi, relator do grupo de trabalho I; Davidson Lopes de Figueiredo, 
coordenador do grupo de trabalho li; a Exma. Sra. Maria de Fátima Abreu, relatora do 
grupo de trabalho li; os Exmos Srs. Sebastião Gonçalves de Oliveira, coordenador do 
grupo de trabalho III; e Adauto Ferreira, relator do grupo de trabalho III. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da plenária final do Fórum 

Técnico Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado: Crises e 
Perspectivas, com a discussão e aprovação do documento final. 

Gostaria de retificar um dado apresentado ontem, quando se afinnou que O, 15% do 
Pffi era aplicado em ciência e tecnologia. Em Minas Gerais, o percentual está abaixo 
do índice nacional, o que já é suficiente para verificar que, em nosso Estado, as 
instituições de pesquisa precisam de mais apoio. Passo os trabalhos ao Deputado 
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Sávio Souza Cruz. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Bom dia. Como o documento 

contendo as propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, a idéia original seria 
suspender a reunião por 30 minutos, para que os participantes pudessem lê-lo. Em 
virtude do atraso inicial, sugiro que consideremos lida a proposta de documento final. 
Os participantes que concordam com esta sugestão levantem os cartões. 

Parece-me clara a concordância com essa proposta. Com a palavra, pela ordem, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Consulto o Presidente com relação a se essa seria a leitura 
do documento. 

O Sr. Presidente - Sim. 
O Deputado Paulo Piau - Ela vai ser feita pelos coordendores dos grupos durante a 

reunião ou o documento vai ser considerado lido? Todos têm ciência do trabalho dos 
outros grupos? 

O Sr. Presidente - Essa proposta foi disponibilizada para os participantes. A idéia 
inicial era a de fazer a leitura durante 30 minutos. Consultei os presentes quanto a se 
concordavam que o documento fosse dado como lido, porque, levando-se em conta 
que todos o têm em mãos, a leitura seria ociosa. 

Aprovada essa proposta, será feita a apresentação dos relatórios dos grupos de 
trabalho e, em seguida, passaremos à apresentação dos pedidos de destaque. 

A Presidência vai anunciar o número de cada proposta, e a Mesa receberá os 
pedidos de destaque, que deverão ser feitos oralmente, por meio dos microfones do 
Plenário, e formalizados em seguida, por escrito, com a indicação do número da 
proposta e com a identificação das entidades que os subscrevem. 

Os destaques podem ser feitos para adicionar. suprimir ou modificar. A fim de 
agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as alterações 
propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas 
contraditórias serão automaticamente destacadas. 

Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a palavra por até 2 minutos 
aos representantes indicados pelas entidades para o encaminhamento da votação dos 
destaques, alternando-se um favorável e outro contrário à proposição, se houver 
divergência. 

Concluída a apreciação dos pedidos de destaque, poderão ser apresentadas 
oralmente novas propostas, desde que sejam a seguir formalizadas e subscritas por, no 
mínimo, 25% dos votantes presentes. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, alguém vai votar alguma coisa. Não sei se 
a minha insegurança se deve ao fato de ter recebido esse documento agora e ainda não 
ter tido tempo para lê-lo. Mas também não vou votar. Quero saber se todos já 
conhecem o resultado dos grupos de trabalho, porque uma votação tem de ser 
consciente. Caso contrário, iremos votar sem base. Não sei se a dispensa da leitura do 
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documento é definitiva ou se realmente há necessidade de se fazê-la. Pode ser que 
estejamos nos apressando e assim possamos prejudicar o processo de votação. Temos 
de enumerar prioridades. 

O Sr. Antônio Monteiro de Sales Andrade - Bom dia. Apesar de a proposta do 
Presidente ser interessante, talvez seja interessante, para que o grupo tenha mais 
segurança - ontem os trabalhos terminaram muito tarde, as pessoas chegaram agora há 
pouco, e muitos não conhecem os detalhes - ler cada tópico. Assim, a votação será 
mais consciente. 

O Sr. Presidente- Com relação à leitura, parece-me que é uma questão vencida. 
Com relação à sistemática de votação, após a apresentação de cada grupo de 

trabalho, vamos colocar em votação as questões legais, como a nomeação de 
dirigentes e o mandato de dirigentes. Todos os pedidos de destaque serão verificados 
e retirados da votação. Vota-se o documento na parte não destacada, e depois. cada 
destaque. 

Vou repetir: primeiro vamos enumerar todos os itens em que exista pedido de 
destaque para suprimir, alterar ou acrescenLar alguma proposta em relação àquele 
ilem. 

Depois de feitos os destaques, submete-se à votação o documento, salvo destaques. 
Aprovado o documento, passaremos a apreciar cada um dos destaques. Essa seria a 
sistemática. Com isso, acredito ter resolvido a questão de ordem. 

O Deputado Paulo Piau - Vou insistir um pouco, porque estou considerando que a 
leitura é absolutamente necessária, porque um grupo não conhece o resultado do 
trabalho dos outros, mas todos vão votar todas as matérias. Apesar de o Presidente ter 
considerado vencida a matéria, acho que poderíamos reconsiderá-la, se o grupo achar 
que há necessidade da leitura para a eficácia da votação. Aliás, a própria 
coordenadoria dos trabalhos acha que a leitura é necessária. Assim, pediria a V. Exa. 
que reconsiderasse. 

O Sr. Presidente- Não tenho nenhuma resistência a isso. Apenas quero lembrar que, 
antes da votação, cada grupo fará uma ·apresentação sucinta, de modo que será 
possível a todos tomar conhecimento pelo menos da parte da parte fundamental dos 
grupos de que não tenham participado. 

O Sr. Domingos Sávio Queiroz - Fazendo um exame superficial do documento. 
percebi que algumas propostas se repetem nos diferentes grupos. Assim, talvez a 
leitura fosse interessante, até para que já verificássemos como isso poderia ser 
conduzido. Para exemplificar, as Propostas nos 1 e 2 repetem, de cena forma, a 
Proposta n• 33 do Grupo III; a Proposta n• 3 é semelhante à Proposta n• 37; a Proposta 
n° 4 é semelhante à Proposta n° 36. Há outras aqui, mas não vou destacar todas. Só 
acho que poderíamos decidir como isso será conduzido. 

O Sr. Presidente - É para isso que existem os destaques. Você já estaria 
apresentando pedido de destaque por repetição. Como os membros de um grupo não 
tinham conhecimento do trabalho dos outros, é natural que existam propostas em 
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duplicata, e é por isso mesmo que a sistemática prevê a apresentação de pedidos 
de destaque, incluindo o destaque supressivo: se um dos itens estiver completamente 
atendido em outro e, por isso, for absolutamente desnecessário, poderá ser 
simplesmente suprimido. 

Diante do esclarecimento de que ainda assistiremos a uma apresentação sucinta das 
principais conclusões de cada grupo de trabalho, pergunto ao Deputado Paulo Piau se 
ainda vê necessidade da leitura do documento. 

O Deputado Paulo Piau - Desde que todos tomem ciência do que aconteceu no 
outro grupo, fico satisfeito. 

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho 
O Sr. Presidente - Farão uso da palavra, neste momento, os coordenadores dos 

grupos de trabalho, para apresentação do relatório das atividades de seus grupos. Cada 
um disporá de até 5 minutos. Com a palavra, o Sr. Geraldo Alvim Dusi, Coordenador 
do Grupo de Trabalho I. 

O Sr. Geraldo Alvim Dusi- Sou relator do Grupo I, que tratou de questões legais, e 
quero reforçar a posição do colega Sávio, de Viçosa. pois, em uma rápida leitura que 
fiz de manhã, também consegui detectar que as Propostas n°s 6, 5, lO e 1 são iguais às 
n°S 18, 20, 25 e 33, respectivamente, e a Proposta TI 0 4 é igual às Propostas n°s 22 e 
36. Então, realmente há muita superposição, e é importante que sejam feitos esses 
destaques para os quais o Presidente chamou atenção. Ou seja, que, ao se ler cada 
proposta, cada um anote o destaque, para que na redação final possam ser retirados os 
pontos que tenham ficado em dúvida nas três comissões. 

Passo a ler as propostas do Grupo I: Questões Legais 
I -Nomeação de dirigentes- Os dirigentes máximos das instituições de pesquisa do 

Estado deverão ser escolhidos de uma lista tríplice, que será encaminhada ao 
Governador do Estado, resultante de eleição direta promovida na instituição, com a 
participação de todos os servidores ou empregados, da qual poderão participar como 
candidatos os profissionais que se adequarem ao perfil definido pelas instituições e ao 
disposto no edital de convocação. 

2 - Mandato dos dirigentes - O candidato escolhido pelo Governador do Estado de 
Minas Gerais. entre os nomes selecionados em lista tríplice, será nomeado para um 
mandato de quatro anos. 

3 - Plano de carreira - Implantação de planos de carreira de ciência e tecnologia, no 
âmbito das autarquias, fundações e empresas públicas, com sistemática de política de 
pessoal e de carreira compatível com a atividade de pesquisa científica e tecnológica. 

4 - Concurso público - Realização de concurso público a partir de edital elaborado 
pelas instituições de pesquisa em ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais, 
estabelecendo-se os critérios de avaliação. 

5 - Representatividade na FAPEMIG - Ampliação da representatividade de 
pesquisadores das instituições de ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais nas 
cãmaras de assessoramento da FAPEMIG. 
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6 - Previsão orçamentana - Aplicação de, no mínimo, 2/3 dos recursos do 

orçamento previsto para o ano para a FAPEMIG nas instituições de pesquisa em 
ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais. 

7 - Ministério Público - Destinação de verbas vinculadas ao Ministério Público para 
viabilizar a oferta de serviços técnicos, cobrindo seus custos operacionais. 

8 - Infra-estrutura e projetos internos - Aporte, pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais, às entidades de pesquisa do Estado, por via da FAPEMIG, de um percentual 
proporcional (a ser definido) aos recursos captados com projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, em quaisquer fontes, para fins de manutenção de infra-estrutura e 
projetos internos. 

9 - Rede de acesso à informação - Implantação, operacionalização e manutenção, 
pela F APEMIG, de uma rede de acesso à informação científica, tecnológica e 
industrial, seguindo modelo da CAPES e da FAPESP, para as instituições de pesquisa 
e desenvolvimento do Estado. 

10- Fontes 29, 31 e 32- Garantia de acesso direto das instituições estaduais de 
pesquisa em ciência e tecnologia às fontes 29, 31 e 32, para financiamento de 
projetos. 

11 - Leis das instituições - Apoio às leis das instituições de pesquisa em ciência e 
tecnologia do Estado de Minas Gerais. 

12 - Conselho interinstitucional - Instituição de conselho interinstitucional, 
constituído por representantes indicados por eleição direta pelas instituições de 
pesquisa do Estado e pelas universidades estaduais de Minas Gerais, visando à 
apresentação de projetos de políticas públicas de ciência e tecnologia para Minas 
Gerais. 

13 - Propriedade intelectual - Estabelecimento de critérios transparentes para todos 
os procedimentos de patentcamento, lei de propriedade intelectual, lei de proteção de 
cultivar, dentro das diretrizes de Ciência de Tecnologia do Estado, maleáveis para 
promover o pleno desenvolvimento tecnológico e industrial e que garantam acesso da 
equipe técnica aos benefícios do desenvolvimento tecnológico. 

14 - Repasse de recursos - Repasse, pelo Estado, dos recursos financeiros 
destinados à manutenção da EPAMIG no mesmo mês de competência da despesa 
(folha de pagamento de pessoal). 

15 - Aumento de capital - Ingresso na contabilidade da EPAMIG, como 
"transferência para futuro aumento de capital", de pelo menos 20% dos repasses 
oriundos de transferências orçamentárias do Estado. 

16- CPMF- Inclusão, nos repasses para manutenção da EPAMIG, dos valores 
correspondentes aos gastos com CPMF. 

17 - Compensação do ICMS - Gestões junto à Procuradoria do Estado para 
promover a compensação de restos a pagar com a dívida do ICMS (encontro de 
contas). 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Davidson Lopes de Figueiredo, 
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Coordenador do Grupo de Trabalho 11. 

O Sr. Davidson Lopes de Figueiredo - Quero dizer que, na votação, a maioria das 
propostas foram majoritárias; apenas uma, minoritária. 

18 - Destinação de, no mínimo, 51% dos recursos e das dotações previstos no art. 
212 da Constituição do Estado para as instituições estaduais de ciência e tecnologia. 

19 - Revisão da sistemática atual de julgamento de projetos de pesquisa, adotando-
se critérios específicos, adequados às instituições estaduais de cunho tecnológico, 
como forma de assegurar a prioridade da destinação, para essas entidades, dos 
recursos previstos no art. 212 da Constituição do Estado. 

20 - Garantia de que a composição das câmaras técnicas da F APEMIG seja de, no 
mínimo, 51% de representantes das instituições estaduais de ciência e tecnologia, 
como forma de assegurar a prioridade da destinação, para essas entidades, dos 
recursos previstos no art. 212 da Constituição do Estado. 

21 - Garantia da efetiva e regular liberação dos recursos constitucionalmente 
destinados à FAPEMIG, no valor determinado de 1% da receita orçamentária corrente 
ordinária. 

22 - Garantia orçamentária de recursos provenientes do Tesouro estadual, 
independentemente dos recursos da FAPEMIG, destinados às instituições estaduais de 
pesquisa, para: 

- descompressão da tabela salarial; 
- impacto da implantação do plano de carreira; 
- concurso público; 
- investimentos nas instituições no montante de 20% da dotação orçamentária de 

pessoal; 
-custeio no montante de 20% da dotação orçamentária de pessoal; 
- programa de desenvolvimento e suporte tecnológico para apoio às políticas 

governamentais. 
23 - Criação de programas de pesquisas tecnológicas, com orçamentos próprios, 

que incentivem a execução de projetos integrados das instituições de ciência e 
tecnologia do Estado. 

24- Aplicação dos recursos da FAPEMIG em investimentos e manutenção de infra-
estrutura das instituições estaduais de ciência e tecnologia, por meio de editais anuais 
específicos, a exemplo da FAPESP. 

25 - Garantia orçamentária, às instituições estaduais de ciência e tecnologia, das 
seguintes fontes: 

- Fonte 29: para apoio às atividades de avaliação ambiental para b Ministério 
Público Estadual; 

-Fonte 31: para desenvolvimento científico e tecnológico na área ambiental; 
-Fonte 32: para desenvolvimento científico e tecnológico na área mineral. 
26 - Criação de fontes específicas de dotação orçamentária, proveniente da 

fiscalização de emissões veiculares, destinada às instituições de ciência e tecnologia 
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do Estado, para o desenvolvimento tecnológico nessa área. 

27 - Criação de um fundo estadual de ciência e tecnologia para as instituições 
estaduais de pesquisa. 

28 - Fortalecimento do CONECIT como órgão de definição da política de pesquisa 
e desenvolvimento do Estado, a fim de orientar a aplicação dos recursos que a 
sociedade mineira disponibiliza para ciência e tecnologia, atribuindo-lhe 
competências para fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários. 

29- Criação de bolsas de produtividade, pela FAPEMIG, para instituições estaduais 
de pesquisa, a exemplo do que ocorre no CNPq. 

30 - Criação de critérios para distribuição de bolsas para treinamento de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado no País e no exterior, específicos para a qualificação de 
pesquisadores das instituições estaduais de ensino e pesquisa. 

31 - Utilização de recursos da FAPEMIG como contrapartida em projetos 
financiados por órgãos federais. 

Proposta minoritária: 
32 - Concessão de autonomia orçamentária e financeira dos projetos de pesquisas 

aos seus respectivos coordenadores. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Sebastião Gonçalves de Oliveira, 

Coordenador do Grupo de Trabalho III. 
O Sr. Sebastião Gonçalves de Oliveira - 33 - Garantia de que a escolha dos 

dirigentes das instituições de ciência e tecnologia do Estado seja feita entre 
profissionais cujos perfis se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-
administrativas estabelecidas para cada instituição, por meio de edital público que 
contenha critérios de seleção que garantam a participação direta dos servidores na 
composição de uma lista triplice, a ser encaminhada ao Governador, para nomeação, 
com mandato de quatro anos, não coincidentes com o mandato do Governo. 

34 - Fortalecimento dos Conselhos Curador, Científico, Fiscal e de Administração, 
garantindo-se a paridade de representação pelos servidores e representantes das 
Secretarias de Estado às quais as instituições estejam vinculadas. 

35 - Criação do Colegiado de Gestão Administrativa em todos os órgãos do sistema 
de ciência e tecnologia, composto pelos dirigentes e representantes de servidores. 

36 - Realização de concurso público em todos os órgãos de ciência e tecnologia do 
Estado, com vistas à adequação do quadro funcional às necessidades institucionais. 

37 - Estabelecimento de política de recursos humanos para os órgãos de ciência e 
tecnologia do Estado, de acordo com as diretrizes de cada instituição. 

38 - Realização periódica de fóruns para debates e acompanhamento, com o 
objetivo de avaliar c verificar a implantação das propostas sugeridas para o sistema de 
ciência e tecnologia do Estado. 

39 - Melhoria imediata dos salários dos servidores das instituições estaduais de 
ciência e tecnologia. 

40 - Garantia de representatividade das instituições estaduais de ciência e 
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41 -Flexibilização administrativa nas instituições estaduais de ciência e tecnologia 
no que diz respeito a: 

- contratação de pessoal em caráter temporário em até 1/3 do número de servidores 
efetivos; 

- implantação de um programa próprio de concessão de bolsas; 
- manutenção de um quadro de estagiários adequado às necessidades institucionais, 

colaborando, ao mesmo tempo, para a formação de pessoal em atividade em caráter 
estratégico; 

- processos e procedimentos para aquisição de equipamentos e insumos e 
contratação de serviços de terceiros. 

42 - Criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, visando ao 
fortalecimento e à articulação das instituições estaduais, à harmonização das ações de 
proposição, execução, avaliação e revisão contínuas das políticas de ciência e 
tecnologia do Estado de Minas Gerais. 

Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia 
Estrutura Proposta: 
- Governador do Estado; 
- Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT: 
- Secretaria Executiva- SECT -; 
-Agência (coordenação) de pesquisas. A palavra «agência" está colocada aqui, mas 

ela não foi aprovada no grupo. Ela se manteve para entrar na discussão, depois nos 
destaques. Essa agência teria o papel de coordenadora; 

- pesquisas em saúde - FUNED -; 
-agência (coordenação) de pesquisas industriais e ambientais- CETEC -; 
-agência (coordenação) de fomento à pesquisa- FAPEMIG -; 
-agência (coordenação) de pesquisa em agricultura ou em agropecuária- EPAMIG 

- agência (coordenação) de pesquisas em planejamento- Fundação João Pinheiro e 
outras coordenações que viessem a ser instituídas, FEAM e outras; 

- CONECIT - Diretamente subordinado ao Governador, o CONECIT tem por 
objetivo estabelecer as políticas de ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais. A 
razão de ser subordinado diretamente ao Governador seria porque, da forma como 
está, se se muda o Secretário, o CONECIT desaparece. 

Composição: 
- Governador do Estado de Minas Gerais, Presidente; 
- Secretário de Ciência e Tecnologia, Secretário Executivo; 
- Secretário do Planejamento e Coordenação Geral; 
- Secretário de Agricultura; 
- Secretário da Saúde; 
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- Secretário de Indústria e Comércio; 
- Secretário de Minas e Energia; 
- Secretário do Meio Ambiente; 
- Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEMG; 
- Presidente da FIEMG; 
- Presidente da F AEMG; 
- Presidente da Federaminas; 
-Presidente do IDEC-MG (Diretor regional); 
- representante dos conselhos profissionais; 
- representante dos trabalhadores; 
-Reitor da UEMG; 
-Reitor da UNIMONTES; 
-Reitores das universidades federais em Minas Gerais (2); 
- Pesquisadores (um representante de cada instituição estadual de ciência c 

tecnologia, três de empresas e três de universidades sediadas em Minas). 
Secretaria Executiva - Secretaria de Ciência c Tecnologia 
Cabe à Secretaria Executiva: 
a) propor ao CONECIT políticas de ciência e tecnologia correspondentes às 

políticas de Estado e de Governo; 
b) desdobrar as políticas emanadas do CONECIT em planos e programas, mediante 

a articulação das partes interessadas; 
c) articular as ações das agências para a execução harmonizada dos planos e 

programas; 
d) efetuar o acompanhamento e a avaliação da execução das políticas de ciência e 

tecnologia emanadas do CONECIT. 
Agências (coordenação): CETEC, FJP, FUNED, EPAMIG, FAPEMIG e outras. 
As agências (coordenação) têm a função de, em sua área de atuação e no interesse 

do Estado de Minas Gerais: 
a) propor ao CONECIT políticas, diretrizes, orientações, estratégias e programas; 
b) articular competências científicas e tecnológicas no Estado, em outras unidades 

da Federação e no exterior, para a execução de programas e projetos; 
c) executar programas e projetos empregando competência própria. 
Comissão de Representação 
- Associação dos Empregados do Sistema de Ciência e Tecnologia e Meio 

Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT - Cândida Aleixo de Oliveira Costa; 
-Associação Central dos Empregados da EPAMIG- ACEPA- Paulo de Oliveira; 
- Associação dos Trabalhadores da FUNED - ASSTRAF - Rogério Rocha dos 

Santos; 
- Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP - Davidson 

Lopes de Figueiredo; 
- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG Sebastião 
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Gonçalves de Oliveira. 

Apresentação dos Pedidos de Destaque 
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral dos pedidos de destaque. Em 

seguida, poderão ser apresentadas novas propostas. A coordenadoria lembra ao 
Plenário que as novas propostas deverão ser subscritas por, no mínimo, 25% dos 
votantes. Com o objetivo de verificar o quórum, a coordenadoria solicita aos votantes 
que levantem os cartões de votação. 

- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque 
Votação do Documento Final 

O Sr. Presidente - Em votação, o documento final, salvo destaques e novas 
propostas. Os que estiverem de acordo levantem o cartão de votação. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Discussão e Votação dos Destaques 
O Sr. Presidente- Daremos início à discussão e à votação dos destaques. 
- Procede-se à discussão e votação dos destaques. 

Apresentação e Votação de Novas Propostas 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foram recebidas várias 

propostas. 
- Procede-se à apresentação e votação de novas propostas. 

Eleição da Comissão de Representação 
O Sr. Presidente - Passaremos à eleição da comissão de representação do fórum 

técnico. De acordo com entendimentos feitos entre as entidades participantes, a 
comtssao será composta pelas seguintes insutmçoes, com os respectivos 
representantes: Associação dos Empregados do Sistema de Ciência e Tecnologia e 
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -, Cândida Aleixo de Oliveira; 
Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias - ASTRAF -, Rogério 
Rocha dos Santos; Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP -
, Davidson Lopes de Figueiredo; Associação Central dos Empregados da EPAMIG -
ACEPA -, Paulo de Oliveira; EPAMIG - Sebastião Gonçalves de Oliveira. 
Informamos, ainda, que haverá oportunidade de fazer alteração dessa composição, se 
quiserem fazer inclusões ou eventuais supressões. Consultamos o Plenário quanto à 
demanda de novas inclusões na formação da comissão de representação do fórum 
técnico. 

O Deputado Paulo Piau - É bom deixar claro qual é a missão dessa comissão de 
representação. 

O Sr. Presidente - A missão precípua da comissão é acompanhar permanentemente 
o andamento das propostas aprovadas pelo fórum. Agora foi agregada a missão de 
encaminhar a moção à Secretaria de Agricultura. Com a palavra, para apresentar 
proposta de alteração da composição da comissão, o Sr. Adauto, da EPAMIG. 

O Sr. Adauto Ferreira Barcelos - Sugiro que a comissão seja composta por dois ou 
três representantes de cada instituição, uma vez que o acompanhamento feito por 
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apenas uma ou duas pessoas é um pouco difícil. Três elementos por instituição 
possibilitariam um acompanhamento mais flexível, com mais possibilidade de 
disseminação na instituição. 

O Sr. Presidente- Mais alguma proposta de alteração da composição? 
O Sr. João Gilberto Ripposati - Sr. Presidente, a inclusão do SINTAP, que 

representa a pesquisa. Espero que, num futuro próximo, haja maior participação dos 
órgãos ligados ao segmento da ciência e tecnologia do Estado. 

O Sr. Presidente- Mais alguma proposta? 
O Sr. Rogério Rocha dos Santos - Sou Presidente da Associação dos Trabalhadores 

da Fundação Ezequiel Dias. Sugiro a inclusão de duas pessoas na comissão de 
representação: Rachei Joanne Rodrigues e Shirley Lasmar Lima. 

O Sr. Presidente- Estamos tratando das instituições. Posteriormente, trataremos dos 
representantes. Se for aprovada a proposta apresentada, de três pessoas por 
instituição, passaremos à nova fase. Mas, por enquanto, estamos tratando da 
composição da comissão de representação por instituição. 

A Sra. Patrícia Faleiro Pimentel - Sr. Presidente, a minha proposta é para que haja 
um representante dos funcionários, um de cada instituição e um da Assembléia, no 
caso, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para acompanhar o 
desdobramento do fórum. 

O Sr. Presidente - Então, há uma proposta de inclusão de um representante da 
Assembléia Legislativa? Quero que a Patrícia 

esclareça, porque já há uma proposta de que sejam três representantes por 
instituição. 

A Sra. Patrícia Faleiro Pimentel - Coloquei uma outra proposta para ser votada. 
O Sr. Presidente- No lugar dessa? 
A Sra. Patrícia Faleiro Pimentel - Sim. 
O Sr. Presidente- Para que sejam dois representantes, um dos funcionários e um da 

instituição? 
A Sra. Patrícia Faleiro Pimentel - Um representante dos funcionários, um da 

instituição e um da Assembléia Legislativa. 
O Sr. Presidente - O da Assembléia está à parte, porque essa em relação aos 

servidores conflita com a outra, de que sejam três. 
A Sra. Patrícia Faleiro Pimentel - Podem ser três: dois da associação, um da 

instituição e um da Assembléia. Aí, não conflita com a outra. 
O Sr. Presidente - Está sendo agregado à proposta que foi apresentada, de três por 

instituição, o mecanismo de escolha dos três: dois das associações e um da instituição. 
O Sr. Antônio Valadão - Quero propor outro mecanismo. Que sejam mantidos os 

três representantes por instituição, mas sejam eleitos diretamente pelos seus 
funcionários.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente- Mais alguma proposta?(- Pausa.) 
Proposta para que seja incluído na comissão de representação um represemante da 
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Outra proposta de inclusão de um representante do SINTAP. Quem for favorável 
queira levantar o crachá. (- Pausa.) Cinqüenta e cinco pessoas votaram 
favoravelmente, ponanto está rejeitada a proposta. 

A Presidência irá, primeiramente, votar a proposta de alteração para três 
representantes por instituição. Se aprovada, procederemos à escolha. Quem for 
favorável à proposta queira levantar o crachá.(- Pausa.) Aprovada. 

Temos duas propostas de mecanismos de escolha dos três representantes: a 
primeira, de que dois sejam escolhidos pela associação e um pela instituição; a 
segunda, de que todos os três sejam eleitos diretamente, em plenárias e assembléias 
em cada órgão. Quem for favorável à proposta de que todos os três sejam eleitos em 
plenárias e assembléias queira levantar o crachá. (-Pausa.) Rejeitada. Portanto, fica a 
escolha regida pela seguinte regra: dois representantes serão escolhidos pelas 
associações, e um pela diretoria da instituição. 

A Presidência leva ao conhecimento do Plenário o recebimento de ofício do CREA, 
DPR/1352/01, dirigido ao Deputado Paulo Piau, nos seguintes termos: "A pedido do 
Presidente do CREA-MG, engenheiro civil Marcos Túlio de Melo, cumprimentamos 
esta Casa, extensivamente aos participantes do Fórum Técnico de Pesquisa Científica 
e Tecnológica de Minas Gerais, pela realização de evento de tamanha importância 
para a sociedade mineira_ 

Na oportunidade, apresentamos nossas desculpas pela ausência no painel ocorrido 
ontem, para o qual fomos convidados. Tal ausência ocorreu em virtude de nossa 
convocação para o Congresso Nacional de Profissionais, de 3 a 8 do corrente, em Foz 
do Iguaçu. 

Queremos reforçar o interesse deste conselho profissional em participar das 
discussões de políticas públicas que afetam os profissionais da área tecnológica e a 
sociedade. Atenciosamente, Aloísio Lopes, Coordenador de Relações Institucionais 
do CREA-MG." 

O Deputado Paulo Piau - Gostaria de agradecer a parúcipação das instituições. 
Acho que é a primeira vez que estamos em um fórum de defesa dos interesses das 
empresas e instituições públicas estaduais de pesquisa. Os eventos realizados nesta 
Casa sempre envolveram todo o sistema de pesquisa, com as universidades e 
instituições públicas federais; desta vez, o grito com relação às empresas estaduais de 
ciência e tecnologia traz à tona um problema comum a todas elas, resguardadas as 
particularidades de cada instituição. Em minha avaliação, isto é um avanço muito 
grande com relação a esse movimento que teve início ontem - lembrando que isso é 
apenas o começo. 

Nesse enfoque, gostaria de dizer que a comissão formada tem um papel muito 
importante na luta que se empreenderá a partir de agora, para que possamos alcançar 
as sugestões apresentadas. Trata·se de uma comissão grande, c até discutimos que 
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comissões grandes normalmente não funcionam; mas acho que, dessa comissão, 

poderá perfeitamente ser retirado um grupo de negociação, se necessário. Acho que, 
a panir deste momento, para as questões de ordem legal afetas à ação da Assembléia 
Legislativa, serão elaborados os projetos, e esta Casa vai cumprir o seu papel. Se for 
questão de negociação junto ao Executivo, é claro que a comissão terá a 
responsabilidade de buscar, no Executivo, o cumprimento das sugestões discutidas. 

Mais uma vez, quero referir-me às duas colunas de que falei ontem. Primeiro, a 
coluna da argumentação, pois ninguém é contra; não pode haver nenhum mineiro que 
seja contra o desenvolvimento da ciência e tecnologia e da pesquisa de 
desenvolvimento. Mas isso é apenas um argumento. O poder de pressão também é 
absolutamente importante. É uma judiação, mas, como estamos em fase de transição, 
quero repetir: a partir deste momento, a luta de todos, principalmente da comissão, é 
muito importante. 

Acho que o mais significativo foi o recado que se deu ao Governo do Estado. Vou 
repetir as palavras do Dr. Ricardo, da Fundação João Pinheiro: as instituições de 
ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais estão no limite da sobrevivência. 
Portanto, esse recado ao Governo é extremamente significativo. 

Outro recado muito importante é à FAPEMIG, uma fundação de amparo ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Estado de Minas Gerais: as 
instituições públicas mineiras querem uma participação mais efetiva na FAPEMIG e, 
evidentemente, em suas decisões. 

O que se extraiu desse encontro, ontem e hoje, foi, na minha avaliação, 
extremamente significativo. Esperamos que essa comissão surta efeito. A partir das 
propostas apresentadas, acreditamos, como a Assembléia Legislativa, que podemos 
avançar em defesa das instituições públicas do Estado de Minas Gerais. 

Gostaria de agradecer e parabenizar a todos pela qualidade da participação. Aqui 
está a massa cinzenta da pesquisa de Minas Gerais. Essa presença significativa 
demonstra o interesse dessas pessoas pelo Estado e, sobretudo, pela cidadania. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Geraldo Alvim Dusi. 
O Sr. Geraldo Alvim Dusi - Gostaria de lembrar a importância desta Casa na 

condução dos trabalhos. Por meio dos dois Deputados, o Presidente e o coordenador 
deste fórum, tivemos uma aula de cidadania, de democracia. Demonstraram que um 
país democrata dá a palavra a todos. Isso foi praticado aqui. Peço uma salva de 
palmas para os Deputados que conduziram estes trabalhos.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente - Agradeço essas palavras de acolhimento, estímulo e 
solidariedade e acredito que o faça em nome do Deputado Paulo Piau e da Assembléia 
Legislativa. 

Entrega do Documento Final 
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Sebastião Gonça1ves de Oliveira, 

representante da EPAMIG, para proceder à entrega do documento final deste fórum 
técnico ao Deputado Alberto Pinto Coelho, 1°-Vicc-Presidente, que representa o 
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Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio. Convida, ainda, todos os membros 
da comissão que estiverem presentes a acompanhar o Sr. Sebastião Gonçalves nessa 
entrega, e seja feito o registro fotográfico deste momento. 

O Sr. Sebastião Gonçalves de Oliveira- Deputado Sávio Souza Cruz, que presidiu 
os trabalhos, Deputado Paulo Piau, que nos engrandece com sua presença, como 
pesquisador, Deputado Alberto Pinto Coelho, representando o Presidente, ao 
encaminhar este documento, gostaria de plagiar o Governador Tancredo Neves, que 
dizia "Meu compromisso é com Minas Gerais", e dizer que o compromisso do 
Governo de Minas é com a sociedade mineira. 

Este aparato de ciência e tecnologia que a sociedade constituiu para desenvolver 
soluções tecnológicas e promover o bem-estar da sociedade mineira deve ser 
reconhecido, valorizado e estruturado. 

Houve um momento em que foi feito esse esforço, quando esse grupo conseguiu 
inserir, no texto da Constituição de 1988, os 3%, com 2/3 destinados ao benefício da 
sociedade mineira. Infelizmente, por falta de articulação das instituições do Estado de 
Minas Gerais, houve essa perda. 

E, em razão da redução de recursos que o Governo Federal impôs ao seu sistema, 
eles os buscaram aqui, em Minas Gerais, naqueles poucos recursos que a sociedade 
destinava à ciência e tecnologia para a solução de seus problemas. Com isso, 
propuseram ao Governo reduzir os 3% para 1%. Foi uma proposta das instituições 
federais, para que. com essa negociação, fossem tirados os 2/3 das instituições 
estaduais de pesquisa. 

E, mais ainda, na distribuição dos recursos da representatividade, os critérios foram 
definidos por elas. Gerenciaram o sistema com os critérios estabelecidos por elas, e o 
resultado é esse que vemos hoje. O dinheiro que o Estado de Minas destina à ciência e 
tecnologia para melhoria da sociedade mineira é gerenciado por instituições que 
poderiam, com certeza, nos trazer uma contrapartida, buscando dinheiro de fora, não 
competindo deslealmente conosco com critérios estabelecidos por elas. 

Por isso, plagiando o nosso Governador, o compromisso do Governo de Minas deve 
ser com a sociedade mineira. E, nada melhor que isso: dar consistência às instituições 
estaduais de pesquisa, para que elas possam dar ao Governo o exercício do poder da 
sua soberania de decisão. Somente assim Minas Gerais pode fazer da ciência e 
tecnologia um mecanismo para melhorar a qualidade de vida da sociedade mineira. 

É para esse esforço, valorizando esse sistema, que peço o apoio desta Casa, a fim de 
que elabore projetos de lei que fortaleçam essas instituições, dando-lhes condições 
para exercer sua capacidade em benefício da sociedade e apóiem o Governo no seu 
trabalho de desenvolvimento da tecnologia para o fonalecimento do nosso Estado. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, quero encaminhar o produto deste trabalho, que 
refuto ser histórico em nosso Estado. 

- Procede-se à entrega do segu!nte docu:nento final: _ 
DOCUMENTO FINAL DO FORUM TECNICO INSTITUIÇOES DE PESQUISA 
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1 - Nomeação de dirigentes- Os dirigentes máximos das instituições de pesquisa do 
Estado deverão ser escolhidos dentro de uma lista tríplice, que será encaminhada ao 
governador do Estado, resultante de eleição direta promovida na instituição, com a 
participação de todos os servidores ou empregados, da qual poderão participar como 
candidatos os profissionais que se adequarem ao perfil definido pelas instituições e ao 
disposto no edital de convocação. 

Os dirigentes das unidades descentralizadas das empresas públicas de pesquisa 
deverão ser escolhidos mediante uma lista tríplice que será encaminhada ao presidente 
da instituição, de fonna semelhante à da escolha dos dirigentes máximos. 

2 - Mandato dos dirigentes - O candidato escolhido pelo governador do Estado de 
Minas Gerais, entre os nomes selecionados em lista triplice, será nomeado para um 
mandato de 4 anos. 

3 - Planos de carreira - Implantação de planos de carreira de Ciência e Tecnologia, 
no âmbito das autarquias, fundações e empresas públicas, com sistemática de política 
de pessoal e de carreira compatível com a atividade de pesquisa científica e 
tecnológica. 

4 - Concurso público - Realização de concurso público a partir de edital elaborado 
pelas instituições de pesquisa em Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, 
estabelecendo os critérios de avaliação com vistas à adequação do quadro funcional às 
necessidades institucionais. 

5 - Previsão orçamentária - Aplicação de no mínimo 213 dos recursos do orçamento 
anual previsto para a Fapemig nas instituições de pesquisa em Ciência e Tecnologia 
do Estado de Minas Gerais. 

6 - Ministério Público - Destinação de verbas vinculadas ao Ministério Público para 
viabilizar a oferta de serviços técnicos, cobrindo seus custos operacionais. 

7 - Infra-estrutura e projetos internos - Aporte, pelo governo do Estado de Minas 
Gerais, às entidades de pesquisa do Estado, via Fapemig, de um percentual (a ser 
definido) dos recursos captados com projetos de pesquisa e desenvolvimento, em 
quaisquer fontes, para fins de manutenção de infra-estrutura e projetos internos. 

8 - Rede de acesso à informação - Implantação, operacionalização e manutenção, 
pela Fapemig, de uma rede de acesso à informação científica, tecnológica e industrial, 
seguindo modelo da Capes e da Fapesp, para as instituições de pesquisa e 
desenvolvimento do Estado. 

9 - Leis das instituições - Revisão das leis que regulam as instituições de pesquisa 
em Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. 

1 O - Conselho interinstitucional - Instituição de conselho interinstitucional, 
constituído por representantes eleitos diretamente pelas instituições de pesquisa do 
Estado e pelas universidades estaduais de Minas Gerais. visando à apresentação de 
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projetos de políticas públicas de Ciência e Tecnologia para Minas Gerais. 

11 - Propriedade intelectual - Estabelecimento de critérios transparentes para todos 
os procedimentos de patenteamento, lei de propriedade intelectual, lei de proteção de 
cultivar, dentro das diretrizes de Ciência e Tecnologia do Estado, malcáveis para 
promover o pleno desenvolvimento tecnológico e industrial e que garantam acesso da 
equipe técnica aos benefícios do desenvolvimento tecnológico. 

12 - Repasse de recursos - Repasse, pelo Estado, dos recursos financeiros 
destinados à manutenção da Epamig no mesmo mês de competência da despesa (folha 
de pagamento de pessoal). 

13 - Aumento de capital - Ingresso na contabilidade da Epamig, como 
"transferência para futuro aumento de capital", de pelo menos 20% dos repasses 
oriundos de transferências orçamentárias do Estado. 

14 - CPMF - Inclusão nos repasses para manutenção da Epamig dos valores 
correspondentes aos gastos com CPMF. 

15 - Compensação do ICMS - Gestões junto à Procuradoria do Estado para 
promover a compensação de restos a pagar com a dívida do ICMS (encontro de 
contas). 

Questões Orçamentárias 
16 - Revisão da sistemática atual de julgamento de projetos de pesquisa, adotando-

se critérios específicos, adequados às instituições estaduais de cunho tecnológico, 
como forma de assegurar a prioridade da destinação, para essas entidades, dos 
recursos previstos no art. 212 da Constituição do Estado. 

17 - Garantia de efetiva c regular liberação dos recursos constitucionalmente 
destinados à Fapemig, no valor determinado de 1% da receita orçamentária corrente 
ordinária. 

18 - Garantia orçamentária de recursos provenientes do Tesouro estadual, 
independentemente dos recursos da Fapemig destinados às instituições estaduais de 
pesquisa, para: 

- descompressão da tabela salarial; 
- impacto da implantação do plano de carreira; 
- concurso público; 
- investimentos nas instituições no montante de 20% da dotação orçamentária de 

pessoal; 
-custeio no montante de 20% da dotação orçamentária de pessoal; 
- programa de desenvolvimento e suporte tecnológico para apoio às políticas 

governamentais. 
19 - Criação de programas de pesquisas tecnológicas, com orçamentos próprios, 

que incentivem a execução de projetos integrados das instituições de Ciência e 
Tecnologia do Estado. 

20 - Aplicação dos recursos da Fapemig em investimentos e manutenção de infra-
estrutura das instituições estaduais de Ciência e Tecnologia, por meio de editais 
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anuais específicos, a exemplo do que ocorre na Fapesp. 

21 - Garantia orçamentária, às instituições estaduais de Ciência e Tecnologi~ das 
seguintes fontes: 

- Fonte 29: para apoio às atividades de avaliação ambiental para o Ministério 
Público Estadual; 

-Fonte 31: para desenvolvimento científico e tecnológico na área ambiental; 
-Fonte 32: para desenvolvimento científico e tecnológico na área mineral. 
22 - Criação de fonte específica de dotação orçamentária, proveniente da 

fiscalização de emissões veiculares, destinada às instituições de Ciência e Tecnologia 
do Estado, para o desenvolvimento tecnológico nessa área. 

23 - Criação de um Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia para as instituições 
estaduais de pesquisa. 

24 - Criação de bolsas de produtividade, pela Fapemig, para instituições estaduais 
de pesquisa, a exemplo do que ocorre no CNPq. 

25 - Criação de critérios para distribuição de bolsas para treinamento de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado no País e no exterior, específicos para a qualificação de 
pesquisadores das instituições estaduais de ensino e pesquisa. 

26- Utilização de recursos da Fapemig como contrapartida em projetos financiados 
por órgãos federais. 

27 - Concessão de autonomia orçamentária e financeira dos projetos de pesquisas 
aos seus respectivos coordenadores. 

28 - Garantia de repasse de recursos pelo Tesouro estadual para manutenção do 
plano de previdência complementar da Epamig. 

Questões Administrativas 
29 - Fortalecimento dos Conselhos Curador, Científico, Fiscal e de Administração, 

garantindo-se a paridade de representação aos servidores e representantes das 
secretarias de Estado às quais as instituições estejam vinculadas. 

30 - Criação do Colegiado de Gestão Administrativa, nas instituições de pesquisa e 
nos órgãos do Sistema de Ciência c Tecnologia do Estado, composto pelos dirigentes 
e representantes de servidores. 

31 - Estabelecimento de política de recursos humanos para as instituições de 
pesquisa em Ciência e Tecnologia do Estado, de acordo com as diretrizes de cada 
instituição. 

32 - Realização periódica de fóruns para debates e acompanhamento, com o 
objetivo de avaliar e verificar a implantação das propostas sugeridas para o Sistema 
de Ciência e Tecnologia do Estado. 

33 - Melhoria imediata dos salários dos servidores e empregados das instituições 
estaduais de Ciência e Tecnologia. 

34 - Garantia de representatividade das instituições estaduais de Ciência e 
Tecnologia nas câmaras de assessoramento da Fapemig, na proporção de 2/3 de seus 
membros. 
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35 - Flexibilização administrativa nas instituições estaduais de Ciência e 

Tecnologia no que diz respeito a: 
- contratação de pessoal em caráter temporário em até 1/3 do número de servidores 

efetivos; 
- implantação de um programa próprio de concessão de bolsas; 
- manutenção de um quadro de estagiários adequado às necessidades institucionais, 

colaborando, para a formação de pessoal em atividade de caráter estratégico; 
- processos e procedimentos para aquisição de equipamentos e insumos e 

contratação de serviços de terceiros. 
36 - Estímulo às fundações, autarquias c empresas públicas para incubarem 

empresas como um programa sistemático de suporte à criação e sustentação de novas 
empresas. 

37 - Estímulo à incubação, pelas fundações, autarquias e empresas públicas, de 
empresas júnior compostas de estudantes de graduação e pós-graduação das 
universidades sediadas no Estado. 

38 - Autorização à Epamig para praticar, dentro de seu plano de cargos e salários, 
os mesmos níveis de remuneração praticados pelas demais instituições da 
administração indireta (fundações· e autarquias) ligadas à Ciência e Tecnologia, nos 
seus respectivos cargos e níveis. 

39 - Criação de uma comissão, junto à Fapemig, para garantia de recursos 
destinados a assuntos estratégicos, com ênfase em programas e projetos para 
atividades de difusão e transferência de tecnologia e ações de desenvolvimento. 

40 - Criação de adicional por dedicação exclusiva como estímulo aos 
pesquisadores, dentro do plano de carreira das instituições de Ciência e Tecnologia do 
Estado. 

41 - Implementação de ações que busquem a integração entre as equipes das 
instituições de Ciência e Tecnologia do Estado. 

42 - Criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, visando ao 
fortalecimento e articulação das instituições estaduais, hannonização das ações de 
proposição, execução, avaliação e revisão contínuas das políticas de Ciência e 
Tecnologia do Estado de Minas Gerais 

Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia 
Estrutura Proposta 

* - O quadro da Estrutura Proposta foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 8.12.01. 

Conecit 
Diretamente subordinado ao governador, o Conecit tem por objetivo estabelecer as 

políticas de Ciência c Tecnologia do Estado de Minas Gerais. 
Composição 

Governador do Estado de Minas Gerais - Presidente 
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia- Secretário Executivo 
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Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Secretário de Estado da Saúde 
Secretário de Estado de Indústria c Comércio 
Secretário de Estado de Minas c Energia 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração 
Secretário de Estado da Fazenda 
Secretário de Estado da Educação 
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa 
Associação Mineira de Municfpios 
Sebrae-MO 
Presidente da Fiemg 
Presidente da Faemg 
Presidente da Federaminas 
Representante do Instituto de Defesa do Consumidor- Idee-MO 
Representante dos conselhos profissionais 
Representante dos trabalhadores (sindicatos e associações) 
Reitor da Uemg .-
Reitor da Unimontes 
Reitores das Universidades Federais em Minas Gerais (2) 
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Pesquisadores (2 representantes de cada instituição estadual de Ciência e 
Tecnologia, 3 representantes de empresas e 3 representantes de universidades 
sediadas em MG) 

Dirigentes das instituições de pesquisa do Estado 
Secretaria Executiva: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Cabe à Secretaria Executiva: 
a) propor ao Conecit políticas de Ciência e Tecnologia correspondentes às políticas 

de estado e de governo; 
b) desdobrar as políticas emanadas do Conecit em planos e programas, mediante a 

articulação das partes interessadas; 
c) articular as ações das Coordenações para a execução harmonizada dos planos e 

programas; e 
d) efetuar o acompanhamento e avaliação da execução das políticas de Ciência e 

Tecnologia emanadas do Conecit. 
Coordenações: Cetec, FJP, Funed, Epamig, Fapemig ... 
As Coordenações têm a função de, em sua área de atuação e no interesse do Estado 

de Minas Gerais: 
a) propor ao Conecit políticas, diretrizes, orientações, estratégias e programas; 
b) articular competências científicas e tecnológicas no Estado, em outras unidades 

da Federação e no exterior, para a execução de programas e projetos; e 
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c) executar programas e projetos, empregando competência própria. 

Moção 
Os participantes do Fórum Técnico "Instituições de Pesquisa Científica e 

Tecnológica de Minas Gerais: Crises e Perspectivas", solicitam ao governador do 
Estado de Minas Gerais, dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, que proceda à 
nomeação urgente do Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Comissão de Representação 
- Assembléia Legislativa - Representante da Comissão de Educação, Ciência e 

Tecnologia - Deputado Paulo Piau 
- Associação dos Empregados do Sistema de Ciência e Tecnologia e Meio 

Ambiente do Estado de Minas Gerais - Assect: 
-Cândida Aleixo de Oliveira Costa 
- Robson José de Cássia Franco Afonso 
- Associação Central dos Empregados da Epamig- Acepa: 
- Marlene Antonieta R. Gomide 
-Antônio João Celestino 
- Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias - Asstraf: 
- Rogério Rocha dos Santos 
- Raquel Joane Rodrigues 
-Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro- AEFJP: 
- Davidson Lopes de Figueiredo 
- Eustáquio Ribeiro Braga 
- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig: 
- Sebastião Gonçalves de Oliveira 
- Fundação Ezequiel Dias: 
- Shirley Lasmar Lima 
- Fundação João Pinheiro: 
- (a ser indicado) 
-Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec-MG: 
- (a ser indicado) 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Serei breve, mas gostaria de 

dizer que fiquei muito feliz com a oportunidade de, em nome do Presidente desta 
Casa, Deputado Antônio Júlio. poder receber este documento que é fruto de um 
trabalho exaustivo e que deve representar uma contribuição muito significativa para o 
avanço da área de ciência e tecnologia. 

Quando aqui cheguei, na minha primeira legislatura, a missão inicial que recebi foi 
exatamente a de presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia. Naquela oportunidade, 
fui designado relator da matéria que ainda há pouco foi abordada. 

O Governo propunha, na ocasião, que, em vez dos 3%, houvesse a redução para 
1 %, no máximo e de forma gradual, porque, na realidade, o que oconia - e acredito 
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que ainda ocorra - é que o texto constitucional, simplesmente, se tomou letra 
morta. Isso estava previsto na Constituição, no seu art. 212, todavia a pratica nunca 
correspondeu à realidade do que a Lei Maior do Estado de Minas Gerais preceituava. 
Naquela ocasião, gostaria de lembrar que tive a oportunidade de conversar com vários 
dos senhores e que discordei da proposta vinda do Governo, porque ela propunha 
começar com 0,5% e, gradualmente, chegar a 1%, encerrando nesse valor. 

Ainda que as possibilidades do Estado de investir em ciência e tecnologia - o que 
entendo ser uma prioridade maior - fossem premidas pela circunstância financeira, 
ainda que a proposta chegasse ao estágio maior de 1 %, fiz uma modificação no meu 
substitutivo, imaginando, sim, que precisávamos alcançar, o mais rápido possível, 
valores superiores a 1% e - quem sabe? - chegar a 3% ou investir mais que 3%. O 
texto constitucional prevê, no mínimo, 1%. Então, tive a oportunidade de, no trabalho, 
naquela ocasião, propor essa modificação, que foi aprovada e que consta no 
dispositivo constitucional. Nesta oportunidade, quero esclarecer isso e dizer sobre o 
meu apreço e o meu reconhecimento do valor da classe de cientistas, de 
pesquisadores, para o salto de qualidade da sociedade. 

Fica aqui o meu abraço e, com toda a certeza, o nosso apoio incondicional ao 
resultado desse trabalho. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades, aos 

representantes das entidades e de segmentos da sociedade, bem como ao público em 
geral, pela honrosa presença, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 871/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame é de iniciativa do Deputado Arlen Santiago e tem por 
escopo seja dada a denominação de Dona Beti à Escola Estadual Bom Jardim, situada 
no Município de Taiobeiras. 

Visto que o projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela Comissão 
de Constituição e Justiça, vem ele agora a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, nos termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme declara o autor da proposição, esta decorre de manifesto desejo da 

população taiobeirense de homenagear a estimada pessoa que foi a Sra. Elizabeth 
Pereira de Souza, carinhosamente chamada de Dona Beti, pelo empréstimo de seu 
nome para passar a denominar o educandário cuja criação muito a ela deve_ 

Com efeito, a honraria se mostra justa e oportuna, uma vez que, além da decisiva 
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participação na criação da escola, Dona Beti pautou sua vida pelos princípios de 
honestidade e idealismo, traduzidos no trabalho desinteressado de bem servir à 
coletividade, seja promovendo eventos cívicos e festas juninas, quadrilhas, passeios e 
comemorações diversas, seja lecionando, seja preparando a merenda escolar, seja 
efetuando trabalhos singelos, como a retirada de água de cisterna e outros serviços 
congêneres. 

Esse breve relato é suficiente para que ajuizemos pertinente o acatamento da 
proposição em tela. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei 

n• 871/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
Dalmo fubeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.441/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência c Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em referência tem por 

escopo dar a denominação de Vereador Joaquim Borges da Costa à Escola Estadual 
de Careaçu, situada no município de mesmo nome. 

Considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão de Constituição e 
Justiça. a proposição vem agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos 
termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A avaliação do mérito do projeto deve levar em conta não só a decisiva participação 

do Vereador Joaquim Borges da Costa para que se concretizasse a criação da Escola 
Estadual de Careaçu, como também a sua extraordinária atuação na vida pública. 

A rara inteligência e o espírito expansivo, o desvelo pela causa da educação e, 
também - por que não dizer? - o espírito desprendido em colaborar com recursos 
próprios para a construção do prédio da escola de Careaçu, onde atualmente se 
ministram os cursos do 1 o e 2° graus, de Magistério e de Técnico de Contabilidade, 
fizeram com que esse Vereador cedo granjeasse a simpatia, a admiração e o respeito 
de seus concidadãos. 

Entende-se, pois, que a honraria a ser dedicada a essa ilustre personalidade 
corresponde ao legítimo anseio da população de Careaçu. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.441/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.547/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.547/2001 visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque Costa, com sede no 
Município de Montes Claros. 

Publicada no ''Diário do Legislativo", foi a matéria encaminhada a esta Comissão 
para exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelece o art. 102, III, '·a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está disciplinada pela Lei 

n.• 12.972, de 27n/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 pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Por atender aos requisitos dispostos em nosso ordenamento jurídico, não há óbice à 
tramitação da matéria nesta Casa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.547/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho Silveira 

Dilzon Melo - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.656/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição sob comento é de autoria da Deputada Elbe Brandão e tem por escopo 
seja declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Grão-Mogol, com 
sede nesse município. 

De acordo com o previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a 
proposição, após ser publicada, foi distribuída a este órgão colegiado para ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria em exame está sujeita aos ditames previstos na Lei n• 12.972, de 2717/98, 

especialmente no seu art. 1°, que condiciona a outorga do título declaratório de 
utilidade pública às sociedades civis, às associações ou às fundações constituídas ou 
em funcionamento no Estado, mediante a comprovação dos seguintes requisitos: 
terem personalidade jurídica, estarem em funcionamento há mais de dois anos. serem 
os cargos de sua direção não remunerados e serem seus diretores pessoas idôneas. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas, não havendo 
óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
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legalidade do Projeto de Lei no 1.656/2001 na forma original. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Dilzon Melo, relator- Agostinho Silveira- Sebastião 

Costa- Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.799/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n.0 1.799/2001 objetiva 
declarar de utilidade pública o Asilo Dona Alzira Ribeiro, com sede no Município de 
Entre Rios de Minas. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 4110/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminannente, nos termos do disposto no art. 188, 
ele o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n. 0 12.972, de 2717/98, para que uma entidade seja 

declarada de utilidade pública, deve ter em sua diretoria 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 o Asilo Dona 
Alzira Ribeiro preenche os requisitos constantes na referida lei, tornando-se, pois, 
habilitado ao título declaratório proposto. 

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

do Projeto de Lei no 1.799/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira - Sebastião 

Costa - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.827/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por objetivo dar a 
denominação de Francisco Viana de Matos à Escola Estadual do Povoado de Várzea 
Bonita, situada no Município de Januária. 

O projeto de lei foi considerado pela Comissão de Constituição e Justiça jurídico, 
constitucional e legal, razão pela qual vem agora a este órgão colegiado, a flm de 
receber parecer de mérito, nos termos do art. I 02, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Para justificar a apresentação do projeto, o autor esclarece que a intenção de se 

prestar homenagem ao Sr. Francisco Viana de Matos, pelo empréstimo de seu nome 
para denominar a Escola Estadual do Povoado de Várzea Bonita, decorre de pedido 
formulado pela comunidade ligada ao educandário. 
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Tal atitude do colegiado escolar - é oportuno esclarecer - deve-se ao 

reconhecimento do trabalho e dos relevantes serviços prestados pela mencionada 
personalidade à população de Várzea Bonita, destacando-se a doação de vários 
terrenos, inclusive o destinado à construção da escola em referência. 

Dessa forma, a pretendida honraria se revela legítima aspiração popular, e, por isso 
mesmo, entendemos que deve prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.827/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.828/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
É de iniciativa do Governador do Estado o Projeto de Lei n" 1.828/2001, que tem 

por objetivo dar a denominação de Padre América Magalhães à Escola Estadual de 
Correia de Almeida, situada no Município de Barbacena. 

Em virtude do exame preliminar da proposição realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade tal como foi apresentada. Dando prosseguimento à tramitação da matéria, 
compete-nos agora apreciar o seu mérito, nos termos do art. 102, VI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Informa o autor do projeto que a proposta de honraria sugerida resulta de pedido 

formulado pelo colegiado da referida Escola Estadual, cujos membros deliberaram, 
por unanimidade de votos, fosse indicado o nome do Padre Américo Magalhães para 
denominá-la. 

Tal decisão constitui efetivo tributo em reconhecimento do trabalho e dos 
relevantes serviços prestados pela mencionada personalidade à comunidade de 
Barbacena, o que nos conduz à consideração de que é legítima a homenagem e 
oponuna a proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.82812001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.835/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por objetivo 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. 

464 

Nos termos regimentais, o projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, vem ela agora a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer, de conformidade com o art. 1 02, VI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observa o autor da proposição que ela decorre da vontade expressa pelo colegiado 

da Escola Estadual do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, o qual, em 
reunião realizada em 6 de maio do corrente ano, homologou, por unanimidade de 
votos de seus membros, seja indicado o nome do Professor José Castro de Araújo para 
denominá-la. 

Trata-se, é verdade, de um tributo em reconhecimento ao trabalho dessa 
personalidade, bem como aos relevantes serviços que prestou à população de Poços 
de Caldas, em especial aqueles relacionados com o ensino e a cultura, destacando-se a 
elaboração, na qualidade de Secretário Municipal de Educação e Cultura, do Projeto 
Poços de Caldas Analfabetismo Zero e sua atuação como membro da Academia 
Poços-Caldense de Letras. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.835/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau. relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.839/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a declarar de 

utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Cultura Nativa, com sede no 
Município de Uberaba. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em que 
foi apresentado. 

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

Fundamentação 
O Centro de Tradições Gaúchas Cultura Nativa tem por objetivo representar e 

divulgar variadas manifestações criativas dos povos do Sul do País. 
A instituição reconhece a existência, no Triângulo, de muitas pessoas advindas de 

L------------ll------------~ 



465 
regiões do Rio Grande do Sul; por isso procura estimular e amparar a criação de 
centros tradicionalistas, núcleos culturais e conjuntos artísticos não profissionais que 
se destinem rigorosamente ao culto ou divulgação do folclore gaúcho. 

Pela importância que representa o trabalho da entidade, justo e meritório se faz o 
título que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.839/2001 na forma 

proposta. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 200 I. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.851/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em tela visa declarar de 

utilidade pública a Fundação Assistencial de Saúde de Lavras, com sede no Município 
de Lavras. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria na Casa c apresentou 
a Emenda D0 1, vem o projeto a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, 
conforme estabelece o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição em comento de conferir o título declaratório de utilidade pública 

a entidade sem fins lucrali vos do Município de Lavras. 
O trabalho da Fundação é bastante meritório, já que é desenvolvido tendo por 

finalidade promover assistência médica e ambulatorial bem como o ensino e a 
pesquisa ligados à area da saúde. Assim, ela concorre para o desenvolvimento da 
ciência e para o auxilio das pessoas mais carentes. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.851/2001 com a 

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Elaine Matozinhos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.856/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
A proposição em tela é de autoria do Deputado Carlos Pimenta e tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Jequitaí, com sede nesse município. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmenle o projeto, 
considerando-o jurídico, constitucional e legal na forma apresentada. 

Prosseguindo a tramitação da matéria, compete agora a este órgão colegiado 

~-----------~------------~ 
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Interno. 

Fundamentação 
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A APAE de Jequitaf é entidade civil sem fins lucrativos que desenvolve iniciativas 
de caráter humanitário, prestando assistência social e educacional aos excepcionais da 
comunidade em que se localiza. 

Ainda que a assistência social seja uma das prioridades do Estado, de acordo com o 
art. 2° da Constituição mineira, ele se encontra muitas vezes, por motivos de força 
maior, tolhido em efetivar de maneira absoluta esse papel. E são nessas lacunas 
presentes nas atividades estatais que entendemos oportunas as ações da sociedade 
civil no desempenho do ideal filantrópico. 

Tendo em vista esse parâmetro, conceder título declaratório de utilidade pública à 
atividade em tela é ato de reconhecimento por sua contribuição à melhoria das 
condições de vida de seus assistidos. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.856/2001 na 

fonna apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.869/200 l 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em exame é do Deputado Sebastião Costa e tem por escopo seja 

declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda Vida Nova -
COMVIDA -,com sede no Município de Muriaé. 

Após sua publicação e nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, a 
proposição foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser apreciada 
preliminannente quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A Lei n° 12.972, de 2717/98, que rege o assunto, determina, em seu art. 1°, que a 

sociedade civil 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, serem os seus 
Diretores pessoas idôneas e não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que tais requisitos foram atendidos plenamente no caso, 
valendo dizer que não há óbice à aprovação do projeto de lei. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pelajuridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei no 1.869/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Diizon Melo, relator - Sebastião Costa - Agostinho 
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Silveira- Ermano Batista. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.717/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em análise objetiva 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica. 

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

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar um 

terreno com a área de 7 .200m2 ao Município de Abaeté, para que nele se construa um 
ginásio poliesportivo com pista de atletismo. 

A medida consubstanciada na proposição trata da transferência de domínio de bem 
imóvel público, e, nessa circunstância, a sua concretização depende do exame e da 
deliberação do Poder Legislativo. Isso é o que se depreende do art. 18 da Constituição 
do Estado e do art. 17 da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93. 

Reportando-nos aos citados dispositivos, verificamos que, além da deliberação 
desta Casa, a existência de interesse público devidamente justificado é condição "sine 
qua non" para que ocorra a alienação de bens da administração pública. É evidente 
que esse quesito foi atendido, pois a doação pretendida trará inegável contribuição às 
atividades desportivas implementadas no Município de Abaeté, que poderá 
disponibilizar para a população um ginásio poliesportivo com pista de atletismo .. 

Cumpre-nos, ainda, recorrer ao § 4" do art. 17 da Lei Federal n" 8.666/93, por 
instituir norma de especial importância: a de que, no instrumento de doação, deverão 
constar obrigatoriamente o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato. 

Atendendo o projeto de lei em comento às exigências legais, não vislumbramos 
óbice à sua tramitação nesta Casa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n" 1.717/2001 como formulado originalmente. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Dilzon Melo, relator- Agostinho Silveira- Sebastião 

Costa - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.766/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n" 1.766/2001 visa a 
alterar a Lei n" 13.438, de 30112/99, que dispõe sobre contagem, cobrança e 
pagamento de emolumentos por serviços extrajudiciais e institui o selo de 
fiscalização. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 15/9/2001, foi a propos1çao 

distribuída a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, III, "a" do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Na publicação da Lei no 13.438/99, no "Diário do Executivo" do dia 30/12/99, pág. 

11, verificou-se erro material no que tange ao valor da taxa referente à escritura 
pública sem valor patrimonial que os notários e registradores devem recolher ao 
Tesouro Estadual: enquanto no Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 90/99, 
que deu origem à citada lei, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/12/1999, pág. 
36, o valor da referida taxa é de R$3,40, na publicação da lei, foi alterado para 
R$13,40. 

Trata-se de um erro material que não pode persistir, porque compromete a 
legitimidade da cobrança da referida taxa por parte do Estado, uma vez que o valor 
publicado na lei não foi o aprovado por esta Casa. Essa situação, se não for corrigida, 
tende a desaguar no Judiciário, com prejuízo para todas as partes: cartórios, Estado e 
usuários. Nesse sentido, o projeto em exame afigura-se providencial. 

Registre-se que, concomitantemente à apresentação do projeto objeto deste parecer, 
o seu autor encaminhou à Mesa da Assembléia requerimento solicitando se fizessem 
as diligências necessárias para que o Poder Executivo providenciasse a correção do 
referido erro material por meio da publicação de uma errata. Em resposta a seu 
requerimento, foi o autor informado de que a Assessoria da Procuradoria-Geral do 
Estado se manifestou no sentido de que a melhor maneira de se viabilizar a correção é 
a aprovação do projeto de lei em exame. Dessa forma, esquiva-se de uma discussão 
acerca dos efeitos, no tempo, da publicação de uma errata de lei que versa sobre 
matéria tributária; contudo, não nos parece apropriado acionar o processo legislativo 
tão-somente para corrigir erro material, motivo pelo qual propomos, por meio do 
Substitutivo no 1, a redução dos valores a serem cobrados do usuário e daqueles a 
serem recolhidos aos cofres públicos. A redução, correspondente a RSl,OO (um real) 
em ambos os valores, beneficia o usuário dos serviços cartoriais. 

Tal medida não importa renúncia de receita nem prejuízo para o Estado, porque o 
valor constante no Anexo II da referida lei, referente ao registro de escritura pública 
sem valor patrimonial, não foi aquele aprovado nesta Casa; não existe, pois, 
legitimidade para a sua cobrança. Ademais, a redução é insignificante para o 
orçamento do Estado, embora não o possa ser para as pessoas de baixa renda que 
necessitam desse serviço. 

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

legalidade do Projeto de Lei no 1.766/2001 na forma do Substitutivo no I, a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO N" I 
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Altera dispositivo da Lei n" 13.438, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços extrajudiciais e 
institui o selo de fiscalização. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O subi tem ''a" do item 2 da Tabela 1 constante no Anexo I a que se refere o 

art. 4° da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar na seguinte 
forma· 

Autenticação de Valores 
Documentos R$ 

a) sem valor 12,40 
patrimonial 

Art. 2"- O subi tem "a" do item 2 da Tabela I constante no Anexo li a que se refere 
o art. 5° da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Autenticação de Documentos Valores 

R$ 
a) sem valor patrimonial 2,40 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira - Sebastião 

Costa - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O l"TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.793/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do projeto de lei sob comento, 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Poço Fundo. 

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 I 02, 
III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposiçao em exame tem por finalidade autorizar o Estado a promover as ações 

necessárias à transferência do bem imóvel que menciona, ora integrante do seu 
patrimônio, para o domínio do Município de Poço Fundo 

O bem atualmente abriga a Escola Municipal Rita da Conceição Sandy. Com a 
doação desse imóvel ao município, haverá a possibilidade de se destinarem recursos 
orçamentários para sua manutenção e reforma. Sob a administração estadual, o bem 
não se encontra devidamente cuidado nem bem aproveitado. 

A transferência deverá ser realizada a título gratuito, mas gravada com encargo, 
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qual seja o de que o bem só poderá ser destinado ao funcionamento da referida 
escola. 

Para a avaliação da conformidade do projeto em tela com o sistema jurídico 
vigente, devemos examinar a disciplina legal e constitucional da transferência de 
domínio de bens públicos, a qual possui dois pontos básicos: 1 o - a alienação "in 
casu", em qualquer hipótese, só é lícita à vista da ocorrência de interesse público na 
operação; 2° - regra geral, a existência de interesse público na alienação de bem 
imóvel deve ser devidamente reconhecida pela prévia outorga de autorização 
legislativa. 

Acreditamos que se impõe a este órgão técnico precisamente o exame da situação 
de fato subjacente à alienação pretendida, para verificar a existência de interesse 
público a respaldar a autorização legislativa. 

Parece-nos evidente o interesse público na consolidação da administração 
municipal sobre o bem em questão, colocando fim à situação juridicamente precária 
consubstanciada na mera cessão que ampara as ações do Município de Poço Fundo. 
Por outro lado, a correta destinação dos bens doados fica garantida pelo encargo 
previsto na proposição, os quais, se descumpridos, ensejarão a reversão do bem ao 
patrimônio estadual. 

Diante do exposto, não encontramos óbice à normal tramitação do projeto sob 
comento, pois ele atende ao que estatui o art. 18 da Constituição mineira e a Lei 
Federal n° 8.666, de 21/6/93, além da Lei n° 1.987. 

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

do Projeto de Lei no 1.793/2001 nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho Silveira -

Dilzon Melo - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.803/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe dispõe sobre 
a criação e a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- SIAFI- Assembléia. 

Publicada em 4/10/2001. a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição c 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Agora, o projeto vem à Mesa da Assembléia, para, nos termos regimentais, receber 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo criar e implementar o SIAFI - Assembléia, que tem 

por finalidades essenciais promover a simplificação e a racionalização da gestão 
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orçamentária e financeira das receitas e das despesas da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado, além de garantir a transparência da sua administração. Trata-se 
de buscar o aprimoramento do controle dos recursos públicos e assegurar a eficiência 
na consolidação das contas do Estado, sempre em consonância com o princípio 
constitucional da separação e da autonomia dos Poderes. 

A divulgação, pela Internet e pelo diário oficial do Estado, do demonstrativo mensal 
da execução orçamentária da Assembléia, em que constarão as despesas segundo a 
sua natureza, e do Relatório de Gestão Fiscal, a que se refere a Lei Complementar no 
101, de 2001, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui mais uma medida 
concreta deste Poder no sentido da observância dos princípios constitucionais da 
moralidade, da publicidade e da eficiência, norteadores dos atos da administração 
pública. 

Entre as atribuições privativas da Mesa da Assembléia, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno, estão a direção dos seus trabalhos, a orientação da atividade 
administrativa, bem como a definição de limites e o ordenamento de despesas, 
segundo a previsão orçamentária. A criação do SIAFI - Assembléia possibilitará à 
Mesa o desempenho mais eficiente dessas atribuições, entre outras, e sempre com 
maior transparência. 

Todavia, no que tange à Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, opinamos por sua rejeição, tendo em vista que não compete a este Poder, por 
meio de resolução, atribuir competência ao Ministério Público. Essa definição, 
lembramos, deve constar de lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao 
Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 125, I, da Constituição Estadual. 

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

1.803/2001 e pela rejeição da Emenda n" I. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de novembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho - Ivo José-

Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.809/200 I 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise dispõe sobre as 
consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 6110/2001 foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, cabendo a esta 
Comissão, nos termos regimentais, em1t1r parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em exame autoriza a administração pública estadual a promover, por 

~-----------~--------------
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meio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, descontos 
na folha de pagamento dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas da 
administração direta, autárquica e fundacional, para os fins de amortização de 
empréstimos tomados em entidades de previdência privada e em instituições 
bancárias ou financeiras. Prevê, também, que os descontos só poderão ser feitos 
mediante prévia e expressa autorização do servidor, não devendo ultrapassar 20% do 
valor tota1 da sua remuneração mensal. Prevê, ainda, que, mediante comunicado 
prévio ao órgão responsável, o desconto de qualquer das parcelas poderá ser 
suspenso, devendo, nessa situação, ser a parcela descontada no pagamento do mês 
subseqüente, caso em que o limite de 20% poderá ser ultrapassado. 

A matéria merece especial atenção tendo-se em vista a prática constante e cada vez 
mais crescente de descontos nos vencimentos dos servidores públicos em virtude de 
convênios realizados entre o poder público e entidades privadas. É de se ressaltar que 
tais descontos se amparam sempre na autorização do servidor, que, frente às 
facilidades proporcionadas na concessão desses empréstimos, utiliza, cada vez mais, 
esse recurso, comprometendo, assim, considerável parcela de sua remuneração. 
Entretanto, sem querer adentrar o mérito da proposição, julgamos importante apontar 
as questões jurídicas afetas à matéria. 

O desconto em folha de pagamento, segundo a lição de Hely Lopes, "é forma 
administrativa usual para a retenção de contribuições de previdência, de impostos de 
renda, de quantias pagas indevidamente aos servidores, de empréstimos contraídos no 
serviço, de aquisições ou consumações feitas na própria repartição ou por seu 
intermédio. Essa modalidade de desconto é legítima quando realizada na forma e 
limites previstos no estatuto respectivo e não houver dúvida sobre a quantia a ser 
reposta." (MEIRELLES, Hely Lopes. "Curso de Direito Administrativo". São Paulo: 
Malheiros. 22" ed. p. 408.) 

Nota-se, da lição desse renomado administrativista, que o desconto em folha de 
pagamento, na forma aceita pela doutrina, envolve, por via de regra, relações havidas 
entre órgãos ou entidades da administração pública e servidores. Assim, os descontos 
de imposto de renda, de contribuições previdenciárias, de empréstimos contraídos na 
administração pública ou por seu intermédio são feitos diretamente na folha de 
pagamento, uma vez que a relação se estabelece entre a administração pública e seus 
servidores. Nesse caso, é desejável, até por questões de economicidade e 
racionalidade, que o desconto seja feito na folha do servidor, para evitar operações 
desnecessárias. 

Entretanto, o que o projeto de lei em análise visa não é limitar essas consignações 
compulsórias, instituídas por lei, que não encontram, a nosso ver, problema jurídico. 
O que se pretende regular são as chamadas "consignações facultativas" para fins de 
amortização de empréstimo, que dependem do simples credenciamento de entidades 
privadas na administração pública, por meio de convênios ou contratos 
administrativos, e da anuência do servidor para que o desconto seja consignado em 
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seu salário. 

De acordo com essa prática. a situação se concretiza da seguinte forma: a 
administração pública credencia as instituições consignatárias, que são destinatárias 
dos créditos, e o servidor, ao realizar com essas instituições um contrato de compra e 
venda ou de empréstimo mercantil, irá amortizar suas prestações, por meio do 
desconto em folha de pagamento. 

Essa prática confere às consignações em pagamento uma outra dimensão, uma vez 
que as instituições que auferem lucros a partir da cobrança de juros passam a ter seu 
risco praticamente eliminado, pois a administração pública passa a garantir o 
cumprimento da obrigação assumida pelo servidor. 

Em que pesem aos argumentos favoráveis a esta atuação da administração pública 
no sentido de facilitar o crédito para os servidores públicos, há de se ter em mente que 
se está criando para a administração uma função atípica, além de se estar 
privilegiando a consecução de interesses individuais de alguns servidores, em 
detrimento do interesse coletivo. 

É oportuno registrar o entrave operacional e financeiro que essa atuação atípica gera 
para a administração pública, que, por meio da sua área financeira e de pessoal, irá 
celebrar convênios com instituições privadas, analisar a situação de cada servidor para 
detectar a sua margem salarial consignável e servir de pagadora de obrigações 
assumidas por seus servidores. Essas operações, além de demandar um serviço 
específico para sua realização, representam custos para os cofres públicos. Em 
mensagem enviada a esta Casa pelo Governador do Estado, encaminhando veto à 
Proposição de Lei no 14.506, que permitia o pagamento dos servidores públicos em 
qualquer cooperativa de crédito que se credenciasse na administração pública, foram 
apontadas razões de ordem prática e jurídica que inviabilizariam essa atuação 
administrativa. De acordo com as razões alegadas, existem hoje, somente no Estado 
de Minas Gerais, 363 cooperativas de crédito em funcionamento e mais de 1.200 
operando em todo o País, segundo informações do Banco Central do Brasil. Como 
não há, no projeto de lei em análise, limitação para o credenciamento dessas ou de 
outras espécies de instituições, torna-se evidente o entrave burocrático da medida para 
o Tesouro Estadual, além dos custos de tais operações. Ademais, ocorre o benefício 
de um ou poucos cidadãos, em prejuízo de todos os demais contribuintes "porque 
estes estariam assumindo, indiretamente, um custo operacional colocado à disposição 
de um único beneficiário". Torna-se clara, pois, a necessidade de limitar essa atuação 
administrativa, sob pena de inviabilizar o trabalho dos órgãos encarregados do 
processamento da folha de pessoal, além do desatendimento ao interesse público. 
Afinal, o objetivo da administração pública é o atendimento do interesse coletivo, e 
não o gerenciamento dos interesses de seus servidores. 

É importante ressaltar o caráter alimentar de que se revestem os vencimentos dos 
servidores. Essa natureza, como bem aponta Hely Lopes Meirelles, "não permite 
sejam eles retidos pela Administração, nem admite arresto, seqüestro ou penhora, 
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consoante dispõe o art. 649, IV, do Código de Processo Civil ( ... )". Somente é 
admitido o desconto em folha para as prestações alimentícias devidas pelo servidor 
público, de acordo com os arts. 734 do CPC e 124 do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado. 

A matéria não é regulamentada por lei, tendo sido tratada por decretos que se 
aplicavam no âmbito do Poder Executivo e se estendiam aos servidores da 
Assembléia Legislativa por força de decisão da sua Mesa Diretora. Atualmente, 
encontra-se em vigor o Decreto Estadual no 42.103, de 1911112001, que dispõe sobre a 
consignação em folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas 
da administração direta, autarquias e fundações vinculadas ao Poder Executivo. Esse 
decreto regula tanto as consignações compulsórias, que não são objeto dessa 
proposição, quanto as facultativas e, no tocante a estas, o faz de forma ampla, ao 
contrário do projeto em análise, que trata apenas das consignações facultativas para os 
fins de amortização de empréstimos contraídos pelo servidor. Em seu art. 5°, o decreto 
admite como instituição consignatária as entidades de classe, associações e clubes 
representativos de servidores, as cooperativas instituídas nos termos da Lei Federal no 
5.564, de 16112/71, as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central do 
Brasil e as instituições financiadoras de aquisição de imóvel residencial integrantes do 
Sistema Financeiro Habitacional - SFH. Prevê, também, requisitos e procedimentos 
para o credenciamento das instituições consignatárias, de forma a se evitar o 
credenciamento de instituições não idôneas, que praticam juros abusivos, fato que 
recentemente ocorreu em nosso Estado. Prevê, ainda, que o valor disponível para 
consignação facultativa será de até 30% da remuneração mensal do servidor, menos 
os descontos obrigatórios. 

Não se pode, todavia, deixar de mencionar que essas instituições privadas praticam 
elevadas taxas de juros na concessão dos empréstimos, prática essa não amparada pela 
Constituição da República, que determina, nos termos do art. 192, que o sistema 
financeiro nacional deve ser estruturado de forma a "promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade". Nota-se, assim, que essa 
prática de consignação não se coaduna com as finalidades pretendidas pela Cana 
Magna. Aliás, ela garante muito mais o "risco zero" para as instituições bancárias e 
financeiras do que o atendimento ao interesse público. 

Ressalte-se, ainda, que merecem reparo as disposições referentes à suspensão 
temporária e definitiva das consignações em folha, previstas nos arts. zo e 3° do 
projeto. Entendemos que tais suspensões devem ser precedidas de acordo entre as 
partes - servidor e instituição consignatária, que deverão pactuar o novo modo de 
desconto, sendo que, no caso de suspensão temporária, o desconto nos meses 
posteriores deve observar, da mesma forma, o limite de 20% da remuneração do 
servidor. 

Por essas razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1. que visa 
a enquadrar a matéria aos princípios constitucionais norteadores das atividades da 
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percentual a ser descontado no salário do servidor. 
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Impona, por fim, destacar que, por tratar-se de matéria que envolve direitos de 
servidores públicos, a iniciativa é reservada ao Governador do Estado, por força do 
disposto no art. 66, III, "a", da Constituição do Estado. Todavia, lançamos mão do 
disposto no art. 70, § 2", do mesmo diploma, que prevê que a sanção do Governador 
do Estado supre o vício de iniciativa. 

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

do Projeto de Lei TI0 1.809/2001 com o Substitutivo 0° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Dispõe sobre consignações em folha de pagamento dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais para fins de amortização de empréstimo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Para fins de amortização de empréstimo, os servidores públicos ativos, 

aposentados e pensionistas da administração direta, autarquias e fundações do Estado 
somente poderão sofrer descontos em sua remuneração em virtude de determinação 
legal ou judicial ou de expressa autorização do servidor em favor de instituição 
consignatária, credenciada perante a administração pública, nos termos desta lei. 

§ 1 o - Os descontos referentes a amortização de empréstimo não excederão, 
mensalmente, a 20% (vinte por cento) do total da remuneração do servidor, excluídos 
os descontos obrigatórios. 

§ 2° - O credenciamento a que se refere o "caput" deste artigo somente será 
concedido a instituições constituídas sob a forma de cooperativas de economia e 
crédito mútuo, de acordo com a Lei Federal n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 
prestem serviços aos servidores públicos. 

§ 3° - Cada um dos Poderes ou entidade indicará o órgão competente para 
credenciar as instituições consignatárias. 

Art. 2° - Mediante a comunicação prévia ao órgão responsável e a aquiescência da 
instituição consignatária, fica o servidor público autorizado a suspender o desconto de 
qualquer das parcelas do empréstimo em sua remuneração. 

§ 1 o - O disposto no § 1 o do art. 1 o prevalecerá mesmo no caso de suspensão do 
desconto de qualquer das parcelas conforme o previsto no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Os encargos financeiros decorrentes da suspensão do desconto de que trata 
esse artigo, se previstos em contrato, serão de responsabilidade do servidor. 

Art. 3o - Em casos excepcionais que impossibilitem ao servidor a manutenção do 
desconto da parcela de amortização do financiamento em sua folha de pagamento, em 
virtude de ameaça à sua subsistência, poderá ele cancelá-lo, com a aquiescência da 
instituição consignatária, eximindo-se o poder público de qualquer responsabilidade. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
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Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu - Agostinho 
Silveira- Sebastião Costa. 

PARECER PARA O l"TURNO DO PROJETO DELE! N" 1.830/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Arlen Santiago, por meio do Projeto de Lei n" 1.830/2001, visa 

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter um imóvel ao patrimônio do Município 
de Itumirim. 

Publicado no "Diário do Legislativo", foi o projeto, a seguir, encaminhado a esta 
Comissão, que deverá examiná-lo preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, conforme estatui o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao Poder Executivo 

para que ele possa transferir o domínio de área pertencente ao patrimônio do Estado 
para o Município de Itumirim, cumprindo a exigência estabelecida no art. 18 da Carta 
mineira e no art. 17 da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93, que institui as normas gerais 
para as licitações e os contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera liberalidade, 
transfere de seu patrimônio bens ou vantagens ao patrimônio de outrem, o donatário, 
que os aceita (art. 1.165 do Código Civil). Embora seja fundada na liberalidade do 
doador, a doação pode ser feita com encargos para o donatário, o qual, aceitando-os, 
fica obrigado a cumpri-los, sob pena de constituir-mora por inadimplemento da 
obrigação (arts. 960, 961, 1.180, parágrafo único, do Código Civil), podendo haver, 
por conseqüência, a reversão do imóvel ao doador. 

Tal reversão, contudo, se não for consensual, pode operar-se pelas vias judiciais, 
uma vez que, ao Poder Judiciário, cabe dirimir as controvérsias relativas ao 
cumprimento dos contratos. 

A doação feita com um determinado encargo para o donatário é doação sob 
condição resolutiva. Isto significa dizer que a propriedade com vínculo de destinação 
é resolúvel, transferida sob uma determinada condição prevista no contrato, a qual, 
somente se não cumprida, autoriza o doador a requerer o reingresso do bem ao seu 
patrimônio. 

No caso em questão, o Município de Itumirim doou ao Estado o terreno a que se 
refere o projeto de lei sob comento para que ali fosse construída uma unidade de 
ensino. O Estado, por sua vez, não cumpriu o encargo que lhe fora imposto, ensejando 
assim o pedido de devolução do bem ao patrimônio do município, exatamente para se 
construir ali uma unidade de ensino. 

Saliente-se que o imóvel referido no projeto de lei está à disposição da Secretaria de 
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Entretanto, não se tendo consumado a doação definitivamente pelo descumprimento 
do encargo, não pode o Estado dar ao bem público a destinação que melhor lhe 
convier. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei na Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de Lei n" 1.830/2001 nos termos apresentados. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 200 I. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ermano Batista - Dilzon 

Melo- Agostinho Silveira- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.874/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n" 1.874/2001 visa a 
autorizar a celebração de convênios entre as Universidades do sistema estadual e os 
municípios mineiros para implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21111/2001, a proposição foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria. preliminarmente. a esta 
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
na forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a possibilitar que as Universidades do sistema 

estadual celebrem convênios com os municípios para realização dos cursos de 
Pedagogia e Normal Superior, fora de suas sedes. 

Nos termos do § 4" do art. 87 da Lei n" 9.394, de 20112/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, os profissionais que se encontram prestando 
serviços educacionais nos municípios precisam adquirir formação superior até o fim 
da Década da Educação, que corresponde ao final do ano de 2005. Nesse contexto, a 
proposição em epígrafe guarda o mérito de facilitar o acesso dos profissionais de 
educação à graduação, condição necessária ao pleno atendimento à LDB a partir do 
ano de 2006. 

No entanto, como a proposição não trata da implantação de novos cursos nem de 
cursos de extensão nas áreas de Pedagogia e Normal Superior, mas tão-somente de 
cursos de graduação já implantados e reconhecidos, a serem oferecidos fora das sedes 
das Universidades, apresentamos a Emenda no 1, para adequação do dispositivo ao 
que se pretende. 

O projeto estabelece, ainda, o percentual de carga horária para a realização de aulas 
não presenciais e institui a obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Estadual de 
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cursos implantados. 
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É conveniente mencionar o dispositivo da Constituição Estadual que deve ser 
considerado na análise da matéria. O art. 206 da Carta mineira auibui-ao Conselho 
Estadual de Educação a competência para baixar normas disciplinadoras do sistema 
estadual. No entanto, o art. 2°, que estabelece o percentual de 20% da carga horária 
para realização de aulas não presenciais, não observa a competência do referido 
Conselho, motivo pelo qual apresentamos a Emenda no 2, para adequação do 
dispositivo à regra da Carta Estadual. 

Faz-se necessária a alteração do dispositivo relativo à fixação do prazo para 
avaliação, pelo Conselho Estadual de Educação, dos cursos oferecidos por meio de 
convênios celebrados com os municípios, tendo em vista que, após o início de seu 
funcionamento, o curso deverá ser avaliado, e não, recomendado. Para sanar esse 
vício, apresentamos a Emenda n° 3. 

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

do Projeto de Lei n• 1.874/2001 com as Emendas n•s 1 a 3, apresentadas a seguir. 
EMENDAN" 1 

Dê-se ao art. zo a seguinte redação: 
"Art. 1 o - As Universidades do sistema estadual poderão firmar convênios com os 

municípios mineiros para realização dos cursos de Pedagogia e Normal Superior, fora 
de suas sedes, observadas as providências educacionais necessárias ao seu adequado 
funcionamento.". 

EMENDAN•2 
Dê-se ao art. 2" a seguinte redação: 

· "An. z• - Aplicam-se às instituições de ensino superior do sistema estadual as 
normas sobre cursos c disciplinas não presenciais que regulam o sistema federal, até 
que o Conselho Estadual de Educação regulamente a matéria.''. 

EMENDAN"3 
Dê-se ao parágrafo único do art. 3° a seguinte redação: 
"An. 3°- ······································································ 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação fará o acompanhamento do 

curso no período de seis meses após o início de seu funcionamento e emitirá parecer 
sobre a sua qualidade, no qual deverão constar suas observações e recomendações.". 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ennano Batista, relator - Sebastião Costa 

Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 6/12/2001, as seguintes comunicações: 
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Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Dilma Arêdes, 
ocorrido em 2/12/2001, em São João do Oriente.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Geraldo de 
Souza Megale, ocorrido em 4/12/2001, em Borda da Mata.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do Sr. Oiamar 
Figueiredo Vieira, oconido em 2/12/2001, em Belo Horizonte.(- Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATA 

ATA DA 84' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de novembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana 
e Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da 
Liderança do PL), 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 Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a abter esclarecimentos 
sobre os motivos que levaram o DNER-MG a licitar, novamente, tanto as obras de 
duplicação da BR-040 quanto a surpevisão e o controle dessas, uma vez que ainda não 
foram concluídas, e apreciar a matéria constante na pauta. Comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Luiz Restum Pertusicr, do 
Departamento de Distribuição Urbana e Rural da Eletrobrás, publicado em 
20/11/2001; Fábio Persi, Coordenador do Movimento Asfalto Já, encaminhando 
cópias de reponagens veiculadas pelo jornal "Diário do Rio Doce"; Eng. José Élcio S. 
Monteze, Chefe do 6" DRF-DNER, encaminhando justificativas pela sua ausência 
nesta reunião. Na oportunidade, o Presidente solicita seja reiterado convite ao Sr. José 
Élcio Santos Monteze. Passa-se à za 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, em turno único, os 
Requerimentos n•s 2.820 e 2.851/2001. Após, é aprovado o Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n• 1.677/2001, do Deputado Djalma Diniz. 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 Doutor Viana, em que solicita ao DNER-MG a convocação das empresas 
que menciona para que providenciem a reconstrução das partes danificadas da BR-
040, no trecho Belo Horizonte-Sete Lagoas; do Deputado Arlen Santiago, em que 
solicita ao DER-MG a inclusão do termo "encascalhamento" na definição dos 
Serviços de Engenharia de Tráfego e de Campo, descrita no documento "Multas de 
Trânsito Aplicadas pelo DER-MG", e as informações que especifida sobre o Edital 
TP 43/2001; do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita à SETOP, ao DER-MG e 
aos Deputados Federais e Senadores mineiros 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. 
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Sala das Comissões, 4 dezembro de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 205/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Fábio A velar, objetiva dar a denominação 
de Escola Estadual José Amáncio dos Santos à Escola Estadual do Bairro Jardim Vila 
Rica, situada no Município de Igarapé. 

Examinado o projeto preliminarmente pela 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 a matéria, conforme 
preceitua o art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A principal justificativa para a existência do projeto em tela é o anseio da 

comunidade em prestar justa homenagem a um filho de Igarapé, cidadão de grande 
relevância para o município. 

José Amâncio dos Santos exerceu várias profissões e, ao mesmo tempo que se 
dedicava com afinco à família, foi líder nas grandes decisões para o progresso do 
município, como a implantação da iluminação pública e da rede de esgoto, para cujas 
obras alocou, muitas vezes, recursos próprios. 

Contribuiu, também, para o crescimento do esporte, principalmente o futebol, 
apoiando-o com grande entusiasmo. 

Tendo em vista as razões apresentadas, releva salientar que a iniciativa encerrada no 
projeto se nos afigura meritória. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 205/99 com a 

Emenda no I, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2001. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.102/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.102/2000 objetiva dar 

a denominação de Vinícius de Moraes à Escola Estadual do Bairro Tropical 
Petrolândia- NEEC -,do Município de Contagem. 

Após o exame pre1iminar da matéria, realizado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, 
"b", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O nome do poeta e compositor Vinicius de Moraes, proposto para denominar a 
mencionada escola, decorre de escolha feita pelo colegiado, em reunião do dia 6/2/99, 
conforme se vê da cópia da ata inclusa nos autos do processo. Por meio de tal 
iniciativa, a comunidade procurou prestar uma justa homenagem a esse ilustre 
brasileiro, diplomata, que se dedicou à música e à poesia, destacando-se no 
movimento de renovação da música popular chamado bossa nova. Seu talento 
transcendeu as fronteiras nacionais, popularizando e divulgando a música em todo o 
mundo. Nada mais justo, portanto, que homenageá-lo, emprestando seu nome à 
Escola Estadual do Bairro Tropical Petrolãndia. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.102/2000 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.848/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
É de iniciativa do Governador do Estado o Projeto de Lei n" 1.848/2001, que dá a 

denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC Dona Afonsina 
ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do Município de Pará de 
Minas. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminarmente e 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tal como foi 
apresentada. Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete-nos agora 
apreciar o seu mérito, nos termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem o objetivo de reverenciar a memória da Sra. Afonsina Pereira Santos 

Bueno Oliveira pelos relevantes serviços prestados à população de Pará de Minas, 
com destaque para as seguintes realizações: foi professora primária, diretora escolar, 
chefe do Serviço de Educação, Saúde e Assistência, orientadora do Ensino Rural e 
inspetora municipal. Em razão de suas múltiplas atividades, foi agraciada com o 
Diploma de Honra ao Mérito e o Troféu Garra Profissional, em 1989. 

Tal proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado do referido educandário, 
cujos membros aprovaram por unanimidade de votos o nome indicado. 

Tal homenagem constitui efetivo tributo em reconhecimento do seu trabalho, o que 
nos leva a considerá-la legítima. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.848/2001 na forma 

apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2001. 
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Paulo Piau, relator. 
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De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em referência tem por objetivo 
dar a denominação de Gilbeno Resende Peres à Escola Estadual do Lajão, situada no 
Município de São Pedro dos Ferros. 

Tendo sido o projeto considerado, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
jurídico, constitucional e legal, vem agora a este órgão .colegiado a fim de ser 
apreciado, nos lindes estabelecidos pelo art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Consta da justificação do projeto que o Sr. Gilberto Resende Peres foi pessoa muito 

honrada e querida pela gente de São Pedras dos Ferros, pelo fato de que sua vida 
sempre foi dedicada ao bem comum. Seja como empresário, seja como amigo, sempre 
estava disposto a ajudar o próximo. 

A intenção de se homenageá-lo tomando emprestado seu nome para designar a 
Escola Estadual do Lajão assume caráter de legitimidade e de especial interesse 
quando se leva em conta que essa personalidade teve papel decisivo para a criação de 
suas instalações, ao doar terreno para erigir a sua sede. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.861/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 

49/2001 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 

comparece na Sala das Comissões o Deputado Antônio Carlos Andrada, membro da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio 
Carlos Andrada, declara aberta a reunião e passa a condução dos trabalhos ao 
Deputado Sá vi o Souza Cruz. A Presidência infonna que a reunião se destina a debater 
a Proposta de Emenda à Constituição no 49/2001 c, ato contínuo, registra a presença 
da Dra_ Carmen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado, e dos Srs. Luiz 
Ricardo Gomes Aranha, ex-Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da 
Fazenda, e Osvaldo França, da Procuradoria da Fazenda EstaduaL Antes de passar a 
palavra aos expositores, a Presidência registra a chegada dos Deputados Márcio 
Kangussu e Doutor Viana. Em seguida, tem início a fase de debates, quando fazem 
uso da palavra os convidados e os parlamentares presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, ll de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana - Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA I" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 68/2001 
Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, José Henrique e 
Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e informa 
que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator para 
o I o turno. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e convida o 
Deputado José Henrique a atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos, 
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, os Deputados Cristiano Canêdo e 
José Henrique. O Presidente «ad hoc" empossa o Vice-Presidente, Deputado José 
Henrique, que assume a direção dos trabalhos e empossa o Presidente eleito, 
Deputado Cristiano Canedo. Este retoma a Presidência e designa o Deputado Pastor 
George como relator, em lo turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 68/2001. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
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José Henrique, Presidente- Presidente- Fábio A velar- Pastor George- Dilzon 
Melo. 
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ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 69/2001 

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia sete de novembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, João 
Paulo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoC", Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a 
reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator para o 1 o turno. A Presidência determina a distribuição das cédulas 
de votação e convida o Deputado Marcelo Gonçalves a atuar como escrutinador. 
Realizada a votação, são eleitos, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, 
os Deputados João Paulo e Glycon Terra Pinto. O Presidente "ad hoc" empossa o 
Presidente eleito, Deputado João Paulo, que assume a direção dos trabalhos e 
cmpossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Glycon Terra Pinto. O Presidente 
designa como relator, em 1 o turno. da Proposta de Emenda à Constituição no 69/2001 
o Deputado Marcelo Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- Pastor George- José Henrique. 
A TA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 73/200! 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Geraldo 
Rezende e Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por 
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e informa que ela.se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator para o 1 o turno. A Presidência determina a distribuição das cédulas 
de votação e convida o Deputado Agostinho da Silveira a atuar como escrutinador. 
Realizada a votação, são eleitos, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, 
os Deputados Geraldo Rezende e Anderson Adauto. A Presidente "ad hoc'' empossa o 
Presidente eleito, Deputado Geraldo Rezende, que assume a direção dos trabalhos e 
designa a Deputada Maria José Haueisen como relatora, em 1° turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 73/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Dilzon Melo -.José Henrique - Agostinho 

Silveira. 



ATA DA 79" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Às quatorze 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 Eduardo Brandão, 
Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo c Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Márcio Kangussu e 
Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, 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 c é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e ouvir 
convidados, que subsidiarão a elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei no 
1.774/2001, que estrutura os quadros especiais de pessoal da administração pública 
estadual, autárquica e fundacional das instituições que menciona e dá outras 
providências. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 819/2000 na forma do vencido no 1° 
turno, com a Emenda no 2, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado Sargento 
Rodrigues); pela aprovação, no 1 o turno, dn Projeto de Lei Complementar n° 42/2001 
com as Emendas n•s I, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3, da Comissão de 
Administração Pública, e pela rejeição da Emenda n• 2 e do Substitutivo n• I, da 
Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado Hely Tarqüínio); pela aprovação, 
no I" turno, do Projeto de Resolução n• 1.794/2001 (relator: Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, em virtude de redisuibuição); pela rejeição do Substitutivo n• 3 e das 
Emendas TI0 S 10, 15, 17 e 18, apresentados no 1° turno ao Projeto de Lei n° 
1.442/2001, e pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 4, da Comissão 
de Administração Pública, ficando prejudicadas as Emendas n•s I a 9, 11 a 14, 16 e 
19 a 22 (relator: Deputado Cristiano Canêdo ); pela aprovação, no I • turno, do parecer 
sobre o Substitutivo n• 2, apresentado em Plenário, ao Projeto de Lei n• 1.50112001, 
com as Emendas n•s I a 3, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado 
Sebastião Navarro Vieira); pela aprovação, no I" turno, do Projeto de Lei n• 
1.759/2001 na forma do Substitutivo n• I, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Cristiano Canêdo ). 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 n•s 2.833 a 2.835/2001. 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 dos Deputados Mauro 
Lobo, solicitando seja realizada audiência pública destinada à continuação da 
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discussão sobre a carreira do administrador público c o funcionamento do Curso 
Superior de Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; 
Cristiano Canêdo, solicitando seja manifestado ao Senador Arlindo Porto o apoio do 
Legislativo mineiro à Proposta de Emenda à Constituição no 29/2001, de sua autoria; 
Sargento Rodrigues, solicitando sejam pedidas ao Promotor de Justiça da Comarca de 
Boa Esperança informações sobre a representação formulada por Vereadores contra o 
Prefeito Municipal de 11icínea. A Presidência destina esta pane da reunião a ouvir os 
convidados. Registra-se a presença dos Srs. Lúcia Rosa de Queiroz, assessora, 
representando o Sr. Daison Olzany Silva, Presidente da FAPEMIG; Magdala Alencar 
Teixeira e Patrícia Faleiro Pimentel, Presidentes, respectivamente, do CETEC e da 
Associação dos Servidores da Área de Ciência e Tecnologia; Frederico Leite Nascif e 
Auxiliadora Maria Moura Santi, Gerente de Recursos Humanos e representante dos 
servidores da FEAM, respectivamente; Mima Dayrell Xavier Segantini e Davidson 
Lopes de Figueiredo, Diretora de Administração e Finanças e representante dos 
servidores da Fundação João Pinheiro, respectivamente; David Márcio Santos 
Rodrigues e Maria Elizabeth Leite Quintão Torres, Diretor-Geral e representante dos 
servidores do IGA, respectivamente; Tarcísio de Campos Ribeiro e Raquel Joane 
Rodrigues, Superintendente-Geral e representante dos servidores da FUNED, 
respectivamente, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Sebastião Na varro Vieira, autor do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Em seguida. o Deputado 
Eduardo Brandão transfere a Presidência ao Deputado Sebastião Na varro Vieira. que 
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 parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001, 
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Genaro - Cabo Morais - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira- Agostinho Silveira, 
ATA DA 73" REUNIÃO ORDINÁRJA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Adelmo Carneiro 
Leão, Carlos Pimenta e Elaine Matozinhos, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Deputado José Braga, no exercício da Presidência, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente comunica o 
recebimento de correspondência do Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte, justificando a sua ausência na reunião. O Presidente acusa o recebimento 
do Projeto de Lei n• L851/2001, do Deputado Márcio Cunha, e designa a Deputada 
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Elaine Matozinhos como relatora. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n° 
1.767/2001, no 1" turno, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria, com as Emendas TI 0 S 1, da Comissão de Constiuição e Justiça, 2 
a 4, da Comissão de Política Agropecuária c Agroindustrial. Na fase de discussão, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita vista do parecer, o que é deferido pelo 
Presidente. A seguir, o Presidente passa à discussão e votação de proposições da 
Corrrissão e submete a votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 
1.771/2001, do Deputado Sebastião Costa, e 1.777/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, os quais são aprovados. A Presidência informa que a reunião se destina a 
prestar esclarecimentos sobre o Programa de Residência Médica do Hospital da Santa 
Casa. O Presidente destina esta parte da reunião a ouvir os convidado e registra a 
presença do Dr. Rogério Oliveira Rezende, Diretor de Redes Assistenciais da SES, 
representando o Secretário de Estado da Saúde; da Dra. Zeila de Fátima Abrão 
Marques, representando o Secretário Municipal de Saúde; do Dr. Guiherme Ribeiro 
Câmara, representando o Presidente do Sindicato dos Médicos; do Dr. Miguel Farage, 
Presidente da Comissão de Residência Médica da Santa Casa; do Dr. Marcelo 
Mascarenhas, Diretor de Defesa Profissional do Sindicato dos Médicos, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, amor do requerimento que deu origem ao debate, 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 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, 6 de dezembro de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Adelmo Carneiro 

Leão. 
ATA DA 1' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DA MINERAÇÃO MORRO VELHO 

Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Hermeto, Doutor Viana, Edson Rezende, 
Fábio Ave1ar e João Leite (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação 
da Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Henneto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados dois requerimentos do Deputado Edson 
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Rezende nos quais se solicita sejam intimados os Srs. João Bosco Campos, 
engenheiro ambicntalista e de segurança; Elias Rodrigues de Jesus, ex-Presidente do 
Sindicato dos Mineiros de Nova Lima, e Teonílio de Carvalho para paniciparem de 
reunião da Comissão e seja requisitada à Comissão de Direitos Humanos toda a 
documentação apresentada pelas partes envolvidas na Mineração do Morro Velho, 
quando de realização da audiência pública nessa Comissão. Em seguinda, o 
Presidente informa que fica decidido que serão intimadas todas as pessoas cuja 
participação em reunião da Comissão foi solicitada. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Eduardo Henneto, Presidente - Edson Rezende - Mauro Lobo - Doutor Viana -

Fábio A velar - Aílton Vilela. 
ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DAS CARVOARIAS 

Às nove horas e quarenta e dois minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo 
Ribeiro Silva, Fábio A velar, Elbe Brandão e Mârcio Cunha, membros da supracitada 
Comissão. Está .presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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 
ouvir depoimentos dos Srs. Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e João Paulo 
Mendes de Almeida, Auditores Fiscais do Trabalho da Delegacia Regional do 
Trabalho de Teófilo Otôni; Geraldo Cezário Júnior, Renato César da Silva, e 
Jaqueline Borges Diniz, respectivamente, das Delegacias Regionais do Trabalho de 
Curvelo, Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete, e comunica o recebimento de ofício do 
Sr. Geraldo Emediato de Souza, Procurador do Trabalho, encaminhando cópia do 
relatório de encerramento do inquérito civil público contra a Acesita Anergética. A 
Presidência registra a presença de todos os intimados, passando a eles a palavra, para 
que prestem seus depoimentos. Em seguida, os membros da Comissão fazem 
perguntas aos intimados, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à fase de 
apreciação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, em que solicita 
seja pedido à Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais que encaminhe à 
Comissão relação das denúncias feitas a esse órgão sobre irregularidades no âmbito 
das indústrias extrativas mineral e vegetal em Minas Gerais, ao longo dos últimos 
cinco anos, com as providências adotadas pelo Ministério Público do Trabalho; Elbe 
Brandão, em que pede urgência no cumprimento do requerimento do Deputado 
Márcio Cunha que solicita a intimação dos representantes legais de empresas da 
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indúsUia extrativa e solicita seja pedido à Delegacia Regional do Trabalho de 
Minas Gerais que envie à Comissão cópias dos relatórios de inspeções realizadas na 
Acesita e em suas empreiteiras nos últimos dez anos; e Fábio A velar, em que solicita 
seja pedido à Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais que envie à Comissão 
relação de autuações realizadas em empresas que terceirizam suas atividades. A 
Presidência comunica que o Deputado Dinis Pinheiro deixou de comparecer a cinco 
reuniões ordinárias consecutivas, perdendo o lugar na Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 200 I. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente- Elbe Brandão- Márcio Cunha- Bilac Pinto. 

ATADA 13' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CP! DO PREÇO DO LEITE 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo 
Piau, Luiz Fernando Faria, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo e Márcio Kangussu, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bilac 
Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior. a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Deputado Antônio Andrade faz a leitura de dois ofícios: o 
primeiro, encaminhado pelo Banco Central do Brasil, em resposta ao Ofício 0° 

2.229/2001; e o segundo, enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Afonso Damásio, assessor da Diretoria da Federação da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais - FAEMG -,representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente 
desse órgão; Amauri Artimos da Malta, Promotor de Justiça do PROCON Estadual da 
Área de Alimentos; Daniel Manucci, Presidente da Associação Brasileira de Defesa 
do Consumidor - ABRASCON -; e Maria do Céu Paixão, Presidente do Movimento 
das Donas de Casa e Consumidores, não tendo esta última comparecido. Os 
convidados presentes, com a palavra, fazem suas exposições e em seguida são 
questionados pelos Deputados Luiz Fernando Faria e João Batista de Oliveira. O 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira também tece suas considerações. Na fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão. o Deputado Luiz Fernando Faria 
apresenta requerimentos solicitando seja convidado a participar de reunião da 
Comissão o Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos 
Deputados, Deputado Luís Carlos Heize; seja prorrogado o prazo de funcionamento 
da CP! por mais 60 dias; seja pedida à empresa fabricante do requeijão Poços de 
Caldas cópia das notas fiscais de venda do referido produto, copo de 250 grs., ao 
Hipermercado Viabrasil; seja pedida à Pannalat cópia das notas fiscais de venda do 
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iogurte com polpa de morango, bandeja com seis unidades, ao Supermercado 
Estrela Dalva; seja pedida à Nestlé cópia das notas fiscais de venda do leite em pó 
Ninho, lata de 400g, ao Carrefour Indústria e Comércio (Mineirão-Champion); seja 
pedida à CCPR cópia das notas fiscais de venda do leite em pó Itambé, lata de 400g, 
ao Carrefour Indústria e Comércio (Mineirão-Champion); seja pedida à Danone cópia 
das notas fiscais de venda do iogurte Danone, embalagem de 1 litro, à empresa Casas 
Sendas (Bon Marché); seja pedida à Parmalat cópia das notas fiscais de venda do 
iogurte de polpa de morango, bandeja com seis unidades, à Distribuidora Mineira de 
Alimentos (EPA-Mart Plus); seja pedida à Nestlé cópia das notas fiscais de venda do 
achocolatado Nescau, lata de 500g, à Distribuidora Mineira de Alimentos (EPA-Mart 
Plus); seja pedida às empresas Nestlé e Parmalat cópia das notas fiscais de venda do 
iogurte natural, bandeja com quatro unidades, à Companhia Brasileira de Distribuição 
(Extra); seja pedida à Nestlé cópia das notas fiscais de venda do produto Neston, lata 
de 500g, à Companhia Brasileira de Distribuição (Extra); e seja pedida à CCPR cópia 
das notas fiscais de venda da manteiga Itambé, tablete de 200 g, à Companhia 
Brasileira de Distribuição (Extra). Os dados solicitados nesses requerimentos se 
referem ao mês de outubro do corrente. O Deputado Márcio Kangussu apresenta 
requerimentos solicitando à Cotochés cópia das notas fiscais de venda de queijo tipo 
Minas da mesma marca ao Extra; à Parmalat. .cópia das notas fiscais de venda do 
requeijão cremoso da mesma marca, copo de 250g, à Distribuidora Mineira de 
Alimentos; à Vigor cópia das notas fiscais de venda da manteiga da mesma marca, 
tablete de 200g, ao Carrefour; à empresa fabricante do produto Entre Rios cópia das 
notas fiscais de venda do queijo tipo Minas da mesma marca à Companhia Brasileira 
de Distribuição; e à Batávia cópia das notas fiscais de venda do iogurte Batavo, 1 
litro, às Casas Sendas (Bon Marché). Os dados solicitados nesses requerimentos se 
referem ao mês de outubro do corrente. O Deputado Ambrósio Pinto apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão no 
Município de Lavras, com a presença dos produtores de leite na região, bem como 
dos seguintes convidados: Srs. Carlos Alberto Pereira, Prefeito Municipal de Lavras; 
Vereador Álvaro Eustáquio Pedrosa, Presidente da Câmara Municipal de Lavras; José 
Alcides Alvarenga, Secretário Municipal de Agricultura de Lavras; Clébel, Prefeito 
de Ijaci e Presidente da Associação dos Municípios do Alto Rio Grande - AMALG -; 
Fabiano Ribeiro do Vale, Reitor da Universidade Federal de Lavras - UFLA -; bem 
como os Srs. Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Lavras; Presidente da 
Cooperativa Agrícola do Alto do Rio Grande; e Prefeitos Municipais de Aguanil, 
Bom Sucesso, Campo Belo, Candeias, Carmópolis de Minas, Cristais, Ibituruna, 
Ingaí, Itumirim, Luminárias, Nepomuceno, Oliveira, Passa-Tempo, Perdões, Ribeirão 
Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo e São Francisco de Paula. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O 
Presidente informa que o inteiro teor da reunião conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração 
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dos Srs. Afonso Damásio, Amauri Animas da Matta e Daniel Manucci, os 
subsídios prestados aos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 
10112/2001, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, I O de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando Faria - Antônio 

Andrade - Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu. 
ATA DA 47' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Antônio Carlos Andrada e Luiz Tadeu 
Leite (substituindo os dois últimos aos Deputados Amilcar Martins e Paulo Pettersen, 
respectivamente, por indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo 
Gonçalves, 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 apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao 
Deputado Antônio Carlos Andrada o Projeto de Lei Complementar n" 34/2001 e os 
Projetos de Lei n"s 1.039/2000, 1.613, 1.516, 1.544, 1.718, 1.733, 1.738, 1.754, 1.768 
e 1.770/2001; ao Deputado Luiz Tadeu Leite, os Projetos de Lei n"s 1.772, 1.788, 
1.790, 1.791, 1.792, 1.797, 1.800, 1.801, 1.811, 1.812 e 1.829/2001. Encerrada a I' 
Parte dos trabalhos, passa-se à I' 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 de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n" 34/2001 e dos Projetos de Lei n"s 1.039/2000 e 1.613/2001 (relator: 
Deputado Antônio Carlos Andrada). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação. são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 1.516, 1.544, 1.718, 1.733, 1.738, 
1.754, 1.768 e 1.770/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.772, 1.788, 
1.790, 1.791, 1.792, 1.797, 1.800, 1.801, 1.811, 1.812 e 1.929/200I(relator: Deputado 
Luiz Tadeu Leite). 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, li de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins- Djalma Diniz. 

ATA DA 74" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas e dez minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos 
Andrada, João Pinto Ribeiro e José Henrique, membros da supracitada Comissão. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento do oficio do Sr. 
Mun1io de A vellar Hingel, Secretário da Educação, contendo informações sobre o 
Programa Bolsa Familiar para Educação e encaminhando um vídeo sobre o assunto. 
No dia 30 de novembro, o Presidente designou o Deputado Antônio Carlos Andrada 
para relatar os Projetos de Lei n°S 1.102/2000 e 1.839/2001; o Deputado José 
Henrique, para relatar os Projetos de Lei n°S 205/99 e 1.441/2001; o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, para relatar o Projeto de Lei no 871/2000; e avocou a si a relataria dos 
Projetos de Lei nos 1.827, 1.828, 1.835, 1.848 e 1.849/2001. Passa-se à I' 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 n. o 
1.696/2001 na forma do Substitutivo n° I (relator: Deputado Paulo Piau); e, em turno 
único, o Projeto de Lei no 1.740/2001 (relator: Deputado José Henrique). 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. 0 977/2000 (relator: Deputado José Henrique). Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°S 2.871, 2.873, 
2.874. 2.875, 2.891, 2.893 e 2.899/2001. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. A Comissão 
recebe requerimento do Deputado Amilcar Martins, solicitando a convocação da 
jornalista Cristina Mendes, Presidente em exercício da TV Minas, para prestar 
esclarecimentos sobre o veto à participação do ex-Governador Eduardo Azeredo, no 
programa ''Alta Tensão". O Presidente informa que submeterá a matéria à apreciação 
dos membros na próxima reunião ordinária. Submetido à votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando a convocação do Padre Lázaro de 
Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação, para que preste 
esclarecimentos sobre autorização de Faculdade em Extensão no Município de 
Barbacena. 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, li de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 5' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

BDMG 
Às dezesseis horas do dia cinco de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Rêmolo Aloisc, Durval Ângelo, Antônio Carlos 
Andrada e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 

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



494 
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em 
vinude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o 
relatório final da Comissão. O Deputado Durval Ângelo solicita a suspensão dos 
trabalhos por alguns instantes, o que é concedido pelo Presidente. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo para que proceda 
à leitura do relatório final, conforme consta nas notas traquigráficas. Submetido a 
discussão, o Deputado Antônio Carlos Andrada requer vista do relatório, que é 
concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária de amanhã, dia 6, às 13 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Fernando Faria- Ivair Nogueira 

- Marco Régis. 
ATA DA 40' REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÂO DE 

CONSTITUIÇÂO E JUSTIÇA 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Chico Rafael, Dilzon Melo, Márcio Kangussu c Sebastião Costa, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado 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 da pauta O 
Presidente comunica que avocou a relataria do Projeto de Lei no 1900/2001. Passa-se 
à 1 o 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 constitucionalidade. pela 
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n•s 1.809, e 1.71712001 (Relator: 
Deputado Dilzon Melo); 1.766/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo, em virtude de 
redistribuição); 1.79312001 (relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude de 
redistribuição); 1.83012001 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de 
redistribuição); 1.85812001 (relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude de 
redistribuição); 1.874/2001 (relator: Deputado Ermano Batista); e 1.88012001 (relator: 
Deputado Sebastião Costa). O Deputado Ermano Batista, relator do Projeto de Lei n• 
1.86312001, apresenta requerimento solicitando seja baixado em diligência à 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Colocado em votação, é aprovado 
o requerimento. 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 
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votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n•s 1.861; 
1.869; 1.799 e 1.864/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo); 1.547 e 1.656/2001 
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.866/2001 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 1.868/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). Colocado em votação, é 
aprovado requerimento do relator, Deputado Dilzon Melo, solicitando seja baixado 
em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei n• 1.867/2001. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Sávio Souza 

Cruz - Eduardo Hermeto - Ermano Batista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.836/2001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

É de iniciativa do Governador do Estado o Projeto de Lei n• 1.836/2001, que 
objetiva dar a denominação de Deputado Raul Décio de Belém Miguel ao trecho da 
rodovia estadual situado entre a cidade de Tupaciguara e o entroncamento da MG-
143. 

Realizado o exame preliminar da proposição pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade tal como 
foi apresentada. Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete-nos agora 
apreciar o seu mérito, nos termos do art. 102, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A avaliação do mérito do projeto deve levar em conta a decisiva participação e a 

extraordinária atuação na vida pública brasileira do eminente homenageado. 
Raul Décio de Belém Miguel, vocacionado para servir à causa pública, tinha na 

política o seu lugar de destino. 
Com dignidade, probidade e desprendimento, ocupou vários cargos públicos, 

demonstrando coerência em suas convicções, num exemplo ainda mais engrandecido 
pela sua dimensão humana. 

A decisão de dar seu nome ao mencionado trecho de rodovia constitui efetivo 
tributo em reconhecimento do trabalho e dos relevantes serviços prestados por essa 
ilustre personalidade, o que nos conduz à consideração de que é legítima a 
homenagem e oportuna a proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.836/2001 na 

forma apresentada. 
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Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.859/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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O Deputado João Leite por meio do Projeto de Lei no 1.859/2001, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Creche Assistencial à Saúde da Criança de Alto Risco 
Nutricional -Creche Revver -,com sede no Município de Timóteo. 

Publicada em 9/11/2001, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, à qual compete examiná-la preliminannente quanto aos aspectos juridicos, 
constitucionais e legais, seguindo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. I o da Lei no 12.972, de 2717/98, 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 entidade ora 
analisada preenche os requisitos constantes na referida lei, tornando-se, pois, 
habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 1.859/2001, nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio Kangussu 

Ermano Batista. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI No 3/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei no 3/99 dispõe sobre o 
serviço Disque-Barulho. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, 
ele o art. I 02, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matena nos seus · aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 3/99 obriga o Estado a criar serviço denominado Disque-

Barulho, com vistas a coibir a poluição sonora, e autoriza o poder público estadual a 
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celebrar convênios com municípios para a adoção de política conjunta de controle 
da poluição. Determina, ainda, que lei específica poderá instituir mecanismos de 
apoio financeiro e tributário aos municípios que aderirem à política estadual de 
controle da poluição de que trata a lei. 

O controle da poluição de qualquer natureza insere-se no âmbito da competência 
comum das três esferas de Governo, nos termos do art. 23, VL da Constituição 
Federal. Do ponto de vista legislativo, essa competência se reparte também entre a 
União, os Estados e os municípios, cabendo ao poder central a edição de normas 
gerais, ao poder regional, a complementação dessas normas, para atender a suas 
peculiaridades, c aos municípios, suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber. 

A proposição em exame cuida tão-somenle do exercício do poder de polícia 
administrativa em maLéria ambiental; portanto, da competência comum. Ocorre que a 
fiscalização da poluição sonora, tradicionalmente, é exercida pelo município, por 
encerrar tema relacionado ao interesse local. De fato, a produção de ruídos capazes de 
causar incômodo à população está preponderantemente presente nas urbes, restando, 
pois, ao poder local coibir aqueles que ultrapassam os limites de emissão sonora 
definidos nos padrões federais e estaduais pertinentes. Dessa forma, a criação, em 
âmbito estadual, de um serviço dessa natureza mostra-se inadequada e de pouco 
efeito, visto que o Estado, diante de denúncia de violação das regras do sossego e 
conforto acústicos, apenas deverá solicitar aos municípios que fiscalizem e autuem os 
prováveis infratores da lei. 

Assim, estamos apresentando o Substitutivo no I, redirecionando a atuação do 
Estado para dar suporte técnico, operacional e financeiro aos municípios, a fim de que 
estes possam implantar esse serviço em seus territórios. Trata-se de medida que 
reputamos adequada e que, por via reflexa, vai ao encontro do objetivo do projelO, de 
proporcionar à população um canal seguro, transparente e efetivo para o recebimento 
de denúncias de violação das normas de uso e gozo do meio ambiente, de forma 
ecologicamente equilibrada. 

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

do Projeto de Lei n• 3/99 na forma do Substitutivo n• I, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo ao serviço municipal de 
controle da poluição sonora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. ] 0 

- O Estado apoiará e incentivará, por meio do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente - SEMA -, o município que queira implantar em seu território política de 
controle da poluição sonora, por meio da criação do serviço Disque-Barulho, com o 
objetivo de coibir ruídos acima dos limites permitidos por lei e oferecer conforto 
acústico à população. 
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Art. 2°- Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1°, incumbe ao poder 

público estadual: 
I - prestar assistência técnica, operacional e financeira ao município, por meio de 

convênio ou instrumento congênere; 
li - criar programas e projetos específicos, observado o disposto no art. 161, I, da 

Constituição do Estado; 
III- oferecer cursos de capacitação de agentes públicos municipais; 
IV- tornar disponíveis linhas telefônicas, veículos e equipamentos. 
Art. 3° - Os recursos para atender às despesas decorrentes do cumprimento desta lei 

serão provenientes de: 
I - doações de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas; 
II - dotações consignadas no orçamento do Estado; 
III - repasses de fundos federais e estaduais; 
IV - outras fontes. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Sávio Souza Cruz -

Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O )0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 69/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como primeiro 

signatário o Deputado Ivair Nogueira, a Proposta de Emenda à Constituição no 
69/2001 altera o art. 53 da Constituição do Estado. 

Publicada no dia 411012001, a proposição foi distribuída a esta Comissão Especial 
para receber parecer, nos termos do disposto no art. 201 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame modifica a redação do art. 53 da Constiruição do Estado, 

alterando a disciplina normativa das reuniões da Assembléia com vistas, basicamente, 
a ampliar o período referente à sessão legislativa ordinária, com a conseqüente 
redução do recesso parlamentar. Segundo a proposta, a sessão se realizaria de 15 de 
janeiro a 15 de julho e de 1 o de agosto a 3 I de dezembro de cada ano. Ressalte-se que 
o referido dispositivo prevê a realização da sessão legislativa ordinária nos períodos 
de 15 de fevereiro a 30 de junho e de I o de agosto a 15 de dezembro de cada ano. 

Conquanto a justificação que acompanha a proposta faça alusão a uma maior 
operatividade funcional da Assembléia com a ampliação do período destinado à 
sessão legislativa, entendemos que tal medida trará mais prejuízos que benefícios à 
sociedade, dada a natureza peculiar de que se reveste a atividade parlamentar. 

Com efeito, não será a mera extensão do período referente à sessão legislativa que 

'---------0---------~ 



499 
assegurará uma atuação parlamentar mais efetiva, visto que a atividade 
parlamentar não se reduz às reuniões dos Deputados, mas se concretiza também na 
visita destes às suas bases eleitorais, na realização de contatos políticos, enfim, numa 
gama de atribuições inerentes ao mandato eletivo. Com a redução do período de 
recesso parlamentar, todas essas frentes de atuação do Deputado restariam 
prejudicadas. 

Ademais, cumpre ressaltar que o tratamento normativo que a Carta Estadual 
dispensa à matéria guarda simetria com a disciplina constante na Constituição da 
República quanto a esse assunto. Dito noutros termos: os mesmos períodos que o 
constituinte federal fixou para a sessão legislativa ordinária do Congresso acham-se 
previstos na Constituição do Estado. Não vemos, ponanto, razão que justifique alterar 
essa disciplina normativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, Somos pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição no 

69/2001. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente- José Henrique, relator- Pastor George. 

PARECER PARA O ! 0 TURNODOPROPOSTADEEMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 73/2001 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria parlamentar, tendo como primeiros signatários os membros da Bancada 
do PL, a proposta de emenda à Constituição em epígrafe visa acrescentar o § 3° ao art. 
I 52 da Constituição do Estado. 

Publicada em 6/1 1/2001, a matéria foi encaminhada a esta Comissão Especial para 
receber parecer, nos termos do art. 201 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de emenda em estudo tem por objetivo acrescentar o § 3• ao an. I 52 da 

Carta mineira, com vistas a estabelecer um intervalo mínimo de tempo para a 
concessão de anistia fiscal. Tal iniciativa decorre da constatação do uso 
indiscriminado de tal medida nos últimos anos, sob justificativas questionáveis, tais 
como o aumento da arrecadação e o levantamento de recursos para pagamento do 13° 
salário aos servidores. 

É incontestável que a concessão de benefícios como a anistia e a remissão com 
periodicidade anual, como tem sido realizada, incentiva a inadimplência, ao mesmo 
tempo que desestimula o contribuinte que paga em dia seus tributos. 

Se a carga tributária é elevada e inviabiliza o pagamento do tributo, a maneira 
correta de se corrigir isso não seria por meio da concessão de benefícios como a 
anistia ou a remissão, os quais, além de antipedagógicos, são injustos com o 
contribuinte que cumpre suas obrigações. Ao se persistir nessa linha de conduta, 
corre-se o risco de incorrer na hipótese absurda e indesejada de se arrecadar cada vez 
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Um outro aspecto que não pode ser desconsiderado é que tais benefícios incentivam 
a concorrência desleal, pois o contribuinte que efetua o pagamento intempestivo de 
determinado tributo, com redução da atualização monetária, da multa e dos juros, na 
verdade recolhe menos do que aquele que arca com o compromisso de arrecadar o 
valor total do tributo, tempestivamente. 

Cabe ainda mencionar que tais benefícios, ao reduzirem o valor dos Uibutos, 
alimentam a «guerra fiscal", gerando até mesmo ações junto ao Supremo Tribunal 
Federal, como por exemplo a recente Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.561, 
de 14/11/2001, impetrada pelo Estado de São Paulo contra 4 leis e 15 decretos 
mineiros, sob a alegação de que tais instrumentos resultam em desoneração tributária. 

Do ponto de vista legal, tais procedimentos ferem a Lei Complementar Federal n• 
24, de 1975, que dispõe que as isenções, bem como quaisquer outros incentivos ou 
favores fiscais ou financeiro-fiscais concedidos com base no ICMS dos quais resulte 
redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, serão concedidas ou 
revogadas nos tennos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo 
DisUito Federal. Além disso, da forma como têm sido realizados, por meio de leis que 
tratam de diversos assuntos, e por isso denominadas leis ''frankenstein", ferem a 
Constituição Federal, que dispõe, no § 6° do art. 150, com a redação determinada pela 
Emenda à Constituição n• 3/93 que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, 
xn. g". 

Ainda a esse respeito, o inciso XI do art. 46 da Carta estadual estatui que "as 
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais poderão ser concedidos ou revogados 
pelo Estado, na forma de lei complementar federal". 

Também a Lei Complementar Federal n• 101, de 2000, inclui textualmente a anistia 
entre as hipóteses de renúncia de receita e estabelece, em seu art. 14, que a concessão 
de incentivo ou benefício de natureza Uibutária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto 
na lei de diretrizes orçamentárias e pelo menos a uma das seguintes condições: 
demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes e orçamentárias; estar acompanhada de 
medidas de compensação, no exercício e nos dois subseqüentes, por meio do aumento 
de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. Nesse caso, o benefício só entrará 
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em vigor quando implementadas as medidas aqui mencionadas. 

Cabe distinguir que a anistia abrange somente o crédito tributário decorrente da 
aplicação de penalidades por infrações. O Código Tributário Nacional estatui que a 
anistia não se aplica aos atos definidos como crime ou contravenção ilem aos atos 
praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiros em 
benefício daquele. O instituto que permite perdão total ou parcial do crédito tributário 
decorrente de obrigação principal, aí compreendida a atualização e os juros, é a 
remissão. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

n° 73/01 no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N" I 

Acrescenta parágrafos ao art. 152 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I • - O art. !52 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes 

parágrafos: 
"An. !52- ............................................................ . 
§ 3° - Fica vedada a concessão, em uma mesma legislatura, de mais de uma anistia 

ou remissão fiscal. 
§ 4<1 - Qualquer anistia, remissão, isenção, alteração de alíquota, modificação de 

base de cálculo ou outro benefício ou incentivo fiscal só poderão ser concedidos por 
meio de lei específica, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas. 

§ 5<1 - Não será admitida, no periodo de noventa dias que antecede o término da 
sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei, emenda ou substitutivo que 
tenham por objetivo a concessão de anistia, a remissão, a isenção, a alteração de 
alíquota,· a modificação de base de cálculo ou outros benefícios ou incentivos 
fiscais.". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Dilzon Melo - Pastor George - José 

Henrique. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.752/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

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

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com o Substitutivo n<~ 1, que apresentou. Vem a 
matéria agora a esta Comissão para receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
Instituído pelo Decreto n• 76.403, de 1975, o Sistema Nacional de Empregos -
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SINE - tem como objetivo organizar um sistema de informação e pesquisas sobre 
o mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego 
e propiciar informação e orientação ao trabalhador quanto à escolha de emprego. 
Ocorre que a listagem de serviços e empregos ofertados pelo SINE está disponível 
para a população somente em alguns veículos informativos, aos quais a população de 
baixa renda e pouca escolaridade nem sempre tem acesso. 

O objetivo do projeto em tela é promover maior divulgação dos serviços e das 
vagas que o sistema oferece em todo o Estado. A afixação, no "hall" de entrada de 
repartições públicas, de delegacias de polícia, hospitais, prontos-socorros, de lista 
com vagas para postos de trabalho irá, com certeza, democratizar a informação, 
permitir o acesso da população às ofertas de serviço e diminuir o número de 
desempregados. 

Apesar de o desemprego ser um fenômeno mundial, verifica-se que, nos paises 
menos desenvolvidos, o contingente de desempregados é maior. O quadro do mercado 
de trabalho brasileiro é caótico, em decorrência de questões políticas e econômicas. A 
aprovação da matéria beneficiará o trabalhador com dificuldades de integração no 
mercado e representará um avanço na configuração de uma estrutura mais 
democrática. Dada a necessidade de corrigir algumas impropriedades, a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo no 1, que contribui para o 
aprimoramento técnico do projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1752/01, no 1" turno, na 

forma do Substitutivo n" I, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, li de dezembro de 2000. 
Bené Guedes, Presidente e relator- Luiz Menezes- João Leite. 

PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.784/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei n" 1.784/2001 tem por 

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de 
Boa Esperança. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça exarado seu parecer, concluindo pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentando o 
Substitutivo no 1, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de bem imóvel 

público ao Município de Boa Esperança, tem por fundamento preceitos de natureza 
constitucional e administrativa. "In casu", está determinada pela Lei Federal no 4.320, 
de I 7/3/64, que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
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controle dos orçamentos c balanços da União, Estados, mumc1p10s e Distrito 
Federal, especialmente em seu art. 105, § 2°, que prevê a autorização deste 
parlamento para alienação de bens que componham o ativo permanente 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 alit;nação em forma de doação não necessita 
estar prevista na lei orçamentária. 

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em causa. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 129/99 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Ivair Nogueira, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto 

Rogério Correia- Fábio A velar. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.823/200 I 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei sob apreciação tem por 
escopo autorizar a Companhia de Habitação do Estado a doar ao Município de São 
João Evangelista o imóvel que menciona. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça 
para ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal, conforme determina o art. 102, III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição em comento de prover a necessária autorização legislativa para 

que se possa fazer transferência de domínio de bem imóvel público, submetendo-se 
tal tipo de contrato, embora civil, às normas de natureza constitucional e 
administrativa. 

Todavia, a autorização legislativa, "in casu ", se nos afigura desnecessária por dois 
motivos. Em primeiro lugar, a Companhia de Habitação do Estado prescinde de 
autorização legislativa para alienar seus bens imóveis, conforme regra emanada do 
art. 17, I, da Lei Federal n" 8.666, de 21/6/93. Como segundo motivo, trazemos à 
colação a Lei Federal n• 6.766, de 19112n9, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências, que, ao tratar de loteamento e desmembramento de 
imóveis, estatui, em seu art. 22: "Desde a data do registro do loteamento, passam a 
integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e 
do memorial descritivo.". 

A área prevista no projeto de lei é a quadra 8 do registro do loteamento dos terrenos 
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do C.H. Engenho da Serra, realizado em 13112/82, sob o n" R-3, na matricula 
1.126, livro 2-A/1, no Cartório de Registro de Imóveis de São João Evangelista, para 
a qual está prevista a construção de equipamento comunitário, além de uma área 
verde de 5.879m2• Em vista do estatuído pela norma federal, as áreas pretendidas em 
doação já foram transferidas ao patrimônio municipal com o advento do registro do 
loteamento, bastando apenas ao Prefeito fazer, no cartório, uma averbação na 
matricula n" 1.126, no livro 2-A/l. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei no 

1.823/2001. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio Kangussu 

Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.858/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n" 1.85812001 tem por 
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o 
imóvel que especifica. 

Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice juridico, constitucional ou legal à sua tramitação, 
cabe agora a esta Comissão apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e 
orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei visa a autorizar a doação de um terreno com área total de 

5.164,52m2 em favor do Município de São Pedro dos Ferros, o qual está sendo 
reivindicado pelo atual Prefeito para construção de uma quadra poliesportiva. 

A medida proposta está determinada por preceitos de ordem constitucional, 
administrativa e financeira. A Lei Federal n" 4.320, de 1713164, que estabelece as 
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, 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 causando, portanto, impaclO no 
orçamento do Estado. Embora o negócio em causa represente uma redução do ativo 
permanente do seu balanço patrimonial, não encontramos óbice financeiro-
orçamentário a que seja efetivado. 
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Conclusão 

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.858/2001 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 1 I de dezembro de 200 I. 
lvair Nogueira, Presidente e relator - Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria -

Rogério Correia - Fábio A velar. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.86212001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em epígrafe estabelece 
a obrigatoriedade da realização, no âmbito do SUS, do exame de diagnóstico da 
catarata congênita em recém-nascidos e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10111/2001, o projeto foi distribuído a esta 
Comissão para ser analisado quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade 
c legalidade, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,III, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga os hospitais e as maternidades da rede pública a 

realizar, gratuitamente, o exame de diagnóstico da catarata congênita em recém-
nascidos e determina que, no caso de resultado positivo, o recém-nascido seja 
submetido a cirurgia no prazo de até 30 dias contados da obtenção do resultado e que 
a familia receba, quando da alta médica, o relatório dos exames e procedimentos 
realizados, além da orientação necessária quanto ao tratamento a ser ministrado à 
criança. 

Além disso, o projeto estabelece a criação do Centro de Referência da Catarata 
Congênita, órgão ao qual competirá a divulgação do significado e da importância da 
realização do exame referido, bem como dos locais e das condições para a sua 
realização. 

Corno direito de todos e dever do Estado, a saúde deve ser garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos, como bem prescreve a Constituição da República, no seu art. 196. 
Concomitantemente, a competência para legislar sobre defesa da saúde é concorrente 
entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme estabelece a Carta Magna, no 
seu art. 24, inciso XII, cabendo à União o estabelecimento das normas gerais sobre a 
matéria. 

Também no parágrafo único do art. 9o do Código de Saúde do Estado, instituído 
pela Lei n• 13.317, de 1999, é ressaltada a importância da forrnu1ação e execução de 
políticas públicas que busquem priorizar o aspecto preventivo no tratamento das 
doenças, que é a tônica do projeto em estudo. 

Todavia, com o propósito de aperfeiçoar o art. 1 o do projeto, apresentamos a 
Emenda no I, que melhor delimita o âmbito de abrangência da norma ao estender a 
sua aplicação também aos hospitais e às maternidades da rede privada contratados ou 
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conveniados com o SUS e suprime a especificação da técnica laboratorial usada. 
Nesse particular, lembramos que é próprio do Poder Executivo a identificação da 
melhor técnica a ser utilizada, porque é nesse Poder que ingressam os especialistas da 
área médica e os técnicos de laboratório aptos a identificar a melhor técnica a ser 
adotada no exame requerido. Por outro lado, a inserção na lei de uma determinada 
técnica laboratorial implica a obrigatoriedade de adoção dessa técnica para sempre, 
isto é, enquanto não for a lei modificada por outra, ainda que a referida medida se 
mostre inadequada ou mesmo ultrapassada. Nesse passo, o ato administrativo é o 
instrumento normativo apropriado para esse tipo de medida, porque ele não está 
sujeito ao processo legislativo, que demanda várias fases e turnos de discussão e de 
votação e, portanto, maior tempo. Para evitarmos o engessamento do sistema 
operacional aos termos da lei, suprimimos do artigo a identificação da técnica a ser 
utilizada e permitimos que o próprio Poder Executivo venha a fazê-lo, por meio do 
ato administrativo normativo adequado, de maneira a possibilitar a pronta 
modificação da medida inoportuna pela nova medida, mais moderna e eficiente. 

Também o art. 2° do projeto merece aprimoramento, o que fazemos por meio da 
Emenda no 2. Nesse passo, o § zo do dispositivo é suprimido, dada a sua inocuidade. 
De fato, a cirurgia só pode ser realizada em hospital ou maternidade devidamente 
estruturados para isso, questão que já está contemplada nos dispositivos anteriores do 
projeto. 

O art. 3° da proposição estabelece a criação de órgão no âmbito do SUS, o que 
implica alteração na estrutura da Secretaria da Saúde, à qual compete a direção do 
SUS na esfera estadual. Nesse particular, embora o art. 66, III, "e", da Carta mineira 
atribua ao Governador do Estado a iniciativa privativa para deflagrar o processo 
legislativo nessa matéria, a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder 
Executivo no processo legislativo (art. 70, § 2• da Constituição Estadual). 

À luz da fundamentação apresentada, chegamos à seguinte conclusão. 
Conclusão 

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 
1.862/2001 com as Emendas n•s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDAN"l 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado realizará o exame de diagnóstico clínico da catarata congênita 

em recém-nascidos nos hospitais, maternidades e clínicas da rede pública e nos da 
rede privada contratados ou conveniados com o SUS.". 

EMENDAN"2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O recém-nascido portador da catarata congênita será encaminhado para 

cirurgia no prazo de até trinta dias contados da obtenção do resultado positivo do 
exame a que se refere o art. 1°. 

§ 1°- Os resultados dos testes realizados poderão ser catalogados pela Secretaria de 
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Estado da Saúde e colocados à disposição das entidades que promovam estudos e 
pesquisas sobre o assunto. 
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§ 2°- A família do recém-nascido receberá, quando da alta médica, o relatório dos 
exames e dos procedimentos efetuados, contendo esclarecimentos e orientação quanto 
ao tratamento a ser adotado.". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Fábio A velar - Sávio 

Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.874/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em exame pennite a 
celebração de convênios entre as universidades do sistema estadual c os municípios 
mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade c legalidade com as 
Emendas 0°S 1 a 3, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A proposição em estudo tem por escopo viabilizar, por meio da formalização de 

convênios com municípios, a implantação de cursos de Pedagogia e Normal Superior 
pelas universidades que integram o Sistema Estadual de Ensino. 

A iniciativa do projeto se mostra bastante oportuna, uma vez que se faz necessário, 
diante das exigências da Lei de Diretrizes e Bases, já mencionadas no parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, criar condições que facilitem, em tempo hábil, a 
formação em nível superior dos professores que ainda não tiveram acesso aos 
referidos cursos. 

Conforme a Sinopse Estatística do Ensino Superior de 1999, realizada pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais - INEP -, o número de professores. no 
Estado de Minas Gerais, que lecionam na educação básica sem possuírem habilitação 
superior é aproximadamente de 40%; especificamente na zona rural esse percentual 
sobe para 80%. 

Diante desses números, urge que se implementem ações que visem à mudança do 
atual quadro em curto prazo. Nesse sentido, a soma de esforços entre as instituições 
universitárias e os municípios representa, nos moldes pretendidos no projeto, uma 
forma de agilizar e multiplicar potencialmente, nas diversas regiões do Estado, a 
oferta dos cursos de Pedagogia e Normal Superior, elevando sobremaneira as 
oportunidades de acesso dos docentes à formação exigida pelas normas nacionais de 
educação. 

Entendemos, outrossim, que as emendas apresentadas pela Comissão de 
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Constituição e Justiça devem ser incorporadas à proposição, uma vez que elas 
promovem melhor adequação do projeto aos aspectos de ordem legaL 

Conclusão 
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Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.87412001, no 
1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião Costa. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.880/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Deputado Mauri Torres, por meio do projeto de lei sob comento, objetiva 

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel 
que especifica. 

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando continuidade à tramitação, cumpre a este órgão colegiado examinar a 
matéria quanto à repercussão financeira, conforme estabelece o art. 102, VII, .. d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob análise tem por objetivo doar ao Município de São Pedro dos 

Ferros parte do imóvel localizado no Distrito de Águas Férreas, com área total de 
18.020,20m', para a construção, na sua parte ociosa, ou seja, na porção de 30m de 
frente por 40m de comprimento, de uma quadra poliesportiva coberta. 

A medida proposta no projeto de lei está determinada por normas de natureza 
constitucional, administrativa e financeira. Na espécie, devemos atentar para o 
estatuído pela Lei Federal n• 4.320, de 17/3/64. que estabelece normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, prescrevendo a edição de lei 
autorizativa quando da venda ou doação de bens imóveis do Estado, ou seja, quando 
da movimentação dos valores do seu ativo permanente. 

Estamos tratando, na verdade, da fiscalização patrimonial, que tem por objeto o 
controle da situação e das modificações dos bens que compõem o patrimônio do 
Estado, controle prévio necessário ao aperfeiçoamento da realização do contrato aqui 
referido. 

No que tange aos aspectos financeiro e orçamentário, cumpre-nos salientar que a 
doação também não acarretará despesas para os cofres públicos, só apresentando 
redução do ativo permanente do balanço do Estado. Além do mais, ela reveste-se de 
caráter social, pois, com a edificação da referida quadra poliesportiva, a população 
terá mais uma opção de lazer no município 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.880/2001 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Ivair Nogueira, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto 

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.900/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Antônio Andrade e outros, altera a Lei no 
6.763, de 26112175 que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras 
providências. 

Publicado em 6/1212001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber 
parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em apreço pretende instituir, no Estado, uma política de incentivo 

fiscal para a produção do leite e derivados, estabelecendo alíquotas diferenciadas do 
imposto incidente sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços 
de transpone interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS -, para as 
categorias de produtores. nos termos do disposto no art. 2o do projeto. 

Ao mesmo tempo em que reduz a carga tributária, proporcionando maior poder de 
competitividade aos produtos que menciona, a proposta viabiliza um incremento para 
o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais 
- FUNDESE -, instituído pela Lei n" 11.396, de 6/1/94, na medida em que possibilita 
o recolhimento de parte do imposto diretamente na conta do mencionado fundo. 

O FUNDESE, vale ressaltar, foi instituído com o propósito de dar suporte 
financeiro a programas de fomento e desenvolvimento de médias e pequenas 
empresas e microempresas e de cooperativas localizadas no Estado, as quais 
aglutinam um número significativo de produtores rurais. 

O imposto de que trata a proposta em tela é instituído pelo Estado, em consonância 
com o disposto no art. 155, li, da Constituição da República. Encontra-se, portanto, na 
órbita de competência da unidade federada não apenas a instituição do tributo, como 
também o estabelecimento das alíquotas incidentes sobre a circulação das 
mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, o que possibilita, outrossim, conferir isenção do 
imposto ou modificar a base de cálculo, entre outras medidas, a título de incentivo 
fiscal. 

A própria Carta da República preconiza a adoção, por parte do Estado, das políticas 
de incentivo fiscal, devendo prevalecer a máxima de "quem pode tributar pode 
renunciar ao tributo". 



A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa pois insere-se entre as 
matérias arroladas no art. 61 da Constituição mineira. 
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Inexiste, por outro lado, vício no que tange à deflagração do processo legislativo 
por iniciativa parlamentar. A matéria não se encontra entre aquelas de que trata o art. 
66 do Diploma Legal mencionado, sendo pacífica, na doutrina e na jurisprudência, a 
prerrogativa parlamentar para inauguração do processo legislativo em matérias de 
natureza tributária, como ocorre no caso em tela. 

Poder-se-ia argumentar que a proposta encontra óbices de natureza legal em vista 
do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4/5/2000, que condiciona a 
concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária à estimativa 
de impacto da proposta no orçamento, juntamente com a demonstração de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita ou, quando menos, de que está 
acompanhada dos mecanismos de compensação, por meio do aumento de receita. 

Não cabe a esta Comissão, entretanto, promover os estudos técnicos necessários 
para constatar a repercussão da proposta na arrecadação, que, presume-se, deverá 
aumentar, haja vista a maior probabilidade de consumo do leite e seus derivados por 
parte da população, que certamente terá maior acesso a esses produtos. 

Todavia, merece análise desta Comissão a disposição contida no § 1 o do art. 2° do 
projeto, segundo o qual se considera preponderante a atividade de produção de leite e 
derivado quando esta representar no mínimo 80% da receita bruta dos 
estabelecimentos do produ~or. Ora, é impossível deixar de notar que o percentual 
proposto praticamente inviabiliza a política de incentivo que se pretende instituir, uma 
vez que a maior parte das microempresas dedicadas à produção leiteira ficaria aquém 
desse patamar. Sendo assim, propomos a supressão do referido dispositivo por meio 
da Emenda no I. 

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

do Projeto de Lei n° 1.900/2001 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMEl,iDAW I 

Suprima-se o§ 1° do art. 2°, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Ennano Batista 

Eduardo Henneto- Agostinho Silveira- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.900/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade e outros. o projeto de lei em epígrafe visa 
a alterar a Lei no 6.763, de 26!12n5, que consolida a legislação tributária do Estado e 
dá outras providências. 

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade com a Emenda TI0 1, 
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que apresentou. 

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

O projeto em estudo prevê tratamento diferenciado para pequenos e médios 
produtores, assim classificados de acordo com os parâmetros definidos pela Lei 0° 
10.992, de 1992, que instituiu o Micro Gcraes, bem como o incentivo para que 
busquem a qualificação técnica necessária à atividade de produção de leite. 

O art. 1 o introduz o leite "in natura" entre as mercadorias com alíquota de 12%. 
O art. zo prevê mecanismos de redução do valor do imposto a recolher para o 

produtor rural que exerça a atividade de produção de leite e derivados e aufira receita 
bruta anual até determinado montante. Tal procedimento encontra respaldo na 
Constituição Estadual, que estabelece, em seu art. 233, que o Estado dispensará 
tratamento jurídico diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim 
definidas em lei, com a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e 
creditícias, ou com a eliminação ou a redução destas por meio de lei. 

O benefício da redução varia de 80% a 95% do valor do imposto a recolher, 
escalonado de acordo com três faixas de receita bruta, definidas na Lei no 10.992, de 
I 992, que dispõe sobre a microempresa, a empresa de pequeno porte, o microprodutor 
e o produtor de pequeno pane e estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos 
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Assim. o produtor cuja receíta bruta anual for inferior a 48.880 UFIRs será 
tributado com a alíquota de 12%, e o imposto a recolher, reduzido ao percentual de 
5%, o que resultará em uma alíquota efetiva de 0,6 % da base de cálculo. 

Para o produtor situado na faixa de receita bruta anual entre 48.880 e 93.062 
UFIRs, a alíquota será de 12%, e o imposto a recolher, reduzido ao percentual de 
10%, o que resultará em uma alíquota efetiva de 1,2%. 

E o produtor com receita bruta superior a 93.062 e inferior a 195.920 UF!Rs terá 
alíquota de 12%, e o imposto, reduzido ao percentual de 20%, resultando em uma 
alíquota efetiva de 2,4%. 

Na sistemática atual, a tributação do leite é diferida, nos termos do art. 219, anexo 
IX, do RICMS, não estando o produtor, portanto, sujeito ao recolhimento. 

Para compensar o recolhimento proposto, o art. 4° do projeto prevê o pagamento de 
um "incentivo à produção leiteira" ao produtor, que corresponderá a 2,5% do valor da 
mercadoria, a ser destacado no documento fiscal, quando do faturamento. O valor de 
tal incentivo não comporá a base de cálculo do ICMS. 

Um importante aspecto decorrente do projeto é o fato de que, ao sofrer a tributação, 
o leite "in natura" passará a gerar crédito de ICMS. o que poderá torná-lo mais 
atrativo para a indústria de laticínios, que passará a adquiri-lo de produtor do Estado. 
Aumenta-se, portanto, a competitividade do setor leiteiro do Estado. 

Um outro aspecto é o fato de que operações que hoje são realizadas na 
informalidade serão incorporadas à economia formal. Primeiro, porque, para que se 
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possa receber o incentivo de 2,5% a que se refere o art. 4°, terá que ser emitido o 
documento fiscal. Segundo, porque o produtor passará a exigir os documentos fiscais 
relativos aos insumos que adquirir, tais como ração e remédio para o gado, pois os 
créditos decorrentes da aquisição de tais insumos poderão ser aproveitados para 
reduzir o imposto a recolher. 

Do ponto de vista da correta técnica legislativa, entendemos que a forrna melhor e 
mais direta de se implementarem tais medidas seria por meio da alteração na referida 
lei do Micro Geraes, razão pela qual apresentamos o Substitutivo no 1 ao final deste 
parecer. 

Esclarecemos que a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, foi 
contemplada na redação do substitutivo que ora apresentamos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.900/2001, no I" 

turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. Com a aprovação do 
substitutivo, a Emenda n° 1 fica prejudicada. 

SUBSTITUTIVO N" I 
Altera a Lei n" 6.763, de 23 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 

tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei n" 10.992, de 29 de dezembro de 1992, 
na parte que dispõe sobre o tratamento diferenciado dispensado ao pequeno e 
microprodutor rural. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I"- A subalínea "b.l" do inciso I do art. 12 da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- .............................................................. . 
"b.l - arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, farinha de mandioca, leite "in 

natura", aves, peixes, gado bovino, bufalino, suíno, caprino e ovino e produtos 
comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriados ou congelados, 
quando de produção nacional;". 

Art. 2"- Os arts. 10, 11 e 12 da Lei n" 10.992, de 29 dezembro de 1992, ficam 
revigorados com a seguinte redação: 

"Capítulo V 
Do Tratamento Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Fiscal Aplicável ao Pequeno e Microprodutor Rural de Leite 
Art. 1 O - O produtor rural com atividade de produção de leite e derivados, com 

receita bruta anual igual ou inferior a R$208.480,00 (duzentos e oito mil quatrocentos 
e oitenta reais) poderá, nas operações com leite e derivados, optar pela apuração do 
ICMS pelo sistema norrnal, ficando reduzido o valor do imposto a recolher, por 
período de apuração ou por operação, aos seguintes percentuais: 

I - 5% (cinco por cento). quando a receita bruta anual for igual ou inferior a 
R$52.120,00 (cinqüenta e dois mil cento e vinte reais); 
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li - 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a 

R$52.120,00 (cinqüenta e dois mil cento c vinte reais) e inferior a R$99.030,00 
(noventa e nove mil e trinta reais); 

IIl- 20% (vinte por cento), quando a receita bruta anual for superior a R$99.030,00 
(noventa e nove mil e trinta reais) e igual ou inferior a R$208.480,00 (duzentos e oito 
mil quatrocentos e oitenta reais). 

§ 1 o - Exercida a opção, o regime adotado será aplicado a todos os estabelecimentos 
do contribuinte, vedada a sua alteração antes do término do exercício. 

§ 2° - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser atribuída ao 
destinatário por substituição tributária. 

§ 3° - Para a apuração da receita bruta anual serão considerados todos os 
estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de redução 
previstos neste artigo, será considerada a receita bruta anual do exercício 
imediatamente anterior. 

§ 4° - Em se tratando de produtor em início de atividade, este declarará que não 
ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstas neste artigo. 

§ 5°- Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer do exercício, a 
receita bruta será apurada proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

§ 6°- Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos bens e aos serviços 
relacionados com a atividade de produção de leite e derivados. 

§ 7° - Os valores expressos neste artigo serão atualizados anualmente, mediante 
aplicação da variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna -IGP-DI -, 
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de outro índice nacional de 
preços. conforme estabelecido em regulamento. 

Art. li - O produtor rural optante pela forma de apuração prevista no artigo anterior 
poderá abater do ICMS apurado no período 5% (cinco por cento) do seu valor, a título 
de depósito efetuado em benefício 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. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será 
efetuado no prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS. 

Art. 12 - O estabelecimento industrial que adquirir leite "in natura" de produtor 
rural acrescentará ao valor da operação, de forma expressa no documento fiscal de 
aquisição, o valor correspondente à aplicação de 2,50% (dois inteiros e cinqüenta 
centésimos por cento) sobre a valor da operação. 

§ 1° - No documento fiscal, deverá ser consignada a expressão "incentivo à 
produção leiteira" e o respectivo valor. 

§ 2° - O valor referido no parágrafo anterior não integrará a base de cálculo do 
imposto.". 

Art. 3o - A opção prevista no art. !O da Lei no I 0.992, de 29 de janeiro de 1992, com 
a redação dada por esta lei, não implica a aplicação das demais normas gerais dela 
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constantes, hipótese em que serão observadas as disposições do regulamento do 
ICMS, aplicáveis ao produtor rural. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001. 
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lvair Nogueira, Presidente - Dilzon Melo, relator- Luiz Fernando Faria- Anderson 
Adauto - Rogério Correia - Fábio A velar. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DELE! N" 1.478/2001 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n." 1478/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, dispõe sobre a 

criação do Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 
Aprovado em }0 turno, na forma do Substitutivo no 2, vem o projeto à Comissão do 

Trabalho, da Previdência e da Ação Social para receber parecer para o 2° turno. 
Nos termos do § 1 o do art. 189 do Regimento Interno, apresentamos a redação do 

vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em exame cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social -
IMRS -, que tem por objetivo produzir um indicador para caracterizar os municípios 
mineiros quanto às condições de vida da população e às ações públicas direcionadas 
para seu aprimoramento. 

Esta Comissão, ao analisar a matéria no 1 o turno, destacou a importância cada vez 
maior dos índices e estatísticas sociais não só na definição e implementação de 
políticas que promovam o desenvolvimento econômico e social, mas também no 
processo de avaliação das gestões públicas. 

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. 

A iniciativa do projeto é bastante louvável, pois, além do objetivo de se criar um 
indicador mineiro de prioridades e metas de desenvolvimento e de eqüidade social, 
possibilita-se ao Poder Legislativo a consuução de seus próprios instrumentos de 
fiscalização política, fundamental para o exercício da sua função fiscalizadora, 
constitucionalmente assegurada. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.4 78/200 I no 2" 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no I" Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.478/2001 

Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade SociaL 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I o - 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. 

§ I o_ Para a construção do Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -
serão consideradas variáveis relevantes na indicação dos resultados obtidos pelos 
municípios c dos esforços dos gestores públicos, especialmente nas áreas de saúde, 
educação, renda, finanças públicas c desenvolvimento rural e urbano. 

§ 2o - O IMRS integrará os dados que orientarão o planejamento estadual, 
principalmente na definição das políticas públicas sociais. 

Art. zo - 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. 

§ lo - A Assembléia Legislativa poderá requisitar aos órgãos e entidades da 
administração direta c indireta, bem como às concessionárias e pennissionárias de 
serviços públicos, os dados necessários à elaboração do IMRS. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa poderá celebrar convênio com órgãos e entidades 
da administração direta c indireta com o objetivo de coletar, organizar ou ana1isar 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 Legislativa do Estado, 
a partir de indicação da Comissão do Trabalho, da Previdência c 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; 

II - obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento no último 
relatório publicado. 

§ I 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 
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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. r - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente- João Laerte, relator- Luiz Menezes. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.544/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.544/2001, de autoria do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública a Casa Nossa Senhora do Silêncio, com sede no Município de Ouro 
Preto, foi aprovado em turno único, com a Emenda TI0 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 § I 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" 1.544/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Casa Nossa Senhora do Silêncio, em 

funcionamento no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Nossa Senhora do 

Silêncio, em funcionamento no Município de Ouro Preto. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.718/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.71812001, de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Paineiras, 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 § I 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 1.718/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
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AP AE- de Painciras, 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 Paineiras, 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. 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W I. 733/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1. 733/2001, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que declara de 

utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Passa Quatro, 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 1.733/2001 
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Passa 

Quatro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no 

Município de Passa Quatro. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.738/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.738/2001, de autoria do Deputado Miguel Martini, que 

declara de utilidade pública a Fundação Maria Rainha da Paz, com sede no Município 
de Manhuaçu, foi aprovado em turno único, com a Emenda 0° 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 1.738/2001 
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com sede no Município de Manhuaçu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Rrunha da Paz -
FUMARP -, com sede no Município de Manhuaçu. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.754/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.754/2001, de autoria do Deputado Mauro Lobo, que declara 

de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus, com sede no Município de Ipatinga, 
foi aprovado em turno único, com a Emenda TI0 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundq 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" 1.754/2001 
Declara de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus - CMJ -, com sede no 

Município de Ipatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerrus decreta: 
Art.J•- Fica declarada de utilidade pública a Creche Meninos de Jesus- CMJ -, 

com sede no Município de Ipatinga. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.768/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1. 76812001, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, que 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenezer, com sede no 
Município de Joaíma, 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 
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acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.768/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenezer, com sede no 

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

com sede no Município de Joaíma. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001 _ 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.770/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.770/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia, que declara 

de utilidade pública o Movimento Feminino por Guaranésia, com sede no Município 
de Guaranésia, 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" 1.770/2001 
Declara de utilidade pública o Movimento Feminino por Guaranésia, com sede no 

Município de Guaranésia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Feminino por 

Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia. 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Luiz Tadeu 

Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.772/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.772/2001, de autoria do Deputado Sebastião Na varro Vieira, 

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
AP AE - de Araçuaí, 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, 
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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" 1.772/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE -de Araçuaí, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais c Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Araçuaí, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
An. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.788/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.788/2001, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 

que declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Serro - AASER -, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda no 
I. 

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 § I" 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" 1.788/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Ani.igos do Serro - AASER -, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. I" - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Serro -

AASER -,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, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.790/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n" 1.790/2001, de autoria do Deputado Ivo José, que declara de 

utilidade pública a Ação Social Reverendo José Barbosa da Silva, com sede no 
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Município de Ipatinga, 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" 1.790/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Reverendo José Barbosa da 

Silva, com sede no Município de Ipatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social Reverendo José 

Barbosa da Silva, com sede no Município de Ipatinga. 
Art. zo -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.792/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.792/2001, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que 

declara de utilidade pública o Projeto Criança Arte e Educação - CRIARTE -, 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 § I 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" 1.792/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Criança, Arte e Educação -

CRJARTE -,com sede no Município de Várzea da Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Criança, Arte e 

Educação- CRIAR TE-, com sede no Município de Várzea da Palma. 
Art. zo -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.797/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.797/2001, de autoria do Deputado Agostinho Silveira, que 

declara de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade de Francisco Sá, 
com sede no Município de Francisco Sá, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1. 797/200I 
Declara de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade de Francisco Sá, 

com sede no Município de Francisco Sá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade 

de Francisco Sá, com sede no Município de Francisco Sá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.801/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.801/2001, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, que 

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Patafufo e 
Jardim Beatriz, 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 § I 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 1.801/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros 

Patafufo e Jardim Beatriz, com sede no Município de Pará de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores dos Bairros Patafufo e Jardim Beatriz, com sede no Município de Pará de 
Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator ~ Antônio Carlos 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.811/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n' 1.811/2001, de autoria do Deputado Eduardo Brandão, que 
declara de utilidade pública a Associação Evangélica Vida Nova, com sede no 
Município de Vespasiano, 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' 1.811/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Vida Nova, com sede no 

Município de Vespasiano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Vida Nova, 

com sede no Município de Vespasiano. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.812/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 1.812/2001, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que 

declara de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora do Livramento da 
Sociedade São Vicente de Paulo de Aricanduva, com sede nesse município, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° I. 

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' 1.812/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Conferência de Nossa Senhora do 

Livramento da Sociedade de São Vicente de Paulo de Aricanduva, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conferência de Nossa 

Senhora do Livramento da Sociedade de São Vicente de Paulo de Aricanduva, com 
sede nesse município. 
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Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001, 
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Antônio Carlos 
Andrada, 


