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921 
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 319" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/12/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Ivo José e Cristiano 

Canêdo 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: I' Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem n' 253/2001 (encaminha Projeto de Lei n' 1.923/2001), 
do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Propostas de Emenda à Constituição n's 77 e 78/2001 - Projetos de Lei 
n's 1.924 e 1.925/2001 - Requerimentos n's 3.019 a 3.032/2001 - Requerimentos da 
Comissão Especial dos Servidores Designados, da Comissão Especial dos Projetos de 
Prevenção de Incêndio e dos Deputados Bené Guedes, Bené Guedes e outros, Antônio 
Carlos Andrada e outros (2) e Maria José Haueiscn - Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Saúde, de Educação e do Trabalho e dos Deputados Sebastião 
Costa, Adelmo Carneiro Leão, Wanderley Ávila, Marcelo Gonçalves (3), Dimas 
Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto e Alencar da Silveira Júnior - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados José Braga, Dinis Pinheiro, Elbe Brandão, Carlos 
Pimenta e João Leite - 2' Parte (Ordem do Dia): I' Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para emitir parecer sobre os v~tos às 
Proposições de Lei n's 14.959, 14.962 e 14.951 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Antônio Carlos Andrade e outros (2) e Maria José Haueisen; deferimento-
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n' 35/2001 e dos Projetos de Lei n's 1.197, 1.418 e 1.575/2000; 
aprovação- 2' Fase: Palavras do Sr. Presidente- Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Chico Rafael; discursos dos Deputados Miguel Martini e 
Rogério Correia; questão de ordem; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação- Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior; questão de ordem; 
aprovação - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 14.967; renovação da votação do veto ao art. 16; rejeição; votação do veto 
ao art. 18; rejeição; votação do veto ao art. 20; manutenção; votação do veto ao art. 
25; discursos dos Deputados Rogério Correia e Miguel Martini; votação secreta; 
rejeição- Votação, em 1' turno, do Projeto de Resolução n' 1.803/2001; discurso do 
Deputado Miguel Martini; questões de ordem; discursos dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Amilcar Martins, Rogério Correia, Elbe Brandão e Antônio Carlos 
Andrada; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda no 1; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda no 2; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição - Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 1.760/2001; discursos dos Deputados Cristiano Canêdo e Alencar da 
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922 
Silveira Júnior; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das 
Emendas TI 0 S 1 a 3; aprovação- Suspensão e reabertura da reunião- Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n• 1.761/2001; votação do projeto, salvo emendas e 
subemendas; aprovação; votação das Emendas D0 S 4 e 6 e das subemendas que 
receberam o no 1 às Emendas nos 1, 2 e 5; aprovação; prejudicialidade das Emendas 
n•s 1, 2 e 5; votação da Emenda n• 3; aprovação - Votação, em 2• turno, do Projeto de 
Lei n• 162/99; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição do requerimento; declarações de voto; 
requerimento do Deputado Miguel Martini; discursos dos Deputados Miguel Martini, 
Geraldo Rezende, Rogério Correia, Alencar da Silveira Júnior, Durval Ângelo, João 
Paulo, Hely Tarqüínio e Edson Rezende; rejeição; verificação de votação; ratificação 
da rejeição do requerimento; requerimento do Deputado Pastor George; deferimento; 
prorrogação da reunião; discursos dos Deputados Miguel Martini, Márcio Cunha, 
Hely Tarqüínio, João Leite, Alberto Bejani, Chico Rafael, Rogério Correia, Mauro 
Lobo, Antônio Carlos Andrada e Maria José Haueisen; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Cristiano Canêdo) - Às 14h 15min, a lista de 

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

1 a Parte 
1' Fase (Expediente) 

~------------~--------------
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Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado 1 osé Braga, 1 o -Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM W 253/2001* 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 200 I. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação da 

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Centro 
Estadual de Educação Continuada - CESEC Professor Hiram de Carvalho ao Centro 
Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do Município de Manhuaçu. 

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do Professor 
Hiram de Carvalho pelos relevantes serviços por ele prestados à população de 
Manhuaçu, conforme justificativa do Senhor Secretário de Estado da Educação, 
anexa. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial consideração. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Justificação 
O presente Projeto de Lei propõe seja dada a denominação de Professor Hiram de 

Carvalho ao CESEC de Manhuaçu. 
Trata-se de proposta formulada pela comunidade escolar (colegiado) do CESEC de 

Manhuaçu, que, em reunião realizada no dia 12/2/2000, homologou, pela 
unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome de Professor Hiram de 
Carvalho para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e 
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços prestados à 
população de Manhuaçu, e, ainda, por ter dedicado sua vida à educação. 

O Professor Riram de Carvalho nasceu no dia 2111011908. Formou-se em Farmácia, 
foi professor de Psicologia, fundador do Jornal "A Vitória", Vereador Municipal, 
Secretário da Câmara Municipal e Reitor da Universidade de Vale do Manhuaçu, 
entre outros. Faleceu no dia 22/11/1995. 

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

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

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2001. 
Mun1io de A vellar Hingel, Secretário de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI No 1.923/2001 

L-------------~------------~ 
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Dá a denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC 

Professor Hiram de Carvalho ao Centro Estadual de Educação Continuada- CESEC -, 
do Município de Manhuaçu. 

Art. I" - O Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -, do Município de 
Manhuaçu, passa a denominar-se Centro Estadual de Educação Continuada- CESEC 
Professor Hiram de Carvalho, de ensino fundamental (Y à ga série) e ensino médio. 

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

Educação, para deliberação, nos termos do an. 188, c/c o an. I 03, inciso I, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Hélio Costa, Deputado Federal, comunicando, em atenção ao Requerimento 
n" 2.770/2001, da Comissão do Trabalho, que está à disposição dos servidores da 
saúde, da educação e da previdência social. 

Do Sr. Emílio Carazzai, Presidente da CEF, encaminhando exemplar da publicação 
"Prêmio Caixa-Melhores Práticas em Gestão Local". (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando 
cópia de ofício enviado ao Secretário da Fazenda solicitando providências em relação 
ao Requerimento n" 2.767/2001, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Henrique Hargreavcs, Secretário de Governo, agradecendo convite para 
audiência pública sobre a exploração das águas minerais das cidades do Circuito das 
Águas.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando as informações 
solicitadas em pedido de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira 
encaminhado por meio do Ofício n" 2.707/2001/SGM. (-Anexe-se ao Projeto de Lei 
n" 1.796/2001.) 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, encaminhando as informações 
solicitadas nos Requerimentos n"s 2.627 e 2.674/2001, da Comissão Especial do 
BDMG, referentes a empresas mutuárias desse Banco. 

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, 
informando que foi alterado o prazo de vigência dos contratos firmados entre essa 
instiruição e o Estado, com recursos do Orçamento Geral da União de 1998. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Elisângela Vasconcelos Botelho, Secretária da Presidente do SERVAS, 
informando em atenção ao Ofício n" 2.773/2001/SGM, que encaminhou pedido da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que a titular dessa instituição encontra-se em 
missão oficial no exterior.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Pereira Campos Filho, Presidente da Itambé, informando o custo de 

l____------0-------
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todos os produtos derivados do leite fabricados pela CCPR nos meses de fevereiro 
e outubro de 2001, em atenção a pedido da CP! do Preço do Leite encaminhado pelo 
Ofício n• 2.553/2001/SGM. (-À CP! do Preço do Leite.) 

Dos Srs. Uno Marcos de Oliveira, Presidente da Nutri!, e Antônio Geraldo da Silva, 
Gerente de Contabilidade do Bon Marché, encaminhando cópias de notas fiscais 
referentes à comercialização do leite e seus derivados nesses estabelecimentos, em 
atenção aos pedidos encaminhados por meio dos Ofícios n•s 2.538 e 
2.471/2001/SGM, respectivamente.(- À CP! do Preço do Leite.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 77/2001 

Acrescenta os § § 6" e 7" ao art. 165 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I"- O art. 165 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos§§ 6" e 7" 

com a seguinte redação: 
"Art. 165- ························ ················································· 
§ 6° - Os atos municipais que produzam efeitos externos serão publicados no órgão 

oficial de imprensa do município com circulação mínima quinzenal 
§ 7° - A publicação a que se refere o parágrafo anterior poderá ser feita de acordo 

como que determinar a sua lei orgânica ou: 
l - em jornal da respectiva associação municipal microrregional a que pertencer; 
II - em jornal local ou da microrregião a que pertencer; 
lll- em meio eletrônico digital de acesso público.". 
Art. zo -Esta emenda entra em vigor na data de sua promulgação. 
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2001. 
Olinto Godinho - Marcelo Gonçalves - Antônio Genaro - Elbe Brandão - José 

Braga - Djalma Diniz - Dilzon Melo - Paulo Pettersen - Sebastião Navarro Vieira -
Carlos Pimenta - Bené Guedes - João Paulo - Bilac Pinto - Chico Rafael - Luiz 
Menezes - Cristiano Canêdo - Márcio Cunha - Arlen Santiago - Sebastião Costa -
Fábio A velar- Gil Pereira- Antônio Andrade- Ambrósio Pinto- Marco Régis- Luiz 
Fernando Faria. 

Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 37, "caput", determina que "a 
administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, moralidade, publicidade ... ". 

Verifica-se aí a obrigatoriedade da publicidade dos atos oficiais, porém de forma 
totalmente generalizada. É evidente que, sendo publicado ato, tem que existir a prova 
do fato ocorrido, daí deduzir-se que o jornal é o meio comprobatório da publicação, 

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



926 
sendo o seu arquivamento prova disso. 

Segundo o mestre He1y Lopes Meirelles, "in" Direito Administrativo Brasileiro, 25a 
Ed. 1999 Malheiros Editores, p. 87/88, publicidade é a divulgação do ato para 
conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí que as leis, os atos e os 
contratos administrativos que produzem conseqüências jurídicas fora dos órgãos que 
os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as 
partes e terceiros. A publicação dos atos administrativos tomou-se obrigatória desde o 
Decreto no 572, de 1217/1890, e presentemente é imposta pelo Decreto no 84.555, de 
12/3/80, além, é claro de instrumentos básicos legislativos no âmbito estadual e 
municipal. 

Não resta a menor dúvida, portanto, de que a publicidade, como um princípio da 
administração pública, art. 37 da Constituição Federal, abrange toda atuação estatal, 
tanto sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos quanto no que diz respeito ao 
conhecimento da conduta interna de seus agentes. 

Com a evolução dos meios de comunicação e com o surgimento da Internet, 
evidenciou-se um meio de publicação com alcance absolutamente mundial, com a 
vantagem de disponibilizar-se a informação 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
ininterruptamente. 

O legislador federa], ciente e consciente da nova dimensão desse serviço, fez 
consignar na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC no 101, de 4/5/2000, expressões 
garantidoras desse avanço tecnológico, preservando princípio básico assente na 
Constituição. 

Prova disso é o art. 48 dessa Lei Complementar: 
"São instrumentos de transparência da gestão fiscal. aos quais será dada amola 

divulgacao. inc1usive em meios eletrônicos de acesso público:" (Grifo nosso.) 
Essa expressão utilizada no plural, no singular, "meio eletrônico de acesso público" 

é estatuída no art. 51 c no § 2° do art. 55 da citada lei, evidenciando o propósito 
seguro do legislador de acompanhar a evolução tecnológica. Essa é a razão porque 
tanto o Estado quanto os municípios estão empenhados em acompanhar esse avanço. 

Além do embasamento juridico aqui evidenciado e justificado, é necessário 
destacar, também, que tal forma de comunicação, além de facilitar a informação ao 
cidadão, pois permite a busca instantânea do assunto legal que lhe interesse, permite, 
ainda, a impressão do conteúdo a qualquer momento ou mesmo apenas a pesquisa em 
tela. 

Cumpre ressaltar que por não ser necessário ocupar-se espaço físico para armazenar 
papéis, há maior valorização do meio ambiente, uma vez que quanto menor a 
quantidade de papel circulando menor é o número de árvores abatidas. 

Há que se considerar, também, o evidente trabalho poupado de arquivamento e a 
ocupação de espaço para manter esses arquivos disponíveis. 

Enfim, a economicidade, representada pelo próprio custo da publicação, aliada à 
economia propiciada ao cidadão, que não mais precisará ir até o Paço Municipal 

L__------0-------
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requerer capta da legislação do seu mumctpto, além da perda do tempo do 
funcionário público na busca dos arquivos físicos para fornecer ao cidadão, dá mais 
consistência para que se use tal sistema, que, aliás, já vem sendo utilizado por vários 
municípios em seus próprios sites. 

Acresça-se que o município contará com a história dos atos legais em permanente 
disponibilidade, culminando com o aspecto histórico-cultural, numa espécie de museu 
dos atos já revogados, porém ainda em permanente disponibilização. 

Isso tudo considerado, evidencia-se a necessidade da aprovação desta emenda, que 
permite a adoção de mais esse método de publicação dos atos legais, dando 
sustentação ao princípio da publicidade, aperfeiçoando, aprimorando e acompanhando 
a globalização, e, conseqüentemente, fazendo as adaptações necessárias ao texto da 
Constituição Estadual. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 78/2001 
Dá nova redação ao art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - O art. 285 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
"Art. 285 - Independentemente do cargo que ocupe, o servidor público que tenha 

tempo de efetivo exercício de magistério ou o assim considerado por lei, na iniciativa 
privada, na rede estadual, federal ou municipal de ensino, e de exercício fora da 
docência, faz jus, em relação ao tempo de magistério, a: 

I - percepção da gratificação qüinqüenal, no índice concedido ao integrante do 
Quadro do Magistério; 

11 - contagem proporcional de todo o tempo de magistério: 
a) para concessão de adicionais; 
b) para aposentadoria comum, com proventos integrais ou proporcionais, requerida 

até a data da publicação da Emenda à Constituição Federal n• 20, em 16 de dezembro 
de 1998, ou após essa data, se nos termos do art. 3° da citada emenda.". 

Art. 2o- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2001. 
Doutor Viana - Pinduca Ferreira - Aflton Vilela - Gil Pereira - Adelmo Carneiro 

Leão - Rêmolo Aloise - José Henrique - Djalma Diniz - Eduardo Hermeto - Antônio 
Júlio - Irani Barbosa - João Paulo - Antônio Carlos Andrada - Sargento Rodrigues -
Elaine Matozinhos - Ambrósio Pinto - Agostinho Patrús - Antônio Andrade - Luiz 
Menezes - Kemil Kumaira - Márcio Cunha - Paulo Piau - Arlen Santiago - Fábio 
A velar - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Márcio Kangussu - Olinto Godinho - Luiz 
Tadeu Leite- Dalmo Ribeiro Silva- Hely Tarqüínio- Miguel Martini. 

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada tem dupla 
finalidade. 

L__------0---------' 
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Com a publicação da Emenda à Constituição Federal no 20, em 16112/98, que 

acrescenta o § I O ao art. 40 da Constituição Federal de forma a vedar qualquer forma 
de ·contagem de tempo de conlribuição fictício, o art. 285 da Constituição Estadual, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional D0 3/92, já não tem -amplo a1cancc 
para fins de aposentadoria, sendo necessário reeditá-lo, com ex.plicitação clara das 
hipóteses em que ele ainda se aplica. 

Por outro lado, a proposta visa também delinear claramente o destinatário do direito 
à contagem proporcional do tempo de magistério de que trata o art. 285, uma vez que, 
pelas normas regulamentadoras da concessão do benefício, restou excluído do direito 
um segmento dos servidores a quem a contagem proporcional também se aplica, qual 
seja o ocupante de cargo de professor ao se aposentar, que se enquadra na modalidade 
comum de aposentadoria, em virtude de ter exercido, por qualquer tempo e razão, 
atividade fora da docência e ter, em conseqüência, perdido o direito à aposentadoria 
especiaL 

Para se fazer justiça aos citados servidores prejudicados, muitos deles já 
aposentados e sendo convocados a reassumir o exercício, por terem perdido os dias 
adquiridos com a aplicação da referida proporcionalidade, em face das últimas 
orientações, ainda mais restritivas que as anteriores, esta proposta de nova redação 
para o art. 285 deixa claro, em seu inciso I!, alínea "b", que o benefício se aplica à 
hipótese de aposentadoria comum, com proventos integrais ou proporcionais, 
requerida até a data da Emenda à Constituição Federal no 20, quando o direito ao 
tempo fito estava assegurado, c de aposentadoria requerida ou a ser solicitada após 
sua edição, com base em seu art. 3°. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.924/2001 
Declara de utilidade pública a Missão S.O.S. Liberdade, com sede no Município de 

Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - Fica declarada de utilidade pública a Missão S.O.S. Liberdade, com sede 

no Município de Divinópolis. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2001. 
Antônio Genaro 
Justificação: A Missão S.O.S. Liberdade é uma entidade cristã evangélica sem fins 

lucrativos, que vem cumprindo suas finalidades estatutárias no que concerne às 
atividades assistenciais. educacionais e espirituais junto à comunidade que assiste, 
composta em sua maioria por pessoas carentes de recursos financeiros, viciados em 
droga e analfabetos. 

Sendo de inestimável valor os serviços que tem prestado a tantas pessoas realmente 
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necessitadas, consideramos de extrema importância que a entidade seja declarada 
de utilidade pública, pelo que contamos com o apoio de nossos ilustres pares a 
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 W 1.925/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa n' 194, com sede no 

Município de Caeté. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I' - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa n' 194, 

com sede no Município de Caeté. 
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2001. 
Wanderley Á vila 
Justificação: A Loja Maçônica Rui Barbosa n' 194, do Município de Caeté, pelo 

que se depreende da documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não 
remuneradas. 

Por preencher a entidade os requisitos necessários, conto com a aprovação dos 
nobres pares à solicitação do título que a tomará de utilidade pública estadual. 

- 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. 

REQUERJMENTOS 
W 3.019/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja consignado nos anrus da 

Casa voto de congratulações com o Município de Carmo da Cachoeira pelo seu 63° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N' 3.020/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos anrus 
da Casa voto de congratulações com o Município de Barroso pelo seu 48° aniversário 
de emancipação político-administrativa. 

N' 3.021/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos anrus 
da Casa voto de congratulações com o Município de Dom Viçoso pelo transcurso de 
seu aniversário de emancipação político-administrativa. (-Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N' 3.022/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Equipe de Assistência 
Psicopediátrica de Belo Horizonte pelos seus 31 anos de trabalho em prol das pessoas 
portadoras de deficiência. (- À Comissão do Trabalho.) 

N' 3.023/2001, do Deputado Fábio A velar, solicitando seja consignado nos anrus da 
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Casa voto de congratulações com o Município de Capitólio pelos seu 53° 
aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

No 3.024/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o Sr. Rubens Faria Rezende, Delegado da 2a Delegacia 
Especializada em Operações Especiais do DEOESP, pela ação policial realizada na 
Penitenciária José Maria Alkmim. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 3.025/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o semanário ''Edição do Brasil" pela publicação de sua 1.000' 
edição. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 3.026/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Monte Belo por seu 63° 
aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 3.027/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, pleiteando sejam solicitados 
ao Presidente do IPSEMG esclarecimentos sobre os benefícios funcionais concedidos 
aos servidores Nilson Luiz Labruna e Aloysio Dias Duarte. 

N° 3.028/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao Secretário 
de Agricultura e ao Presidente da RURALMINAS o envio de informações sobre o 
ProjeLO Bananal, a ser implementado em Salinas, com detalhamento de fases, etapas, 
custos, área abrangida e população a ser beneficiada. 

N" 3.029/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que envie a essa Comissão os Editais de 
Licitação TP-6112001 a TP-67/2001. 

No 3.030/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo aos 
Secretários de Agricultura e do Planejamento e Coordenação Geral com vistas a que 
prestem a esta Casa as informações que menciona, relativas ao Projeto Jafba II. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 3.031/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado ao 
Comandante-Geral da PMMG copia do relatório contendo denúncia de 
irregularidades praticadas por membros da PMMG e por funcionários da Prefeitura de 
Nova Lima contra moradores do Bairro Alto do Gaia, nesse município. 

No 3.032/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam encaminhadas 
às autoridades que menciona cópias das notas taquigráficas da reunião dessa 
Comissão realizada em 6111/2001. 

Da Comissão Especial dos Funcionários Designados, solicitando seja contratada a 
assessoria técnica do Prof. Paulo Neves de Carvalho para acompanhar os trabalhos 
dessa Comissão.(- À Mesa da Assembléia.) 

Da Comissão Especial dos Projetos de Prevenção de Incêndio, solicitando seja 
formulado apelo ao CREA-MG para que indique um técnico que possa acompanhar e 
orientar os trabalhos da Comissão. 
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Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja encaminhado à Presidência da 

ADEMG uma placa sobre a visita da Comissão ao Estádio Governador Magalhães 
Pinto. 

Do Deputado Bené Guedes e outros, solicitando seja incluído, na TV Assembléia, 
um programa sobre o esporte em Minas Gerais. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada e outros (2) e Maria José Haueisen. 

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

Educação e do Trabalho c dos Deputados Sebastião Costa, Adelmo Carneiro Leão, 
Wanderley Á vila, Marcelo Gonçalves (3), Dimas Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva, 
Bilac Pinto e Alencar da Silveira Júnior. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- com a palavra, o Deputado José Braga. 
O Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

imprensa, senhores das galerias, o motivo da minha presença na tribuna, nesta tarde 
de 18 de dezembro, prende-se aos acontecimentos que rotineiramente se desenrolam 
nesta Assembléia Legislativa. 

Sabemos que, regimentalmente, esta Assembléia deveria terminar os seus trabalhos 
no dia 15 de dezembro. Entretanto, suas atividades se prolongam nas semanas 
seguintes, sempre com a tàrefa difícil de vencer e se chegar a um entendimento entre 
os Deputados para a votação dos projetos de interesse do Estado. 

Pode verificar o Sr. presidente, como também os Srs. Deputados, o calhamaço que 
está no Plenário, à frente de cada um de nós, Deputados, para ser votado antes do 
orçamento, que é prioritário sobre as demais matérias. Não podemos entrar em 
recesso antes de termos votado o orçamento. 

Está prestando atenção ao meu pronunciamento o Deputado João Leite, que, a essa 
altura, já está, como manifestou mais cedo, com desejo de que resolvamos e votemos 
esses projetos de interesse do Estado, principalmente porque já disse do desconforto 
quanto à tarefa do Presidente de acolher a recomendação do Governo do Estado e do 
Governo Federal de fazer economia de energia elétrica. 

Aliás, o apagão, sem dúvida, serviu para demonstrar que o povo brasileiro está 
disposto a cooperar com o que for necessário e quando é solicitado pelas lideranças. 
Acho que a resposta que o Brasil deu à convocação do Sr. Presidente da República, 
sem levar em conta quem é o culpado por esta ou aquela dificuldade por que passa a 
Nação, é um exemplo para esta Casa, que, neste instante, também deve voltar seus 
olhos para o que espera desta Casa o povo de Minas Gerais. 

Diante desse turbilhão de projetos, devemos soltar esse novelo para que possamos 
desobstruir a pauta e votar a questão do orçamento. Estou aqui para alertar os 
Deputados, para que estejam atentos às questões fundamentais do Estado. Quero 
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Estou há I O anos nesta Casa. Quando aqui chegamos, já existia um processo de luta 
por uma melhor distribuição do ICMS aos municípios. Sabemos que a lei federal 
determina que 75% do ICMS devem ser distribuídos por meio do V AF e que os 
demais 25% devem ser distribuídos a critério de cada Estado. O que se notou, desde 
aquela época, é que essa disuibuição dos 25% em Minas Gerais sempre foi 
profundamente injusta com os municípios de menor poder aquisitivo e que mais 
dificuldades sentem, já que têm apenas ela como fonte de arrecadação representativa, 
tendo oportunidade de dar solução aos intrincados problemas que surgem na direção 
do município ou na construção de alguma obra. 

Esse Fundo de Participação já tem, naturalmente, uma cota muito baixa para os 
municípios do interior, que precisavam de uma melhor acolhida, de uma melhor 
distribuição de ICMS, para que os Prefeitos ou aqueles que têm a missão de 
administrar os pobres municípios de Minas Gerais pudessem, enfim, ter uma 
oportunidade de melhorar a condição de vida e de atender aos reclames e 
necessidades do povo do Estado. Esse projeto caminhava aqui, já no início da década 
de 90, sem uma solução. Queremos relembrar a luta que foi travada nesta Casa, 
principalmente pelo valoroso Clêuber Carneiro, hoje Deputado Federal, que 
representa minha região do Norte de Minas na Câmara Federal, mas que aqui foi um 
dos lutadores e um dos iluminados que defendeu a idéia de distribuir esse ICMS de 
uma maneira mais justa para os municípios mais pobres de Minas Gerais. Hoje, 
estamos continuando essa luta e temos enfrentado imensas dificuldades, já que esse 
projeto, no final do ano passado, tinha esse mesmo destino. Mas, numa hora de 
dificuldades, quando era preciso limpar a pauta para votar o orçamento, foi preciso 
fazer um acordo, e quase tivemos de pedir o favor, a cada um dos Deputados, de votar 
o projeto, de afogadilho, e permitir, pelo menos, a continuação daquilo que havia sido 
votado durante o Governo de Eduardo Azeredo, que teve, sim, a sensibilidade de 
enviar para esta Casa um projeto que procurasse disciplinar a distribuição de ICMS. 

Mas o projeto votado nesta Casa, sem dúvida nenhuma, trouxe a alegria e a 
satisfação dos pequenos municípios, mas aquele projeto não era definitivo. Depois de 
vencido que foi, acordado aquele projeto, era necessária uma manifestação decisória 
desta Casa. Muitas reuniões foram feitas, e, este ano, uma comissão especial foi 
constituída para estudar e dar, enfim, uma solução definitiva, a fim de que 
pudéssemos ter uma disUibuição mais justa e mais agradável, que pudesse satisfazer 
aos interesses do Estado. 

Foram feitas várias reuniões, e o Deputado Dinis Pinheiro foi designado relator por 
essa Comissão, emitindo aqui um parecer que, sem dúvida, a meu ver, era o que mais 
atendia às necessidades e aos anseios do povo de Minas Gerais. Mas ficamos 
tranqüilos, quando percebemos que o relatório do Deputado Dinis Pinheiro teve, 
naturalmente, uma recepção nesta Casa. É claro que os Deputados tiveram a 
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consciência voltada para o estudo do projeto. A prova disso é que ele recebeu dois 
substitutivos: um, do Deputado Amilcar Martins, e outro, do Deputado Dilzon Melo. 
Evidentemente, quando um relatório é feito depois de um profundo estudo realizado 
nesta Casa, quando é preparado com tanto esmero - como fez o Deputado Dinis 
Pinheiro, que, depois de diversas reuniões e entendimentos, produziu esse relatório -, 
ele merece a atenção de Deputados da estirpe do Deputado Amilcar Martins. Acredito 
que, quando o Deputado Amilcar Martins resolveu também apresentar um 
substitutivo, foi porque ele, no seu entendimento e no seu dever de representar o povo 
de Minas Gerais, concluiu que a polêmica sobre esse assunto deveria ser dirimida 
aqui, pelo entendimento e inteligência dos Deputados. 

Esse relatório do Deputado Dinis Pinheiro recebeu também um substitutivo do 
Deputado Dilzon Melo. Ora, um projeto receber um substitutivo de três Deputados 
que têm inegável liderança e trânsito entre os Deputados da Casa nos dava a 
tranqüilidade de supor que esse projeto teria uma tramitação tranqüila no Plenário, já 
que é um projeto para o qual temos voltada toda a consciência do povo de Minas 
Gerais e a consciência dos Prefeitos e Vereadores. 

Cito os Prefeitos e Vereadores porque devemos levar em conta o que pensam. 
Levando em conta o pensamento desses agentes políticos, estamos, sem dúvida 
alguma, trazendo para cá o pensamento da maioria do Estado de Minas Gerais. A 
manifestação soberana do povo mineiro se deu, pela última vez, nas eleições do ano 
passado. Quando o povo elegeu os seus Prefeitos e Vereadores, o fez de maneira 
soberana. Os eleitos são, sem dúvida alguma, a última manifestação do povo de 
Minas Gerais para criar instâncias de governo. 

Sabemos que o Governo não é isolado. Temos que ter a participação do Governo 
Federal, naturalmente apoiado pela manifestação do Congresso Nacional, como 
também temos que ter a manifestação do Governo Estadual, apoiado pela Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, que aqui está para opinar. Ela tem que opinar sobre essa 
causa inalienável do povo de Minas Gerais. Na Casa, temos o dever e a oportunidade 
de dizer se estamos ou não ou a favor do povo de Minas Gerais. Se o povo não está 
aqui se manifestando, tem-se manifestado através de seus legítimos representantes. 

Onde deve ser a manifestação do povo? É mais democrática e legítima quando se 
faz através da urna, onde manifesta a sua consciência. Esses Prefeitos e Vereadores 
que voltam a sua atenção para a Casa esperam uma resposta. Não podemos neste 
instante nos omitir. Se nos omitirmos, teremos que dizer em nome de que interesse 
não podemos votar esse projeto, se aqui estamos há um, dois ou três anos para votar 
projetos de interesse da comunidade. Não podemos perder essa oportunidade. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Agradeço ao ilustre Deputado José Braga. 
Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento brilhante e oportuno. Hoje, pela manhã, eu 
e V. Exa. conversávamos rapidamente e lhe dizia meu pensamento: acho que é 
unânime a Casa com relação à Lei Robin Hood, uma grande conquista, 
principalmente dos pequenos municípios. Evidentemente, temos que preservar ou até 
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melhorar o projeto, se for possível. 

V. Exa. tem plena razão. Minas não é um Estado, é um país. I\"ão é como o Estado 
do Rio de Janeiro, que tem 95 municípios e onde os "royalties" da PETROBRAS 
amenizam e dão condições de os Prefeitos fazerem grandes obras. Em Minas é 
diferente. As diferenças sociais estão aí. 

V. Exa. aborda a questão com muita ênfase, porque V. Exa. é um homem de fibra, 
de uma região extremamente necessitada, que congrega grande número de Prefeitos 
de cidades pequenas. Na minha região, a Zona da Mata, também sofremos agruras e 
dificuldades pela falta de arrecadação. 

A Lei Robin Hood, criada no Governo Eduardo Azeredo, é magnífica pela sua 
amplitude. 

O Deputado José Braga* - Não poderia terminar o meu pronunciamento sem 
manifestar o meu agradecimento ao Deputado Bené Guedes. Outra não poderia ser a 
sua manifestação, já que conhecemos sobejamente o seu comprometimento com as 
lideranças do interior, dos nossos companheiros que estão efetivamente na base 
sentindo as suas necessidades. Muito obrigado, Deputado, incorporo o aparte de V. 
Exa. ao meu pronunciamento. 

Termino convocando a todos que estão comprometidos com o interior, com os mais 
pobres, com os municípios que têm mais dificuldade: cerremos fileiras neste instante, 
unindo-nos para que, antes de votannos o orçamento, tenhamos da Assembléia uma 
decisão. Que tenhamos a coragem de assumir nossa responsabilidade e nossa posição. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

imprensa aqui presente, queridos visitantes, antes de mais nada parabenizo esse 
Deputado do povo, preocupado com os menos favorecidos, com o coração voltado 
para os mais pobres, que manifestou de forma emocionada sua preocupação no que 
diz respeito à redistribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais. 

Existem algumas dúvidas, Sr. Presidente, e vou iniciar por elas. Gostaria que sua 
assessoria nos informasse, se possível agora, o que seria de grande importância para 
nosso pronunciamento, o motivo pelo qual não se encontra na pauta da reunião de 
hoje o projeto de redistribuição de ICMS, que apresentei como relator na Comissão 
Especial; que recebeu substitutivo do Deputado Dilzon Melo; que foi aperfeiçoado 
com diversas emendas, estudado; sobre o qual se refletiu e se meditou e que, na 
semana passada, contou com inestimável colaboração do brilhante Deputado Mauro 
Lobo. Esse projeto de redistribuição de ICMS vai beneficiar 750 cidades, quase 15 
milhões de mineiros, e não está na pauta dos nossos trabalhos de hoje. Vou esperar 15 
minutos e gostaria, se possível, que a assessoria nos prestasse essas informações 
através do Presidente Antônio Júlio, se é que ele está prestando atenção no nosso 
pronunciamento. 

O Presidente vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas com seu comportamento 
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exemplar. O projeto do Deputado Gil Pereira foi aprovado ontem na Comissão de 
Fiscalização Financeira e se encontra na pauta. O Projeto Micro Geraes, do Deputado 
Chico Rafael, também foi aprovado na referida Comissão ontem. A dúvida continua. 
Será que somente o projeto de lei referente à distribuição de ICMS, que vai ajudar os 
mais pobres, não teve condições de ser publicado? É inacreditável, Sras. e Srs. 
Deputados, que somente o projeto de lei que ajuda os mais pobres, não sei porque, 
não tenha sido publicado. 

É inacreditável o comportamento de algumas pessoas que têm a responsabilidade de 
atender ao clamor dos deserdados da sorte. Sr. Presidente, pode fazer-nos mais algum 
tipo de esclarecimento ou será mera coincidência o fato de o projeto de lei que 
ajudaria os mais pobres não ter sido publicado? Existe algum assessor da Comissão de 
Fiscalização Financeira que pode nos explicar a questão? Deputado Amilcar Martins, 
o senhor, que está acompanhando de perto o nosso trabalho de redistribuição do 
ICMS e do ICMS Solidário, projeto do qual o senhor participou, pode observar que 
ele não chega ao Plenário desta Casa para que todos se manifestem a seu respeito. 
Causa-me estranheza, Deputado João Paulo, a não-inclusão do substitutivo do 
Deputado Mauro Lobo, aprovado na Comissão. Existem alguns parlamentares 
fazendo encenação. teatro, fingindo que ajudam os pobres. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - V. Exa. tem razão nas colocações que faz, 
principalmente no que concerne à isonomia de tratamento que deve haver entre o 
projeto que defende e o projeto de Micro Geraes. Entrei com um requerimento, junto 
à Mesa Diretor~ no sentido de adiar a discussão, em 2° turno, do projeto Micro 
Geraes, atendendo ao apelo de V. Exa., para que entre juntamente com o projeto de 
refonnulação, reorganização e redefinição dos parâmetros da Lei Robin Hood, que 
atenderá às demandas dos municípios despossuídos que V. Exa. tão bem representa 
neste parlamento. Parabéns. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Aqui vejo vários representantes de municípios 
portando faixas, contendo apelos por um Micro Geraes mais justo, que fomente o 
emprego e o desenvolvimento. 

Queridos visitantes, nossa luta pela redistribuição do ICMS tem o mesmo objetivo 
de vocês: gerar empregos, combater as desigualdades sociais, ajudar os mais pobres, 
fazendo com que o ICMS seja distribuído de forma mais justa, humana e solidária. 
Para que vocês tenham uma idéia, Betim hoje tem R$14.000.000,00 mensais, e, 
ontem, o Deputado Estadual por Betim, Ivair Nogueira, por quem tenho grande 
apreço, por duas vezes tentou obstruir esse projeto. Num primeiro momento, na sexta-
feira, apresentou um requerimento para adiar a sua votação e ontem apresentou um 
requerimento para retirá-lo de pauta. 

É lamentável que o Deputado Ivair Nogueira não esteja sensibilizado com os mais 
pobres, com as cidades onde ele foi majoritário, que tanto precisam da aprovação 
desse projeto. É lamentável que a Assembléia Legislativa e que alguns parlamentares 
não estejam imbuídos desse propósito e desse sentimento de, depois de três anos 
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discutindo c rediscutindo essa matéria, aprová-la, honrando o compromisso com 
mais de 700 Prefeitos, saldando uma dívida com os mais pobres e cumprindo o dever 
daqueles que se dispuseram a trilhar o caminho da vida pública. Não se trata de 
projeto do Deputado Dinis Pinheiro nem do Deputado Amilcar Martins nem do 
Deputado Dilzon Melo nem do Deputado Mauro Lobo, trata-se de um projeto de 
Minas solidária; trata-se de ajuda àqueles que precisam da ajuda do poder público. 
Essa é a razão de nos encontrarmos na Assembléia Legislativa. 

Quero manifestar o meu repúdio por essas manobras egoístas, gananciosas que em 
nada contribuem para combater as injustiças sociais que se encontram em Minas 
Gerais. Caberia à Assembléia Legislativa cumprir o seu dever de legislar e de 
direcionar recursos para os mais pobres. Diversos parlamentares se encontram com 
esse sentimento, mas uma meia dúzia, das cidades mais ricas, não querem que essas 
cidades sejam auxiliadas. Caberia ao Governador Itamar Franco, homem sensível, 
sancionar esse projeto de lei. Mas esta Casa, manobrada por uma meia dúzia de 
parlamentares, não dá a oportunidade valiosa de se manifestar a vontade popular pelos 
77 parlamentares. 

Às vésperas do Natal, em vez de presentear os Prefeitos dessas cidades tão sofridas, 
parece que a Assembléia Legislativa, com o egoísmo de uma meia dúzia de 
parlamentares, não vai promover essa redistribuição de ICMS no Estado de Minas 
Gerais. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparre )* - Deputado Dinis Pinheiro, quero 
cumprimentar V. Exa. pelo gesto de desprendimento, de grandeza, de reconhecer o 
papel central do Governador Eduardo Azeredo nesse projeto que virou a Lei Robin 
Hood, que começou uma revolução silenciosa no nosso Estado de melhorar a 
distribuição de receitas, com o espírito de acudir os municípios com menos recursos e 
que vinham de pires na mão atrás dos Governadores e dos Secretários. A partir dessa 
lei, começamos a fazer justiça. 

Há centenas de depoimentos de Prefeitos reconhecendo que, a partir da Lei Robin 
Hood, tem sido possível atender melhor, pelo menos parcialmente, às necessidades 
básicas de cada município. 

É fundamental que todos nós, que temos compromisso com a população do Estado, 
demos nossa conuibuição. Eu procurei dar a minha; V. Exa., a sua; o Deputado 
Dilzon Melo, a dele, e assim por diante, dentro de um mesmo espírito. A idéia é 
construirmos um grande consenso, sem prejudicar ninguém, sem ódio e sem rancores, 
com espírito de contribuir com a população de todos os 853 municípios de Minas 
Gerais. O meu espírito está desprevenido e absolutamente aberto para, juntos, 
estabelecermos esse consenso. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Queridos mineiros, é lamentável que o Presidente da 
Assembléia não tenha tido a predisposição de agilizar esse projeto de lei do ICMS. 
Com o coração amargurado e entristecido, observo a negligência e a falta de 
solidariedade de alguns setores da Casa, que acharam por bem não incluir esse projeto 
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na ordem do dia. O senhor me smpreende, Sr. Presidente, uma vez que já foi 
Prefeito de Pará de Minas, cidade que será altamente beneficiada, como toda a região 
do Centro-Oeste. Serão 750 cidades favorecidas. 

Mas o futuro a Deus pertence. Desejamos que Ele possa vislumbrar outros 
caminhos e abençoar a vida pública de nossos parlamentares. No ano que vem, todos 
seremos julgados pela sabedoria do povo mineiro. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Depuda Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de 

antemão, gostaria de manifestar o posicionamento favorável desta Deputada e do 
PSDB quanto a se fazer justiça aos funcionários do IPSEMG, instituto que tantos 
serviços presta aos funcionários do Estado. 

Informo, também, que já apresentamos uma emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n• 48, possibilitando que os funcionários públicos municipais voltem a 
ter direito à saúde e a uma assistência mais completa. 

Manifestamos, também, nosso posicionamento favorável ao projeto do Deputado 
Chico Rafael, que fará justiça às microempresas de Minas Gerais, as quais geram 
mais emprego e renda que as grandes empresas e conglomerados. 

Sr. Presidente, quero, também, trazer maior tranqüilidade aos servidores do Estado, 
a professoras e serviçais, que estão vivendo um período de terror, com a ameaça de 
serem colocadas no olho da rua, depois de terem trabalhado 10, 15, 20 anos para o 
Estado, sem direito a um centavo de indenização ou de respeito pelo tempo 
trabalhado. 

Lembro a esses funcionários que a luta não é apenas desta Deputada nem do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas de todo o parlamento de Minas. Nesse sentido, 
gostaria de agradecer, de público, a forma como o Presidente desta Casa tem tratado a 
Comissão Especial que está estudando as alternativas para que os funcionários 
designados possam ter menos prejuízo. Hoje, autorizou que um dos maiores 
constitucionalistas do nosso Estado, o Prof. Paulo Neves de Carvalho, seja o consultor 
permanente da Comissão Especial. 

Faltam-nos, apenas, as assinaturas de dois Líderes - e isso não será problema - para 
o requerimento, de nossa autoria, solicitando que o Governador Itamar Franco 
prorrogue, até o dia 30/6/2002, os contratos dos servidores contratados por prazo 
indeterminado, em especia1 os da área da educação, para que tenhamos tempo para 
discutir o novo modelo da previdência e não prejudiquemos mais ainda os servidores 
públicos do Estado. O Líder do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, está resistente a 
essa prorrogação, c não entendo por quê. Os funcionários aprovados em concurso só 
poderão tomar posse depois que o projeto da previdência concluir a sua tramitação 
nesta Casa. Isso não acontecerá antes do fina] de março. Não é justo tirar professor e 
serviçal do posto de trabalho em maio. Com certeza, o prejuízo para a área da 
educação será muito maior. 

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



938 
Desejamos buscar a justiça social, já que esta Casa aprovou a Lei n• 13.913, de 

18/6/2001, autorizando o Governo do Estado a prorrogar os contratos até o dia 
30/6/2002. Esta Assembléia Legislativa autorizou a prorrogação, mas desejamos a sua 
confirmação, porque as professoras e as serviçais estão aflitas, a grande maioria delas 
não conseguiu alcançar um resultado bom no concurso. A própria sociedade não 
alfabetizou muitas dessas serviçais, que, há mais de 20 anos, servem para limpar, com 
muito carinho, o chão das escolas, para que as autoridades possam, ao visitar o local, 
ver o seu trabalho. Não é justo que tenham a sua vida deteriorada e arrasada. como 
está acontecendo. 

A Volkswagen, quando quis demitir 3 mil funcionários, virou manchete nos jornais. 
O Brasil inteiro preocupou-se com essa situação. Estamos quase demitindo de 80 mil 
a 100 mil servidores, que já trabalham há 10, 15, 20 anos, sem direito a nada. 
Precisaríamos do apoio mais forte da imprensa, para que a sociedade mineira possa 
ver a realidade. Esta parlamentar, que é servidora pública concursada do Estado, 
também é favorável ao concurso. Mas não posso fechar os olhos para tantas pessoas 
que foram boas para nos servir. Como o Estado está se portando, não serão mais. 

Podem ter a tranqüilidade de que esta Casa de representação da sociedade mineira, 
tendo à frente o Deputado Antônio Júlio, não permitirá que isso aconteça. Que Deus 
nos abençoe e que as nossas palavras e a nossa luta não sejam em vão, possam trazer 
um resultado que amenize a injustiça social, o desespero e a depressão, pois já houve 
dois casos de suicídio causados por essa situação. Muitas dessas pessoas são arrimo 
de familia e precisam do emprego para viver e garantir à sua famfiia um mínimo de 
dignidade, o que nos é garantido peJa Constituição. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, Srs. 

Deputados e Deputadas, senhores e senhoras, povo de Minas Gerais, antes de abordar 
o assunto que me traz a esta tribuna, gostaria de juntar o meu apelo aos vários outros 
feitos, para que encontremos um denominador comum, uma saída honrosa e possamos 
dar uma resposta a mais de 780 Prefeituras que estão esperando uma decisão desta 
Casa quanto ao projeto de redistribuição do ICMS. 

É chegada a hora de fazer acontecer e deixar de lado algum tipo de vaidade ou 
interesse político. Devemos concentrar os esforços, de forma bastante segura e 
madura, principalmente com os vários colegas que tiveram a oportunidade e o 
cuidado de apresentar emendas propondo alterações na Lei Robin Hood. Esperamos 
que, ainda este ano, possamos votar o projeto em I() e 2() turnos, sob pena de extinguir 
os critérios dessa lei. Isso significaria voltar aos critérios antigos, ou seja, nenhum 
critério, estabelecendo o caos e um processo de discriminação, de falta de ajuda, 
principalmente aos pequenos municípios. 

Esta Casa corre o sério risco de entrar para a história por não chegar a um consenso 
quanto a esse problema e por não estabelecer, de forma madura, segura, honesta, 
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novos critérios para a redistribuição dos recursos do ICMS. É nesse ponto que 
quero parabenizar o meu companheiro e colega médico, Deputado José Braga, que, de 
uma maneira muito enfática, foi perfeito na sua observação. Com certeza, ao lado de 
V. Exa., temos um grupo de parlamentares que espera um final feliz e urgente para a 
redistribuição do ICMS. Como foi afmnado, só resta ao Presidente esperar as 
decisões da Comissão Especial e das diversas comissões. Ele não tem o poder de fazer 
aprovar um projeto da fonna como estão propondo. 

A minha posição é muito clara e já foi anunciada várias vezes: é a posição da 
Bancada do PDT. Queremos que não prevaleça a vaidade, não prevaleça o interesse 
particular, que esse interesse não se sobreponha ao da maioria dos municípios 
mineiros. 

Mas o que me traz hoje, à tribuna- talvez pela última vez neste ano, pois esperamos 
que, quinta ou sexta-feira, esta Casa encerre os seus trabalhos - são algumas 
observações a respeito de um grande interesse que foi responsável pela presença de 
mais de uma centena de Prefeitos em Belo Horizonte, ontem e hoje, na Secretaria de 
Estado da Saúde. Os Prefeitos mineiros estão assinando alguns convênios, 
fundamentais para a saúde pública, principalmente o convênio que redistribui recursos 
da saúde pública para a assistência básica em todos os municípios do Estado. 

O Secretário Carlos Patrício foi de uma felicidade muito grande. Ele tinha de 
encontrar uma forma de redistribuir esses recursos. A única forma, no meu modo de 
pensar, foi a redistribuição "per capita" para a assistência básica, R$3,00 por habitante 
no Estado, PABI. Esses recursos, se forem encaminhados ainda este ano, no mais 
tardar no início do ano que vem, vão ser importantes para o atendimento ambulatorial, 
na ponta do processo, nos postos de saúde, para a aquisição de equipamentos e 
medicamentos. Certamente, vão ser fundamentais para atender à população. 

Há um outro programa de investimento e desenvolvimento regionais o qual contém 
outros programas importantes de conclusão de obras e de equipamentos de unidades 
hospitalares para o atendimento aos consórcios intermunicipais de saúde. 

O Programa Materno-Infantil, que capacita os hospitais para atender às gestantes e 
aos recém-nascidos, é muito importante. Estamos observando que falta atender aos 
pequenos municípios. Da região norte-mineira e do vale do Jequitinhonha, o 
Deputado Kemil é um legítimo representante; sabemos perfeitamente que, na grande 
maioria das vezes, as pessoas, nessas regiões mais distantes, nascem sem nenhuma 
assistência. Além disso, morrem centenas e centenas de crianças, no Norte, no 
Noroeste e no vale do Jequitinhonha, do famoso mal-de-sete-dias, tétano do cordão 
umbilical. A mãe não pode fazer nada, não tem a mínima noção, a mínima capacidade 
para dar atendimento ao recém-nascido. A grande maioria dos partos são feitos por 
parteiras. Esses recursos para a capacitação materno-infantil são sagrados, vão ser 
destinados, principalmente, às regiões mais carentes. 

Esperamos que, em Minas Gerais, aconteça o mesmo que no Nordeste brasileiro, 
região em que o Governo Federal investiu, em 1999 e 2000, R$170.000.000,00, 
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constituindo as famosas casas de parto, capacitando enfermeiras e parteiras. Esses 
recursos não chegaram a Minas Gerais em 2000 nem em 2001, mas esperávamos que 
chegassem. Agora, o Governo traz, por meio da Secretaria, recursos da ordem de 
R$17.000.000,00 para a capacitação matemo-infantil. Temos certeza absoluta de que 
o número de óbitos nconatais irá diminuir, quiçá zerar. 

Outro programa é o de apoio às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS. 
Temos dados estarrecedores em Minas Gerais. Milhares e milhares de gestantes estão 
contaminadas pelo vírus da AIDS, milhares e milhares de pessoas, em cidades de 
passagem, que não têm condições de empreender um programa, estão contaminadas. 
Na grande maioria das vezes, o que se ouve e se vê são ONGs fazendo o possível e o 
impossível para angariar recursos, prestar esclarecimentos, fazer campanhas de 
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. 

Vejam bem: basicamente, por meio de dados da Secretaria da Saúde, mais de 30% 
das mulheres brasileiras e mineiras são portadoras do vírus HPV, causador do câncer 
do colo do útero. E não se fez nada. Não existiam recursos. Agora, esperamos que tais 
recursos cheguem aos postos de saúde, às Diretorias Regionais de Saúde, a fim de que 
seja elaborado um programa de esclarecimento da população sobre o combate à AIDS 
c às doenças sexualmente transmissíveis. Fico feliz ao ver programas dessa natureza, 
que não têm o cunho, a participação política, cujo maior e mais importante critério é o 
técnico, o da necessidade. 

Sr. Presidente, faço uma saudação especial aos funcionários públicos estaduais do 
setor de saúde. Sou médico e concursado pelo Estado desde 1980, há 20 anos. 
Conhecemos a grande necessidade da laboriosa classe que trabalha na área da saúde 
pública de Minas Gerais: há muitos anos esses funcionários não recebem aumento 
salarial, há muitos anos aguardam o plano de cargos e salários. Incluo nessa classe os 
funcionários da Secretaria da Saúde, da FUNED, da FHEMIG, do IPSEMG e da 
HEMOMINAS. É necessário que o Governo do Estado - temos a certeza de que 
atenderá ao clamor da classe - reúna-se com o funcionalismo, com o SINDISAÚDE, 
com os representantes da área, a fim de chegar a um acordo e atender às 
reivindicações. 

Neste Plenário, tivemos o exemplo da Polícia Militar, que soube trabalhar com 
afinco e organização, conseguindo grandes vitórias. Esperamos que a nossa classe - a 
classe da saúde, dos funcionários que fazem a saúde, trabalham pela saúde pública do 
Estado - possa ter o reconhecimento do Governo do Estado e dos Deputados, 
principalmente dos Deputados Estaduais, que conhecem as reais necessidades da área 
e a importância de se votar com consciência e, acima de tudo, com justiça. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero saudar o público que 

está nas galerias, acompanhando esta reunião ordinária, os telespectadores da TV 
Assembléia, os servidores da área da saúde, os quais se mobilizam em busca de 
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justiça, os microempresários, que aguardam a votação desse projeto tão 
imponante para a geração de emprego e renda no Estado; saúdo, ainda, os Prefeitos 
que aguardam a votação da Lei Robin Hood. 

Sr. Presidente, a falta de planejamento, a imprevidência, a falta de vontade, a 
incompetência, a incapacidade para gerir a coisa pública, tudo isso se aplica 
perfeitamente aos Chefes do Poder Executivo Federal e Estadual. 

De seus palácios, isolados do povo, razão da existência de seus cargos, vêm as 
multas, os reajustes de impostos e as sobretaxas. Taxa, até há pouco tempo, era a 
contraprestação de um serviço público. Sobretaxa é uma tributação acrescida ou, 
quem sabe, uma bitributação. 

Quero ater-me à omissão presente, tanto da Presidência da República como do 
Governo do Estado, o mais grave, no cumprimento de preceito constitucional e, mais 
crítico, quando essa omissão é denunciada pela mais alta Corte de Justiça do País, o 
Supremo Tribunal Federal, que, na sessão plenária do dia 25 de abril deste ano, 
sentenciou de omisso, por unanimidade, o Sr. Presidente da República, Prof. 
Fernando Henrique Cardoso, por deixar de cumprir parte da Emenda Constitucional 
n• 19, de 4/6/98, que diz respeito ao direito adquirido dos servidores públicos. E, 
nessa mesma omissão, se acobertao Governador do Estado de Minas Gerais. 

Vejamos os fatos: a Emenda Constitucional no 19 estabelece, em seu art. 3°, que "a 
administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade ... " e, em seu 
inciso X, assegura a revisão da remuneração dos servidores públicos anualmente, 
sempre na mesma data e sem distinção de índice. 

Esse dispositivo legal é claríssimo. Há três anos que os servidores públicos de 
Minas Gerais, por determinação constitucional, têm direito a uma revisão ou 
reposição salarial. O STF definiu até o valor de tal revisão: 34,54%. E em quanto foi 
reajustado o salário do servidor público de 1998 a 2001? 

Enquanto isso, o custo de vida, no mesmo período, no Estado de Minas Gerais, 
variou de 60% a 70%. Os mesmos governos que reajustam os salários são aqueles que 
estabelecem políticas econômicas que permitem a perda salarial. O assalariado, 
inclusive o funcionário público, não é culpado das conseqüências nefastas das 
políticas públicas. 

A citada emenda constitucional, em seu art. 37, inciso XV, prevê que "os 
vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis". Ora, se 
houve inflação, se houve aumento no custo de vida, também houve perda do poder 
aquisitivo e, inquestionavelmente, houve perda salarial, o que é vedado pela 
Constituição da República. Esse raciocínio é bastante elementar. É inadmissível 
pressupor que os Governos Federal e Estadual ainda não perceberam essa situação 
dramática. O que nós vemos é a insensibilidade dos governantes, que não consideram 
o funcionalismo e seus dependentes como uma questão importante, merecedora de 
respeito e direitos. 
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Não há o que negar: os mesmos governos que penalizam a população com 

reajustes das tarifas públicas, com a criação de taxas - conforme está tentando o 
Governo de Minas Gerais ressuscitar a .. narcotaxa" e criar mais 13 taxas -, são os 
mesmos que se recusam a garantir o padrão de vida dos nossos cidadãos, os quais 
temos a honra de representar nesta Casa Legislativa. 

A decisão do STF é coisa julgada e acabada, não cabe recurso, o ato jurídico está 
perfeito e consumado, e o direito adquirido dos servidores públicos é inquestionável. 
Desejo relembrar que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato juridico perfeito 
e a coisa julgada". Esse é um inciso do art. 5° da Constituição Federal, a qual os 
governantes juraram respeitar e cumprir. 

Há um juramento sendo descumprido, e isto é crime de responsabilidade. A 
iniciativa do projeto de lei que reajusta vencimentos é privativa do Governador. 
Argumentar que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um obstáculo é uma falácia. O 
que deve prevalecer é a Constituição ou uma lei? Lei alguma poderá impedir alguém 
de cumprir a Constituição. 

Essa atitude de desrespeito às nossas leis maiores está fazendo escola. Em Belo 
Horizonte, temos visto a mesma postura da Prefeitura Municipal. Os profissionais da 
saúde e da educação têm recebido um tratamento aviltante. Têm sido tratados com 
desprezo e indiferença. É de deixar qualquer um pasmo: saúde e educação não são 
prioridades neste Governo, que se diz popular. Neste ano, assistimos a greves 
intermináveis das duas categorias. Sim, intermináveis. Intennináveis para os que 
ficaram abandonados nas imensas filas e permanecem deitados no chão, com dores, 
sofrendo fisica e moralmente. É essa a situação da saúde em Belo Horizonte, filas 
intermináveis, em que a cidadã e o cidadão pobres de Belo Horizonte têm sido 
colocados por este Governo, que se diz popular. Intermináveis para os pais que, 
durante meses, tiveram de ir para o trabalho deixando os filhos entregues à sorte, 
porque foram surpreendidos por uma longa greve de professores. 

Respeitosamente, gostaria de lembrar uma lição de Rui Barbosa: "Estejamos dentro 
da lei, porque, fora da lei, não há salvação". 

Gostaria de reafirmar, Sr. Presidente, minha crença no parlamento, na sua 
importância e na do Poder Legislativo, que, nesta tarde, demonstra a sua importância 
para os mineiros, com a presença de diversos empresários, gente trabalhadora de 
Minas Gerais, gente que recorre ao Poder que os representa, o parlamento, o Poder 
Legislativo de Minas Gerais, para que ele encaminhe o direito desse empresário. 

Nesta tarde, Sr. Presidente, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais recebe os 
servidores públicos, que vêm reclamar seus direitos que não estão sendo atendidos, 
conscientizando Casa sobre isso. 

Portanto, Sr. Presidente, reafirmo minha crença na importância do Poder 
Legislativo de Minas Gerais, tão atacado, porque aqueles que não aprendem a viver 
na democracia querem o autoritarismo, querem, apenas, um Poder forte e não 
pretendem dar ao parlamento, ao Poder Legislativo, a importância que ele tem. 
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Dificilmente esses empresários e servidores teriam acesso ao Chefe do Poder 
Executivo, mas, na Assembléia Legislativa, encontram o Poder que os representa. E é 
obrigação dos Deputados, é obrigação do Chefe do Poder Legislatívo, neste caso, o 
Deputado Antônio Júlio, abrir as portas da Assembléia Legislatíva, porque o 
parlamento, o Poder Legislativo, pertence ao povo. Temos de dar resposta aos anseios 
do povo de Minas Gerais. Por isso, Sr. Presidente, lutamos por um Poder Legislativo 
forte, porque, se não temos em Minas Gerais um Poder Legislativo forte, nosso povo 
será enfraquecido. 

A Assembléia Legislativa tem de estar de pé, altaneira, para que possa representar o 
povo de Minas Gerais. Nós, da Assembléia, temos de, a cada dia, construir uma Casa 
mais transparente, que dê ao povo confiança neste Poder e não permita que os que 
querem desouir o parlamento de Minas Gerais tenham força no seu intento. 

Mas podemos perceber, pela presença dos empresários, dos servidores e de todos 
nesta Assembléia Legislativa, que reafirmam a sua crença no Poder Legislativo, 
reafirmam a sua força no parlamento. Não querem, no País, um Poder apenas 
determinando, decidindo. Não querem uma ditadura no País. Querem um Poder 
Legislativo, um parlamento forte. 

Reafirmo a minha crença no Poder Legislativo, guardião do povo de Minas Gerais e 
de todos, empresários, servidores e a nossa população carente, os quais devem 
encontrar no parlamento, no Poder Legislativo, uma guarita, uma defesa para seus 
pleitos. Muito obrigado. 

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

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

para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.959, originada do 
Projeto de Lei n' 1.300/2000, do Deputado Dinis Pinheiro. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PSDB: efetivo 
- Deputada Maria O!ívia; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PTB: efetívo -
Deputado Fábio A velar; suplente ~ Deputado Aflton Vilela; pelo PDT: efetivo -
Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo 
PPB: efetívo - Deputado Pinduca Ferreira; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
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' 14.962, originada do Projeto de Lei n• 
1.450/2000, da Deputada Maria José Haueiscn. Pelo BPDP: efetivo -Deputado Jorge 
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Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PL: efetivo 
Deputado Eduardo Brandão; suplente - Deputado Marco Régis; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: efetivo -
Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria José Haueisen; suplente - 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 Parcial à Proposição de Lei no 14.951, originada do Projeto de Lei no 
825/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pelo BPDP: efetivo- Deputado Márcio 
Kangussu; suplente - Deputado Chico Rafael; pelo PL: efetivo - Deputado João 
Paulo; suplente - Deputado Agostinho Silveira; pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon 
Melo; suplente - Deputado Agostinho Patrús; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo 
Gonçalves; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PSB: efetivo - Deputado 
Miguel Martini; suplente- Deputado João Leite. 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 3.031 e 3.032/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas 
nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 74a Reunião Ordinária, 
do Projeto de Lei n" 977/2000, do Deputado José Milton, e dos Requerimentos n"s 
2.871/2001, do Deputado Bené Guedes; 2.873, 2.874 e 2.891/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva; 2.875/2001, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.893/2001, do 
Deputado Sávio Souza Cruz; e 2.899/2001, do Deputado Fábio Ave1ar; de Saúde -
aprovação, na 75" reunião Ordinária, do Projeto de Lei n" 1.851/2001, do Deputado 
Márcio Cunha, e dos Requerimentos n's 2.740/2001, do Deputado Antônio Carlos 
Andrada; 2.807 c 2.808/2001, da Comissão de Meio Ambiente, e 2.913/2001, da 
Comissão de Educação; e do Trabalho - aprovação, na 83' Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n"s 1.674/2001, do Deputado Alberto Bejani, 1.714 e 1.855/2001, do 
Deputado Cristiano Canêdo, 1.716/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, 
1.805/2001, do Deputado José Henrique, 1.814/2001, do Deputado Antônio Genaro, 
1.824/2001, do Deputado lvair Nogueira, 1.834/2001, da Deputada Maria José 
Haueisen, 1.840/2001, do Deputado Paulo Piau, 1.841/2001, do Deputado Geraldo 
Rezende, 1.842/2001, do Deputado Luiz Menezes, 1.845/2001, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, 1.846/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, 1.847/2001, do 
Deputado João Leite, 1.850/2001, do Deputado Hely Tarqüínio, e 1.857/2001, da 
Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Sebastião Costa -
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informando que passará a atuar como membro efetivo da Comissão Especial dos 
Servidores Designados e que a Bancada do PFL cede à Bancada do PT sua vaga de 
membro suplente da referida Comissão; e Adelmo Carneiro Leão - indicando a 
Deputada Maria José Haueisen para membro suplente da Comissão Especial dos 
Servidores Designados (Ciente. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões e 
cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros. em 

que solicitam a revisão das conclusões do relatório final da Comissão do BDMG. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXVII do art. 232 
do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros, em que solicitam o 
reexame, pelo Plenário, do Projeto de Lei n• 1.861/2001. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XXVII do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando que o Projeto de Lei 
no 15/99 seja incluído em ordem do dia, tendo em vista a perda de prazo regimental 
para emissão de parecer pela Comissão de Administração Pública. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, 
do Regimento Interno. 

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

os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n" 35/2001, do 
Deputado Ivair Nogueira, que altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar no 26, de 
1411/93, que estabelece a composição da RMBH c de seu colar metropolitano; e dos 
Projetos de Lei n"s 1.197/2000, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
reorganização do Conselho de Fiscalização - COIND -, 1.418/2000, do Deputado 
Eduardo Henneto, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Alvinópolis o imóvel que especifica, e 1.575/2000, do Deputado João Batista de 
Oliveira e outros, que inclui o café na merenda escolar e dá outras providências (À 
sanção.). 

2" 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. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta 
de Emenda à Constituição TI0 60/2001, apreciada na reunião extraordinária realizada 
ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, em que 

solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei no 1.512/2001 
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seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Manini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSB encaminha 

favoravelmente a esse requerimento porque também se encontra interessado na 
agilização da votação do projeto de lei do Micro Geraes. Porém, não podemos 
enganar o povo mineiro, dando com uma mão, e tirando com a outra. 
Regimentalmente, o projeto terá que entrar logo após o famigerado projeto do IPV A. 
Esse projeto tinha 4 artigos, e forem acrescidos mais 15. O projeto contraria não só a 
Constituição, mas também os interesses do povo mineiro. Vejam, Srs. Prefeitos, que o 
projeto quer tomar 50% da receita do IPV A de todos os municípios, porque, ao 
conceder o perdão dos últimos três anos, 50% do IPV A que não pertencem ao Estado, 
e sim aos municípios, a estes deixam de ser repassados. É como fazer cortesia com o 
chapéu alheio, o que fere a nossa consciência. O PSB considera absurdo o projeto do 
IPV A e votará contrariamente a ele, usando os artifícios regimentais necessários para 
alertar a sociedade mineira sobre os seus malefícios e o prejuízo que ocasionará aos 
Prefeitos, caso seja aprovado. 

É um projeto que faz parte da operação cata-níquel desse Governo. Governar, ele 
não fez; desenvolver o Estado, ele não fez; atrair indústrias, ele não fez; agora, pela 
quarta vez, esse Governador quer impor anistia ao Estado de Minas Gerais. Depois 
dessa quarta anistia, o contribuinte pergunta: por que vou pagar? Vou esperar a 
próxima anistia, porque, daqui a pouco, o Governo estará mandando outro projeto de 
anistia, e a Assembléia irá aprová-lo. 

Vejam, senhores e senhoras; a quem não pagou, vai ser dado o perdão, mas quem 
pagou em dia vai ter um aumento de trinta e poucos reais. Ao bom pagador, a 
penalidade; ao mau pagador, o perdão. Estão perdoando até multas de quem dirigiu 
embriagado. Não podemos, em sã consciência, votar o projeto do IPV A. Também não 
podemos votar a famigerada "narcotaxa", que há dois anos tentaram nos empurrar 
goela abaixo, e nós resistimos. Agora, sutilmente, querem entrar com isso. Da mesma 
forma que o PSB votará favoravelmente ao Micro Geraes, porque considera que é 
justo, consideramos que é justo derrotar esse projeto. Antes ele era muito mais 
vergonhoso, porque anistiava todas as empresas com 3 mil ou 4 mil veículos. Agora, 
quem tiver na garagem cinco veículos será anistiado. Coitado, só tem cinco veículos, 
então poderá ser perdoado. Se fosse um veículo daquele pobre coitado que precisa 
dele para trabalhar, tudo bem, mas quem tem cinco veículos na garagem será 
perdoado. 

O PSB estará entrincheirado para tentar impedir a aprovação do IPV A. Quem 
quiser que assuma a irresponsabilidade de dar essa anistia. Quanto ao Micro Geraes, 
estaremos votando favoravelmente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 

favoravelmente ao requerimento do Deputado Chico Rafael, que solicita passar o 
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Quero pedir, também, que V. Exa. esclareça aos Deputados e aos presentes se, com 
a passagem desse projeto da fase de discussão para frente, ele ficaria para depois do 
projeto do Deputado Ronaldo Canabrava, em votação, ou seja, manteríamos a ordem 
da pauta no que diz respeito à votação do veto, já iniciada, e do projeto de resolução 
da Mesa da Assembléia que cria o SIAFI e no que se refere à votação do projeto da 
FHEMIG e do quadro de pessoal da Secretaria da Saúde. Assim, o projeto iria para 
discussão, após a votação desses dois projetos. 

Nesse sentido, como não atrapalha a ordem dos projetos de interesse dos que nos 
visitam, encaminho favoravelmente a que a votação do projeto Micro Geraes, como 
pede o Deputado Chico Rafael, aconteça logo após a do projeto da FHEMIG e o da 
Secretaria da Saúde. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, sou favorável ao 

requerimento do Deputado Chico Rafael. Quero também fazer uma solicitação. As 
galerias estão cheias, e temos o Projeto n° 1.512. Poderíamos votar o Micro Geraes, o 
Projeto no 1.512 e também o meu, da estadualização dos bingos, para que todos 
possam voltar a seus trabalhos. Depois, então, poderemos ficar discutindo todo o 
tempo, pois já teremos deixado as pessoas tranqüilas. Assim, Sr. Presidente, teremos 
condições, como o Deputado Miguel Martini deseja, de discutir o IPV A até amanhã. 
Vamos antes, porém, liberar as galerias. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alencar da Silveira Júnior 
que temos uma pauta previamente definida e alguns projetos já em votação. Os 
projetos em discussão entram logo após a votação dos projetos da pauta. Não 
podemos modificar a pauta já publicada. 

Em votação, o requerimento do Deputado Chico Rafael. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

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

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; há 4 Deputados em comissões, 

totalizando 42 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento do 
Deputado Chico Rafael. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a 
inversão de pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei no 1.159/2000 seja 
apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Caso seja aprovado o requerimento do Deputado 
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O Sr. Presidente - Não. Logo após a votação do último projeto da pauta, que é o 
Projeto de Lei n" 162/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o 
parcelamento de débitos do IPVA, teremos o Projeto de Lei n• 1.512 e, logo após, o 
Projeto de Lei n• 1.159, do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

Em votação, o requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei TI0 

14.967, que altera dispositivo da Lei n" 6.763, de 26/12n5, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Presidência renovará 
a votação do veto ao art. 16, destacado. A Presidência submeterá a matéria à votação 
pelo processo secreto e eletrônico, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, 
inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão .. sim", c os que desejarem rejeitá-lo registrarão '"não". A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. Deputados que ainda 
não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência 
solicita a atenção dos Srs. Deputados para os seguintes procedimentos: primeiro, os 
Deputados deverão tomar os seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um 
prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, 
em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "branco", observando, no visor do 
próprio posto de votação, se o voto foi computado. A Presidência esclarece ainda que 
cada posto registra somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para 
tanto, solicita que os Srs. Deputados ocupem os seus lugares. Em votação, o art. 16. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani 

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloisc - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira 

Sr. Presidente- Votaram "sim" 10 Deputados. Votaram "não" 43 Deputados. Está, 
portanto, rejeitado o veto ao art. 16. Votação do veto ao art. 18. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
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Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 41 Deputados, 
totalizando 49 Deputados. Está, portanto, rejeitado o veto ao art. 18. Votação do veto 
ao art. 20. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Aílton ViJela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -

Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Paulo - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria -Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha-
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa 
- Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados. Votaram "não" 24 Deputados. 
Está, portanto, mantido o veto ao art. 20. Votação do veto ao art. 25. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros que 

nos visitam, de maneira geral, nós, da Bancada do PT, pedimos a manutenção do veto, 
embora achemos estranho que mesmo a base do Governo, sendo tão majoritária, tenha 
conseguido derrubar todos os vetos do Governador. Não sei se é uma base rebelde ou 
o que aconteceu, O fato é que vários vetos importantes que impediam privilégios 
acabaram sendo rejeitados pela Assembléia Legislativa, numa votação estranha, se 
observarmos o número da base governista. Mas, no caso específico do art. 25, estou 
encaminhando a votação no sentido da rejeição ao veto, porque se trata do projeto da 
anistia fiscal. Todos sabem por que o Governador foi favorável a um projeto de 
anistia. Ele disse ao povo de Minas Gerais que, mais uma vez, estava concedendo 
anistia, embora saibamos que a anistia prejudica o erário, porque não tinha dinheiro 
para pagar o 13° salário ao funcionalismo. É até coincidência ter aqui a presença de 
servidores da área da saúde, do IPSEMG, da Secretaria da Saúde, para que 
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comprovem o que estou dizendo. O que o Governo disse foi exatamente isto: ''A 
anistia é para pagar o 13° salário". Com base nisso, foi apresentada uma emenda pelos 
Deputados. Nós, da Bancada do PT, junto com outras bancadas, encaminhamos um 
adendo a esse projeto, vinculando aquilo que fosse recebido pelo Governo ao 
pagamento do 13° salário. O próprio Governo dizia que o pagamento da anistia seria 
aplicado no pagamento do 13° salário. Então, incluímos a seguinte emenda: .. Fica 
dispensada a exigência contida no art. 24 para o pagamento, em primeiro lugar, do 13° 
salário ao funcionalismo; em segundo lugar, R$2.000.000,00 para implantação de 
unidades de atendimento especializado". Caso sobrasse algo, ainda iria para o 
pagamento de verba retida. 

A emenda destinava o pagamento da anistia ao pagamento do 13° salário, para 
crianças que precisam de atendimento especializado, emenda do Deputado João 
Batista de Oliveira, e para pagamento de verba retida do funcionalismo público. Pois 
bem, o nosso interesse era fazer com que o Governo se comprometesse, de fato, a 
pagar o 13° salário, e até agora não disse quando pagará. E o Governo veta 
exatamente a emenda que vincula o pagamento do 13° salário. Ora, é preciso que 
rejeitemos esse veto do Governador, para termos a garantia legal de que o dinheiro 
que entrar da anistia seja para o pagamento do 13° salário. 

Peço aos Deputados que, neste caso, rejeitem o veto do Governador do Estado, 
garantindo aquilo que ele próprio disse ser o motivo da anistia: o pagamento do 13° 
salário. Foi aprovada por unanimidade essa emenda, que é o art. 25. Não podemos, de 
forma nenhuma, concordar com esse veto. Neste caso, é necessário denubar o veto, 
para que fique valendo o art. 25 e, valendo o art. 25, fique legalmente obrigado o 
Governador do Estado a pagar o 13" salário, que, aliás, tem data marcada. Assim, a 
Assembléia Legislativa estará contribuindo para tornar legal o pagamento do 13° 
salário com o dinheiro da anistia. 

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

essa votação, faremos a leitura do art. 25, que foi vetado, a fim de que todos os 
servidores públicos de Minas - presentes nas galerias deste Plenário e os que nos 
acompanham pela TV Assembléia - tomem conhecimento da matéria a ser votada. 
Estamos percebendo com muita clareza que o Governo vetou de mentirinha, ou seja, 
vetou, mas orientou a sua base para que derrubasse os vetos. Assim fica fácil: todos os 
Deputados da base governista podem continuar o que estavam fazendo. Diz o art. 25. 
(-Lê;) 

"Fica dispensada a exigência contida no art. 24 para o pagamento, em primeiro 
lugar, do 13° salário do funcionalismo público estadual, em segundo lugar, da 
importância mínima de R$2.000.000,00 para a ampliação do Programa Unidade de 
Atendimento Especializado, mantido pela SETASCAD, para o atendimento de 
crianças e adolescentes com necessidades especiais, em terceiro lugar, para o 
pagamento de verbas retidas do funcionalismo público estadual, e, em quarto lugar, 
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O art. 25 coloca as reais prioridades. O discurso dessa operação "cata-níquel" do 
Governo é para o pagamento do 13° salário, para atender às áreas sociais. Esse artigo 
fala quais são as reais prioridades. Bastava, portanto, que o Governador tivesse 
sancionado o art. 25. Agora, percebemos que deu total liberdade para a sua base. 
Vejam que o Líder do Governo não está presente nesta reunião. É um fato inusitado: o 
Líder do Governo, no dia em que estão sendo votados todos os vetos que interessam 
ao Executivo, nem está no Plenário. O processo está funcionando corno que por 
música: os Deputados fingem que votam e derrubam os vetos. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos a oportunidade de derrubar esse veto. 
Já derrubamos tantos projetos, beneficiando tantas grandes empresas. Por que não 
derrubarmos um veto beneficiando o servidor público estadual? Essa é a nossa 
proposta. É isso que esperamos seja feito agora. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João 
Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga 
- José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria O!ívia - Mauri Torres - Miguel Manini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados, votaram "não" 40 Deputados, e 
houve 2 votos em branco. Está, portanto, rejeitado o veto ao art. 25. Fica, portanto, 
rejeitados, em turno único, os vetos ao art. 22, §§ 10, 11 e 11-A, e aos arts. 213, §§ 1• 
e 2•, e 215, incisos I a VI, todos da Lei n• 6.763, de 1975, introduzidos pelo art. 1• da 
proposição, e ao art. 17; o veto ao§ 4• do art. 7•; ao art. 15; ao art. 22 e seus§§ 1• e 
2•; ao art. 23 e incisos e§§ 1• e 2•; ao art. 24 e ao art. 30, e os vetos aos arts. 16, 18 e 
25 da Proposição de Lei n• 14.967 (-À promulgação.), e mantidos o veto ao art. 9• c 
seu parágrafo único e o veto ao art. 20 da mesma proposição (- Oficie-se ao 
Governador do Estado.). 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Resolução n• 1.803/2001, da Mesa da 
Assembléia. que dispõe sobre a criação e a implementação do Sistema Integrado de 
Administração financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
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SIAFI Assembléia. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda no 1, que apresentou. A Mesa da Assembléia e a Comissão de 
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Mesa da Assembléia. que opina pela rejeição da Emenda no 2. Para encaminhar a 
votação, com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes, gostaria de 
fazer uma consulta: "Existe tramitando nesta Casa um projeto de minha autoria, que 
talvez seja o primeiro apresentado nesta Assembléia Legislativa, em meu primeiro 
mandato?". Esse meu projeto de lei recebeu o no 93 e é de 1999. Esse projeto obriga a 
Assembléia Legislativa a fazer parte do SIAFI. 

Meu projeto visava exatamente a que a Assembléia Legislativa, como o Tribunal de 
Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, fizesse parte do SIAFI do Estado 
de Minas Gerais. E o projeto seguinte, meu, que foi aprovado e que é lei, é o SIAFI 
Cidadão. Para que todos possam entender, o SIAFI é um sistema da administração 
pública de Minas Gerais, é parecido com o SIAFI federal e contém todos os dados da 
administração pública relativos a receitas e despesas e à execução orçamentária. Esta 
Casa aprovou. o Governador vetou, e derrubamos o veto, o SIAFI-Cidadão já é lei no 
Estado de Minas Gerais. Isso significa dizer que cada cidadão do Estado de Minas 
Gerais, cada entidade, cada órgão, pode acessar o SIAFI do Estado de Minas Gerais e 
acompanhar a execução orçamentária do Estado. Só que esse Governador, que faz um 
discurso bonito, mas tem uma prática que recriminamos, não quer aplicar o SIAFI-
Cidadão. Por quê? O que tem medo de mostrar? O que está escondendo, Sr. 
Governador? O SIAFI-Cidadão já é lei promulgada pelo Presidente da Assembléia e 
diz, em linguagem compreensível ao cidadão, que os dados têm que estar disponíveis, 
porque isso é da Constituição Federal, é direito do cidadão ter acesso às informações 
da administração pública. Então, o nosso Projeto de Lei n' 93199, que prevê a inclusão 
da Assembléia no SIAFI, atende perfeitamente, como esse vai atender, porque a 
Assembléia, como todos os outros órgãos, estaria nesse SIAFI, que estaria à 
disposição de toda a sociedade, que terá o controle ou, pelo menos, o 
acompanhamento de todos os dados de receita e despesa do Estado de Minas Gerais. 
Daí porque, Sr. Presidente, somos favoráveis a esse projeto. 

No primeiro mandato, não conseguimos fazer com que caminhasse. Neste segundo 
mandato, também está parado: forças ocultas impedem que ele tramite. Mas agora, 
não podemos ferir o Regimento Interno e aprovar esse SIAFI sem considerar o SIAFI 
anterior, que propus, que é o Projeto de Lei no 93/99, que está em tramitação. Somos 
favoráveis a esse projeto, mas queremos deixar claramente registrado que continua 
nossa preocupação com a transparência. Só conseguiremos verdadeiramente acabar 
com os desvios, os desmandos e até mesmo com a corrupção se a sociedade tiver um 
controle social sobre os recursos públicos. 

De qualquer maneira, esse projeto de resolução atende à questão da transparência da 
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Parabéns à Mesa, mas fico aguardando a resposta a esta questão de ordem: "Por que 
esta projeto não foi anexado ao meu projeto, que tem tramitação anterior?". 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Então, queremos a resposta de V. Exa. para esta 

questão de ordem: esse projeto, pelo Regimento Interno, não deveria ser anexado ao 
meu, que tem tramitação anterior? Mas, de qualquer maneira, esse projeto de 
resolução atende à questão da transparência da Assembléia Legislativa. A sociedade 
vai conhecer as ações gerenciais, administrativas, receitas e despesas da Assembléia 
Legislativa. 

Parabéns à Mesa, mas fico aguardando a resposta a essa questão de ordem. Por que 
esse projeto não foi anexado ao meu projeto, que tem tramitação anterior? 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel Martini que 
ele foi anexado a esse projeto de resolução por se tratar de matéria privativa da Mesa 
da Assembléia. 

O Deputado Alberto Bejani - Admiro o Deputado Miguel Martini, mas peço que 
pare de falar um pouco, para que possamos votar; caso contrário, ficaremos aqui a 
tarde toda. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alberto Bejani que todos 
Deputados têm o direito de se manifestar. Vamos cumprir o Regimento Interno. A 
Presidência não vai impedir nenhuma manifestação de Deputado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, trabalhadores e trabalhadoras do IPSEMG, da área da saúde, da FHEMIG, 
da Fundação Hemominas e pequenos e microempresários aqui presentes, sei que às 
vezes muita gente fica incomodada com o tempo que utilizamos com nossos 
discursos. A expectativa, a conclusão de tudo que se faz aqui na Assembléia 
Legislativa, na realidade, faz-se através do voto. 

Peço a paciência de vocês, 1 minutinho para, primeiro, dizer que o PT, composto de 
seis Deputados, vai votar com os trabalhadores da saúde, com o IPSEMG e com os 
pequenos e microempresários. Quero dizer ainda que, se os Deputados estiverem 
sinceramente preocupados com o tempo e quiserem agilizar, é preciso atentar para 
uma questão fundamental: há um projeto polêmico na pauta. Aliás, alguns projetos 
polêmicos já foram votados. Na minha avaliação, alguns votos dados hoje 
comprometem o futuro do Estado. Se eventualmente pode haver alguma recuperação 
de recursos, arrecadação talvez da ordem de algumas centenas de milhões. o Estado 
está comprometido no seu futuro, em função da ampliação da anistia, da ordem de 
bilhões de reais. 

No futuro, vocês, trabalhadores e trabalhadoras de Minas, não terão mais 
oportunidade de ver anistias seguidas, porque foram tantas e tão amplas as anistias 
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que ocorreram no Estado que não vai haver mais possibilidade de se promoverem 
anistias futuras a fim de arrecadar recursos para problemas que não deveriam ser de 
última hora. O 13° salário, que estamos clamando para que seja pago ainda neste ano, 
deveria ser provisionado, mês a mês, para que, nesse tempo, vocês tenham o salário. 

Agora existe uma situação grave. A anistia concedeu facilidades a alguns pequenos. 
Vejo a Deputada Elbe Brandão - a quem respeito muito, mas que representa o PSDB -
dizer que há uma resistência do PT em aprovar o seu projeto, como se o PSDB fosse o 
grande protagonista da luta pelos trabalhadores do Brasil. Não é verdade. É preciso 
colocar isso claramente. O PT tem tido uma história de compromisso com a classe 
trabalhadora muito mais séria e profunda do que o PSDB, que recentemente quebrou 
a estrutura da CLT no País. É preciso colocar isso também com muita clareza. 

Quero dizer ainda que, em relação a esse projeto que está sendo votado, acho que é 
um avanço. Porém, avanço maior seria se aprovássemos todo o seu conteúdo. Uma 
emenda que estamos propondo é a emenda da Bancada do PT, que exige 
transparência para todos os órgãos, e não só para alguns, inclusive para o Ministério 
Público e para toda a sociedade. Aliás, antes de o escândalo acontecer na Assembléia 
Legislativa, relativamente aos salários que foram denunciados pelo jornal "Estado de 
Minas", apresentamos uma série de proposições para que esta Assembléia fosse 
transparente. No semestre passado eu mesmo apresentei um projeto de lei chamado 
Minas Transparente. Gostaria de ver todos os Deputados votando esse projeto de lei, 
que diz que, no Estado, todos os níveis de poder, Assembléia Legislativa, Judiciário, 
Executivo, disponibilizem as informações para o povo de Minas através da Internet, 
para que todos os cidadãos de Minas possam saber quanto custa um Deputado, um 
executivo, um funcionário público. O que foi revelado e o que se fez na Assembléia 
Legislativa já promoveram uma mudança muito significativa em relação aos 
parlamentares, com uma redução de recursos. Mas quero dizer que ainda existem 
marajás nesta Casa, que recebem R$20.000,00, R$30.000,00, R$40.000,00, e 
nenhuma medida foi tomada para combatê-los. Temos que combater isso. Essas 
mudanças só podem ocorrer se houver transparência. Transparência com publicidade 
e para todos. Não basta dizer que existe um sistema informatizado de aplicação 
financeira se todos os cidadãos não tiverem oportunidade de acessar essas 
informações para saber onde existem as distorções. 

Reconhecemos que é um avanço, mas é preciso que haja mais abertura e mais 
transparência no Estado, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Olhamos 
com grande suspeição o Vice-Governador do Estado ser denunciado pela "'Veja" 
como um bilionário que sempre foi servidor público, um servidor público que serviu 
muito mais aos seus interesses particulares do que aos interesses do povo de Minas e 
do Brasil, aos interesses da moralidade e da ética. Essas questões têm que ser 
levantadas agora, no momento em que estamos votando um projeto muito importante, 
mas não podem ficar apenas na letra morta do papeL Um pedaço de papel não vale 
nada se não houver prática. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem o dever 
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moral e ético perante vocês, perante os cidadãos e cidadãs de Minas c do Brasil, 
de ser mais transparente, corajosa, ousada e de colocar a nu o que faz aqui. Tem que 
mostrar para todos os cidadãos inclusive os votos, permitindo que a gente discuta 
exaustivamente. Não podemos admitir, por exemplo, o projeto do IPV A. Passaram-se 
seis reuniões, e nenhuma discussão foi feita, porque vai haver privilégios para alguns, 
em detrimento da maioria da população de Mmas. Enquanto isso, aqueles que têm um 
carrinho velho, que são honestos, que pagam corretamente o IPV A e as multas 
eventuais, aqui estão vendo ser proposta a anistia de cinco carros, como se quem 
tivesse cinco carros fosse pobre neste Estado de Minas Gerais. Podemos aceitar uma 
coisa dessas? Quero colocar essas questões para nossa reflexão. Se os Deputados de 
Minas quiserem celeridade, quiserem pressa, quiserem aprovar o projeto meritório do 
Deputado Chico Rafael, que vem batalhando aqui há muito tempo para melhorar a 
vida de 750 mil trabalhadores, dos pequenos, dos microempresários, temos que 
cumprir uma determinação regimental, se assim desejarem o Presidente e a 
Assembléia, e remeter o projeto do IPV A para a Comissão de Justiça, não permitindo 
que seja votado aqui, hoje. Assim os parlamentares estarão demonstrando seu 
compromisso com a ética, seu compromisso com a transparência e a proteção desse 
povo trabalhador de Minas Gerais. Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, a posição do PSDB tem sido 

extremamente clara, e não aceito dúvidas quanto aos nossos posicionamentos em 
relação aos compromissos que assumimos com vários projetos que serão votados 
nesta tarde. 

Não poderia deixar passar um ataque gratuito a uma companheira de partido, que 
tem sido extremamente correta no seu posicionamento. O Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, querendo fazer graça não sei para quem, veio a esta tribuna falar inverdades 
sobre o nosso posicionamento. Ele, que foi Secretário desse Governo, pertencendo a 
um partido que foi a principal base de sustenção desse Governo nesta Casa, tendo, 
inclusive, indicado a Vice-Liderança, não tem moral para, agora, fingir que mudou de 
posição. É preciso restaurar a verdade dos fatos, e não admito essa posição de 
camaleão. Quem defendeu o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador Newton 
Cardoso, nesta Casa, não tem condições morais de vir agora questionar a matéria da 
"Veja". Nós, do PSDB, temos condições da fazê-lo porque fomos coerentes. Portanto, 
podemos cobrar as questões referentes ao Vice-Governador Newton Cardoso, que 
atacou, inclusive, esta Casa. Posso cobrar do Governador Itamar Franco que se 
posicione em relação à questão dos recursos do SERVAS utilizados pela Deputada 
Maria Lúcia Cardoso, para beneficiar seus parentes. 

Termino minha fala dizendo apenas o seguinte: Hoje, neste momento, no Brasil, o 
PT entende é de clube da cidadania no Rio Grande do Sul e de mais nada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve no 

encaminhamento da votação do projeto de resolução, mesmo porque o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão já colocou bem a posição da Bancada do PT. É evidente que 
votaremos a favor do projeto e das duas emendas apresentadas. Encaminho a votação 
favorável dessas duas emendas, dando uma breve explicação. A Emenda TI 0 1, 
apresentada pela Comissão de Justiça, diz que todos os dados que existirem no SIAFI 
da Assembléia, todos os seus gastos, a eles teria de ter acesso o Ministério Público 
Estadual. Mais do que justo, porque não adianta fazer um SIAFI sem colocar seus 
dados à disposição dos interessados. Portanto, a Emenda no 1 disponibiliza para o 
Ministério Público Estadual os dados da Assembléia Legislativa presentes no SIAFI. 

A Emenda n• 2 diz que todo Deputado tem também de ter acesso aos dados do 
SIAFI. Pediria aos Deputados que as duas emendas fossem aprovadas, uma, para que 
o Ministério Público tenha acesso aos dados da Assembléia, fazendo com que as 
coisas fiquem claras para o povo de Minas, de modo geral, como também que o 
conjunto dos Deputados tenham acesso ao SIAFI, porque, caso contrário, ele não teria 
motivo de existir. 

É claro que qualquer um de nós, do PT, tem toda moral, tem toda transparência para 
cobrar os atos do Vice-Governador do Estado, que sempre combatemos. É verdade 
que estivemos junto com o Governador Itamar Franco em alguns pontos. Talvez isso 
desagrade ao Deputado do PSDB que falou agora há pouco. Se dependesse dele, 
estariam todos fazendo como fez o ex-Governador Eduardo Azeredo, bajulando o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque esse, sim, é o maior algoz do 
funcionário público, o maior algoz do povo brasileiro. Se precisar estar junto com o 
Governador para combater o Presidente Fernando Henrique, estaremos sim, porque é 
preciso que esse projeto neoliberal sofra uma derrota acachapante. É evidente que 
agora mesmo estivemos aqui para a derrubada de um veto que prejudicava o 
funcionário público, porque não colocava o 13° salário em função do dinheiro 
arrecadado pela anistia. Temos todas as condições para fazer questionamentos a 
qualquer governo, em especial ao Governo Fernando Henrique, algoz do povo 
brasileiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, a Deputada 
Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* - Gostaria de dizer ao Deputado Adelmo Carneiro Leão 
que no momento correto vou responder às acusações de S. Exa. Agora, quero 
respeitar os funcionários do IPSEMG que estão presentes. O meu discurso para V. 
Exa. será muito longo para um partido que se nega a defender o direito dos 
funcionários designados do Estado de Minas Gerais, que somam mais de 100 mil 
pessoas. Muito obrigada. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra. pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado 

Antônio Carlos Andrada. 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de dizer que 

estamos aqui usando pouco da palavra para contribuir para as votações. Em outras 
reuniões já tivemos a oponunidade de dizer que estamos prontos para aprovar os 
projetos da pauta com a maior rapidez. Mas, inesperadamente, o Líder do PT resolveu 
provocar o PSDB, talvez para atrapalhar a reunião e impedir as votações, como fez 
hoje pela manhã. Estamos atrasados porque houve a obstrução acintosa dos 
parlamentares do PT. 

Queremos dizer que não reconhecemos no PT essa transparência e essa autoridade 
para, de cima da tribuna, julgar os outros partidos. O PT tem a sua posição, e a 
respeitamos, mas não reconhecemos o seu direito de julgar outros partidos. É preciso 
que o PT olhe para o próprio umbigo e veja os seus defeitos, e não faça como o 
macaco, que se senta no próprio rabo para falar do rabo dos outros. O PT está 
querendo dar uma de dono da verdade, de dono da ética e de dono da transparência. O 
Rio Grande do Sul está mostrando isso claramente, e São Paulo está uma vergonha. 

Queremos fazer um apelo para que o PT deixe essas provocações para depois; caso 
contrário, a cada votação haverá um debate partidário, e ela não avançará. Vamos 
praticar o discurso que o PT faz. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.). Aprovado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Rogério Correia- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados. Votaram "não" 42 Deputados. Está, 

portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 1. Em votação, a Emenda no 2. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Rogério Correia- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados. Votaram "não" 44 Deputados. 

Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
turno, o Projeto de Resolução n• 1.803/2001. À Mesa da Assembléia. 

Votação, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• I. 760/2001, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das 
funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da FHEMIG e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com as Emendas n°S 1 
e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação 
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com as Emendas TI0 S 1 c 2, da Comissão de Administração Pública. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação da Emenda no 3. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo. 
O Deputado Cristiano Canêdo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores do 

IPSEMG, da Secretaria da Saúde, da HEMOMINAS e da FHEMIG, chegou a hora de 
votarmos favoravelmente ao projeto relativo aos servidores da área da saúde, não 
apenas da Secretaria de Estado, como também do IPSEMG. da FHEMIG, da 
HEMOMINAS e da UNIMONTES. Esclareço que, às vezes, o Projeto de Lei n• 1.760 
é confundido com o Projeto de Lei TI 0 1.761. O primeiro, que será votado agora, foi 
encaminhado pelo Governador do Estado e dispõe sobre a recomposição das tabelas 
de vencimentos dos servidores da FHEMIG. Incluímos uma emenda para que essa 
gratificação fosse estendida aos funcionários da HEMOMINAS. A Emenda n° 3 
estende essa gratificação também aos servidores do IPSEMG. O projeto, com as 
Emendas n°s 1, 2 e 3, atende às reivindicações dos servidores da FHEMIG, da 
HEMOMINAS e do IPSEMG. O Projeto de Lei n• 1.761, que foi também 
encaminhado pelo Governador, institui a gratificação-saúde aos servidores do quadro 
de pessoal da Secretaria da Saúde. Foi apresentada a Emenda n• 3, que foi aprovada 
na Comissão de Administração e rejeitada em uma outra comissão, estendendo o 
benefício aos funcionários administrativos da Secretaria da Saúde. Nesse projeto, foi 
apresentada uma subemenda, que institui uma gratificação de produtividade - não se 
trata de aumento de salário - para os funcionários do hospital de clínicas da 
UNIMONTES. Portanto todos os servidores da área da saúde, da Secretaria da Saúde, 
das atividades-fins, como também, com a Emenda no 3, os funcionários 
administrativos, terão, por extensão, uma gratificação que já é dada à F1IEMIG, à 
HEMOMINAS e ao IPSEMG no projeto anterior. Dessa forma, se nós, Deputados, 
aprovarmos o Projeto de Lei n• I. 760, com as respectivas emendas, e o Projeto de Lei 
no 1. 761, com as respectivas emendas, estaremos fazendo justiça aos funcionários da 
área da saúde de todo o Estado. O nosso enquadramento é favorável a esses dois 
projetos, com as suas respectivas emendas. Não apenas os Deputados do PTB, os 
Deputados e as Lideranças dos outros partidos, que já se pronunciaram anteriormente, 
como também os outros partidos, que já se pronunciaram nas comissões, que fizeram 
aprovar esses projetos para estarem hoje em Plenário, ou seja, todos esses colegas e os 
que aqui votaram serão autores da aprovação e serão favoráveis aos servidores da área 
da saúde. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Depuado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O PDT discutiu e analisou o projeto. É 

justo o reconhecimento com relação aos trabalhadores da saúde. O PDT votará 
favorável aos dois projetos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em votação, o projeto, salvo 
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emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas n°S I a 3. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 
! 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.760/2001 com as Emendas n°S I a 3. À Comissão de 
Administração Pública. 

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

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

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Votação, em }0 turno, do Projeto de Lei n° 1.761/2001, do Governador do Estado, 

que institui a gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos que 
menciona do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria da Saúde e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas n°S 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração Pública 
opinou por sua aprovação com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com a 
Emenda no 3, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° I, da Comissão de Justiça, com a Subemenda 
no 1, que apresentou, à Emenda no 2, da Comissão de Justiça, e com a Emenda no 4, 
que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 3, da Comissão de Justiça. Emendado 
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela 
aprovação da Emenda no 5 na forma da Subemenda no 1, que apresenta, e da Emenda 
no 6; opina, ainda, pela aprovação da Emenda no 1, da Comissão de Justiça, na forma 
da Subemenda D0 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
subemendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 4 e 6 e as subemendas que receberam 
o no 1 às Emendas n°S 1, 2 e 5. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das subemendas que receberam o 
no 1, ficam prejudicadas as Emendas nos 1, 2 e 5. Em votação, a Emenda no 3. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Fica, portanto, aprovado, em }0 turno, o Projeto de Lei no 1.761/2001 com as 
Emendas n°s 3, 4 e 6 e com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas D0 S I, 2 
e 5. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 162/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPV A. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 
turno. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo do 
Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o no 1, e quatro emendas, sendo uma do 
Deputado Alberto Bejani, que recebeu o no I, duas do Deputado Gil Pereira, que 
receberam os D0 S 2 e 5, e uma do Deputado João Paulo, que recebeu o D0 4. Nos 
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termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, o substitutivo e as emendas 
serão votadas independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão em que solicita audiência da Comissão de Justiça, em 2° turno, 
para emitir parecer sobre o substitutivo ao Projeto de Lei D0 162/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 30 Deputados; 

houve I voto "em branco", totalizando 45 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
rejeição do requerimento. 

Declarações de Voto 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria, mais uma vez, pedir o testemunho de 

vocês, que presenciaram a votação de projetos importantes que, seguramente, vão 
melhorar a situação dos trabalhadores da área da saúde, do IPSEMG, dos pequenos e 
microempresários. 

Hoje, votamos muitos projetos, e todos eles são importantes. Hoje de manhã, 
votamos os vetos do Governador e, paradoxalmente, vimos uma união da base do 
Governo com aqueles que vêm fazer discursos contra o Governo, uma união muito 
estranha para derrubar o veto do Governador. E, num momento tão interessante, o 
próprio Líder do Governo esteve ausente durante todo o tempo. Quero dizer que, com 
esses vetos, se não conseguirmos vencer os prejuízos, os efeitos deletérios deles, o 
Estado de Minas ficará muito prejudicado. Essa votação que está sendo feita hoje, do 
IPV A, vem enxertada num projeto já antigo na Casa, do Ronaldo Canabrava, hoje 
Prefeito de Sete Lagoas. Estranho, pois foi feito mais um projeto hospedeiro, 
aparentemente inocente, que prevê a isenção de pagamento de taxas para tirar segunda 
via de carteira de identidade e de motorista. No entanto, vem associado agora ao 
substitutivo, com 15 artigos. Nesse substitutivo, estão consideradas as isenções, por 
exemplo, do pagamento de multas, independentemente da origem e da natureza delas. 
Sabemos que existem muitas injustiças na cobrança das multas, e é importante que 
isso seja reparado por meio de ações judiciais, de uma intervenção mais rigorosa da 
própria Assembléia Legislativa, de uma regulamentação no processo das multas, cada 
vez mais aperfeiçoada, para limitar as injustiças. Mas também há multas que são 
necessárias e justas. Por exemplo, as pessoas que cometem delitos e irregularidades 
no trânsito, ameaçando a vida de outras pessoas, e são multadas por isso, o excesso de 
velocidade, em determinadas situações, que aumenta o risco de vida, tudo isso está 
dentro do projeto de anistia. E, mais ainda, uma anistia que se estende aos municípios. 
O Estado está legislando para promover a anistia, a remissão de pagamento do IPV A 
de até cinco veículos. Aqui, o discurso feito foi, muitas vezes, para dizer que há muita 
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gente necessitada, que precisa da anistia para retirar os carros apreendidos no 
DETRAN. Cinco veículos considerados é demais, Rômulo, três é uma proposta que 
está aí. Avançamos na discussão de Colégio de Líderes para compreender essas 
limitações e poder até, em termos de negociação, estabelecer uma anistia de três 
IPV As. O que se está propondo. no substitutivo, são cinco. Há um projeto para três 
carros e outro projeto para um carro, que é até mais razoável. Se é para considerannos 
os mais pobres, a emenda do João Paulo seria mais interessante. O substitutivo foi tão 
bem elaborado que, na última hora. ainda mudou. Para vocês verem a importância do 
debate, da discussão. E, agora, com essa preocupação de votarmos um projeto 
importante, do Chico Rafael, da melhoria da estrutura da microempresa e da pequena 
empresa, estamos aqui para debater sobre essa questão, que é polêmica. A Assembléia 
Legislativa, todos nós, Deputados, poderiamos ter votado para que esse projeto fosse 
para a Constituição e Justiça, e, lá, debatermos sobre todas as variáveis, o conjunto 
das proposições lá elaboradas. Essa pressa com que está sendo votado, a exigência 
dos Deputados, coloca-nos em uma situação constrangedora de termos votar projetos 
polêmicos, projetos que favorecem os interesses de alguns em detrimento da maioria, 
deixar de pagar o IPV A. Para aqueles que não podem, é até compreensível, mas 
muitos deixam de pagar o IPV A sonegando, negando o pagamento, e causarão 
prejuízos a todo o Estado de Minas Gerais. É nesse sentido que gostaríamos de 
debater e discutir essa questão. Espero que os parlamentares, todos, possamos votar 
no sentido de derrotar essa proposição. 

Por isso mesmo. encaminhei inicialmente a proposição, para que possamos debater 
mais, até aprimorar esse projeto e, depois, votá-lo numa outra oportunidade. Votar em 
fim de expediente é um risco de estarmos sustentando muito mais interesses privados, 
os interesses de alguns, em detrimento dos interesses da maioria da população. Esta 
Casa não pode servir aos interesses menores, em detrimento dos interesses coletivos. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, votei favoravelmente ao 
requerimento apresentado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Creio que o 
Deputado foi zeloso com a tramitação dos projetos na Assembléia Legislativa. 
Considero que foi um equívoco do Plenário da Assembléia Legislativa nesta tarde 
apreciar esse projeto do Deputado Ronaldo Canabrava, hoje Prefeito de Sete Lagoas, 
sem apreciação da Comissão de Justiça. 

Esse projeto apresentado pelo Deputado Ronaldo Canabrava em 1999 tinha quatro 
artigos. Ontem, tive acesso ao substitutivo, com 15 artigos. apresentado a esse projeto. 
Há ainda, salvo engano, mais quatro emendas que foram apresentadas. Como está o 
Plenário da Assembléia Legislativa para votação de um projeto que recebeu uma 
transformação como a que esse recebeu? 

A maioria dos Deputados que estão no Plenário nesta tarde não conhece o texto 
desse substitutivo. Ontem, esse substitutivo falava em cinco veículos, mas agora o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão fala, da tribuna, que não são mais cinco veículos, 
que são três veículos. Ora, não podemos fazer isso com a Assembléia Legislativa de 
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O Plenário da Assembléia Legislativa, que já viu ser rasgado o seu Regimento, há 
dois anos, por causa daquele projeto que criava a .. narcotaxa", agora vai ver a 
Constituição do Estado ser rasgada. Se o Plenário votar esse projeto nesta tarde, rasga 
a Constituição do Estado, porque não temos competência para votar essa matéria. 
Trata-se de um projeto que traz anistia, parcelamento, isenção para automóveis com 
mais de 15 anos, vans, peruas. O texto do projeto não tem o cuidado de verificar as 
condições desses automóveis, que irão circular pelas nossas estradas. É uma 
irresponsabilidade. A Assembléia não pode aceitar votar esse projeto. 

Daí nossa solicitação para que a Comissão de Justiça analise esse projeto. Essa 
pretensão é inconstitucional c ilegal. A Assembléia não pode premiar aqueles que não 
pagaram. E os que pagaram e vêm pagando as multas e o IPV A? Agora, a Assembléia 
se reúne para anistiar aqueles que não pagam impostos atrasados desde 1997. Não é 
possível esse projeto ser votado sem a apreciação da sua constitucionalidade e da sua 
legalidade. Será que os Deputados conhecem o texto que vamos votar? Estamos 
preparados para votar? Creio que a Assembléia Legislativa não pode cometer esse 
equívoco nesta tarde, de rasgar a Constituição do Estado de Minas Gerais. Não 
podemos brincar com isso. Vamos anistiar pessoas que cometeram infração grave no 
trânsito, pessoas que dirigiram inabilitadas, que poderiam até ter causado a morte de 
outras pessoas. O art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro é claro e trata apenas de 
embriaguez e de utilização de entorpecentes. Não fala de direção sem habilitação. Os 
senhores e as senhoras estão preparados para votar? A Assembléia tem que ter 
responsabilidade, por isso votei para que a Comissão de Justiça apreciasse esse 
projeto. Esse não é mais o projeto do Deputado Ronaldo Canabrava, mas de outros 
Deputados. É um projeto que não conhecemos e que não temos condições de votar. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 
solicitando que o Projeto de Lei no 162/99 seja votado pelo processo nominal. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como muito bem disse 

o Deputado João Leite, há mais um projeto de lei que é uma verdadeira colcha de 
retalhos, o verdadeiro "samba do crioulo doido". O Projeto de Lei n• 162/99 se 
modifica de 1 O em 1 O minutos. Antes, era para todos os veículos. Distribuíram uma 
cópia em que constavam cinco veículos; agora, estou com uma cópia constando três 
veículos. Se demorar um pouco mais, chegaremos a um veículo. Talvez a gente deva 
estender o processo de obstrução na expectativa de que, à medida que o tempo vai 
passando, vá baixando o número. 

O eleitor, quando nos elege, tem uma expectativa. O mínimo que podemos fazer 
para nosso eleitor é mostrar o que e como estamos fazendo. Por exemplo: se votannos 
esse projeto, estaremos, como disse o Deputado João Leite, rasgando a Constituição. 
Será que fomos eleitos para rasgar a Constituição do Estado? Daí meu requerimento 
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de votação nominal, para que ninguém se engane. Será chamado o Deputado João 
Leite. Como vota o Deputado? Ele vai poder dizer "não", a essa aberração. E assim 
cada eleitor poderá tomar conhecimento de como cada Deputado está votando. 

Temos outros artifícios e já vamos requerer a cópia da lista de votação que vai ser 
impressa. Na votação nominal fica muito mais claro. Aliás, o Brasil está até pedindo 
que acabem com o voto secreto. Há um clamor nesse sentido. Achamos que a votação 
nominal vai ajudar para que seja dada transparência para que os Deputados que estão 
convictos de que vão votar votem tranqüilamente. 

O fato é que esse projeto atenta contra os interesses da sociedade. Todos os 
Deputados têm suas bases eleitorais neste Estado e têm os Prefeitos que os apóiam. 
Todos os Deputados que votarem esse projeto como está estarão retirando 50% da 
receita dos municípios, sem ter autorização para isso. Precisamos usar essa tribuna 
para dar esse esclarecimento. 

Imaginem uma pessoa que, coitada, é pobre e só tem três veículos, provavelmente 
um BMW, um Mercedes, um Tempra ou um Fiat. E, portanto, não pode pagar o 
IPV A. É a coisa mais absurda que já vi em minha vida. 

Na pauta de votação encontra-se outro projeto, que cobrará daqueles que pagam em 
dia. É a "narcotaxa" que voltou. O mau pagador é perdoado, e o bom, prejudicado. 
Gostaria que este Plenário aprovasse esse requerimento para que a sociedade soubesse 
quais Deputados votaram a favor e quais votaram contra o povo de Minas Gerais, 
quais votaram retirando recursos dos municípios e quais respeitaram a Constituição e 
o direito dos municípios. Cinqüenta por cento de todo o IPV A vai para os municípios, 
e, se aprovarmos essa anistia absurda, estaremos retirando 50% dos municípios. Mais 
do que isso, estaremos favorecendo aqueles que têm três carros. E perguntaria quantos 
brasileiros encontram-se nessa situação. Não existe justificativa social para essa 
anistia. Quem tiver três carros, na pior das hipóteses, venda um e pague o IPV A dos 
outros dois. O absurdo era maior, pois referia-se a cinco carros, mas, embora menor, 
continua absurdo. Conclamo os nobres pares desta Casa a que votem favoravelmente 
ao meu requerimento, que solicita a votação pelo processo nominal, pois é um critério 
mais honesto, mais claro e mais objetivo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, o que tinha a falar já foi dito pelo 

Deputado Miguel Martini. Trata-se de projeto absolutamente inconstitucional, e, se 
aprovado nesta Casa, qualquer Prefeitura poderá entrar com uma ADIN, que 
certamente derrubará o projeto. Concordo inteiramente com o Deputado Miguel 
Martini e voto favoravelmente ao requerimento dele. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à votação 

nominal. É difícil votar um projeto com um substitutivo que surge no 2° turno e não 
vai às comissões. Já estamos cansados de votação desse tipo. Sempre que se vota 
dessa forma, há algo que os Deputados não conhecem. Se há apresentação de um 
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substitutivo no 2° turno, ele deveria, pelo menos, ser apresentado pela maioria dos 
Líderes. Nosso primeiro questionamento é por que a Presidência aceitou um 
substitutivo assinado apenas por um Deputado, e não pelo Colégio de Líderes nem 
pela maioria dos Líderes. Ao que me consta, pelo Regimento Interno, se há 
apresentação de substitutivo no 2° turno, ele deve ser apresentado pela maioria dos 
Líderes, e não apenas por Deputado. Este é o primeiro questionamento que faço: 
como um substitutivo de 2o turno é acolhido pela Presidência c colocado em votação, 
se não foi apresentado pelo Colégio de Líderes? Como um Deputado apenas pode, no 
2° turno, apresentar um substitutivo? Fica complexo fazer um estudo de um projeto 
que conhecemos apenas na última hora. Esse substitutivo não passou em lugar 
nenhum. O Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitou que fosse à Comissão de 
Justiça, mas a maioria governista votou contrariamente. Posso apostar quantos 
Deputados conhecem o texto desse substitutivo. O art. 1 o diz: "Ficam remitidos os 
créditos tributários relativos ao IPV A, bem como as multas sobre o principal e os 
juros de mora, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos exercícios de 1997, 1998 e 
1999". Ou seja, estamos isentando do pagamento do IPV A, das multas sobre o 
principal dos juros de mora, todos os que devem 1997, 1998 e 1999. Mas eu pergunto: 
"E quem pagou o IPV A? Recebe um diploma de otário, de bobo da corre?". Como diz 
o Deputado Amilcar Martins, recebe uma taxa de R$31,00, que será votada 
posteriormente para o 1iccnciamento do veículo. O cidadão que paga em dia ainda terá 
de pagar uma taxa para licenciar o seu veículo, além do IPV A. E o que o Governo vai 
fazer com esse dinheiro? O outro dinheiro era para o pagamento do 13° salário do 
funcionalismo e ele vetou - e nós derrubamos o veto. Pelo que pude perceber, não há 
nenhuma determinação no substitutivo sobre o que o Governo fará com esse dinheiro. 
Existem outros instrumentos mais justos para a população, com os quais o projeto 
também não se preocupa. O dinheiro vai para o caixa único do Governo, e de lá 
ninguém sabe para onde vai. Agora, já não são cinco carros, são três. Provavelmente 
quem tem carro importado ficará satisfeito, mas a grande maioria não ficará. Portanto, 
é preciso discutir o assunto do ponto de vista dos trabalhadores, e não apenas daqueles 
que possuem condições mais favoráveis, como mais de três carros. É fundamental 
agimos em favor do povo de Minas Gerais. 

Além de tudo, temos também o caso dos furgões, vans ou peruas com mais de 15 
anos de fabricação, que serão anistiados. É uma série de isenções dadas, e não 
podemos concordar com o projeto. Assim, encaminho favoravelmente ao 
requerimento do Deputado Miguel Martini que pede a votação nominal, a fim de 
conhecermos o voto de cada Deputado: se será a favor da isenção do IPV A para quem 
tiver três automóveis ou contra. 

Pediremos também votação nominal quando ocorrer a votação da tal taxa de 
R$31 ,00, que será para todos, principalmente para os que pagam IPV A. Queremos 
saber quem é a favor de se criar a taxa de licenciamento. A situação é incoerente: 
vota-se para isentar quem não pagou IPV A e vota-se para criar mais taxas para quem 
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pagou o IPV A em dia. A votação, de fato. tem de ser nominal. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Alecar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior* -Faço um apelo aos Deputados, para que 

votemos o Micro Gcraes, pois o pessoal dos bingos precisa trabalhar. Tudo que está 
acontecendo aqui é para obstruir. Vamos agilizar o trabalho. Os Deputados que 
votarem a favor irão assumir, assim como os que votarem contra, mas esta Casa tem 
que votar, pois essas pessoas estão perdendo um dia de serviço, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depurado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Se houvesse realmente um esforço para votar o 

Micro Geraes com maior rapidez, o projeto teria sido colocado há meses em pauta. 
Assim, poderíamos ter votado o 2° turno há três semanas. 

Além disso, se o Deputado Alencar da Silveira Júnior estivesse conosco nos 
esforços anteriores, talvez o Micro Geraes já tivesse sido votado. Se houvesse 
também sensibilidade dos Deputados e da Mesa. o correto teria sido enviar o projeto 
do IPV A para a comissão, pois, com isso, o Micro Geraes estaria em condições de ser 
votado. 

Como já expliquei para o Deputado Chico Rafael, se a inversão de pauta colocasse 
o Micro Geraes anterior ao 162/99, ele já teria sido votado. Agora, não podemos ser 
responsabilizados pelo atraso da votação, pois não somos nós que fazemos as pautas. 
Lembro que o Deputado Alencar da Silveira Júnior não esteve na primeira votação, há 
quatro semanas. Irei usar o tempo regimental, pois estamos desestruturando todo o 
sistema tributário do Estado. 

A anistia do IPV A representa um desestímulo para o contribuinte sério que honra os 
seus compromissos. É uma grande contradição da bancada do Governo, isentar alguns 
do pagamento do IPV A, querendo ser generoso, permitindo que, nos últimos dois 
anos, as microempresas do Estado tivessem um tratamento draconiano, como estamos 
vendo na legislação vigente. Faço esse apelo à platéia. porque o nosso apoio ao Micro 
Geraes já foi manifestado na primeira vez. Participei das reuniões para que fosse 
agilizado, mas temos de fazer essa reflexão. Estamos dando mais uma demonstração 
de que usamos dois pesos e duas medidas, isentando quem não cumpre com as suas 
obrigações e onerando as microempresas e outros setores do Estado. Votaremos 
contra o IPVA e a favor do Micro Geraes. Queríamos que tivesse sido votado há mais 
tempo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Caro Presidente, confesso que não entendi a razão dessa 

emenda. Fico perplexo porque me parece que o objetivo é premiar quem não cumpriu 
a obrigação. Quem não pagou fica isento de fazer o pagamento, somente pelo fato de 
não ter pagado. Quem não pagou tem de ser penalizado, e não diplomado, como disse 
o Deputado Rogério Correia. Votarei contra essa iniciativa, mas, se porventura for 
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derrotado, apresentei uma emenda propondo que esse benefício só venha a 
alcançar a pessoa, tanto física quanto jurídica, que não pagou, caso possua apenas um 
veículo. Caso essa pessoa seja proprietária de mais de um veículo, não terá nenhum 
benefício, presumindo-se que a pessoa que tem um veículo não pagou porque não 
pôde. Uma locadora que tem 200 veículos será beneficiada, pelo menos, em três ou 
cinco, segundo a proposta original. Não percebo nenhum conteúdo social nessa 
proposta. A minha tem, e espero que prevaleça, caso seja derrotado, pois desejo votar 
contra. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Em nome do PSDB, encaminho favoravelmente à 

votação nominal. Votaremos a favor do Micro Geraes e contra o IPV A. Porém, farei 
uma explicação às galerias. Teremos de discutir exaustivamente sobre o IPV A. A 
votação do Micro Geraes será feita depois desta. Esta Casa tem de aplicar o princípio 
da razoabilidade, tem de estar a favor da maioria do povo e tem de legislar à luz da 
ciência do direito, com as decisões políticas que interessam à maioria do povo de 
Minas Gerais. Têm de ser feitas políticas compensatórias, gerando-se empregos, 
proporcionando um favorecimento menor para os que têm muita posse e maior para 
os que têm menos. Gostaríamos de contar com a compreensão de todos, porque esta 
reunião demorará. Durante esses três meses, estamos tratando desse Projeto. O debate 
é realizado no Legislativo, que representa toda a população de Minas Gerais. 

Há necessidade da compreensão de todos, porque o debate é no Legislativo, que 
representa toda a população de Minas Gerais. Essas anistias que estão por aí, esses 
projetos hospedeiros que têm muitos parasitas, muitos comensais - aqueles que 
comem à custa do povo -, precisam ser corrigidos aqui. Por isso, gostaríamos de 
contar com a compreensão de vocês. Podem estar certos de que os 750 mil empregos, 
no que depender da maioria da ·Assembléia, vai acontecer, só que, talvez, tenhamos de 
procrastinar esta reunião. Em nome do PSDB, vamos encaminhar favoravelmente à 
votação nominal, para que o povo de Minas Gerais conheça seus representantes. Está 
na hora de esta Casa ser transparente, porque somos muito cobrados pelo povo. 
Gostaria, então, de contar com a colaboração de vocês, porque este Legislativo 
precisa da prova de que realmente está do lado do povo que trabalha, sem nenhuma 
demagogia, sem buscar aqui nenhum voto pessoal. Estou dizendo isso em nome da 
ética, da transparência e em nome de um Poder Legislativo que pode ser forte, 
guardando autonomia com o Poder Executivo, não ficando submisso, de forma sub-
reptícia, aos outros Poderes. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Quero dizer ao público presente que o que estamos 

defendendo aqui interessa a todos. A questão do IPV A interessa a todos. Por isso, 
estamos aqui pressionando, tentando convencer os pares de que é necessário, no caso 
do IPV A, que os pobres, aqueles que não podem pagar, não paguem, mas que as 
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grandes empresas, como a Localiza, por exemplo, que é uma das maiores 
devedoras, pague, porque pode pagar. Por que não estão pagando agora? Aqueles que 
podem pagar que coloquem dinheiro nos cofres do Estado, para que ele possa pagar o 
servidor público e fazer obras no Estado. Somos contra esse projeto do IPVA, da 
fonna como está, e a favor do Micro Geraes. Com certeza, vamos aprovar hoje o 
Micro Geraes nesta Casa. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 
O Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados; votaram "não" 25 Deputados; 

houve I voto em branco, totalizando 42 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
rejeição do requerimento do Deputado Miguel Martini. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Pastor George, solicitando a votação destacada da Emenda no 4 ao Projeto 
de Lei no 162/99. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, 

prorroga a reunião até as 19h59min. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos felizes com a 

manifestação das galerias, mas isso não altera a nossa consciência, o nosso dever de 
votar, de obstruir, de esclarecer, de encaminhar, de discutir, tanto quanto o Regimento 
permitir, tanto quanto acharmos que devemos. Por isso, queremos encaminhar esse 
famigerado projeto, que é um verdadeiro "samba do crioulo doido". Os Deputados 
nem tiveram acesso a ele. O mínimo que se espera é que o Deputado, com sua 
assessoria, o tenha lido. Quando votamos, em 1999, o "Boeing 705" das taxas, 
chamávamos a atenção do PFL, do PSDB, do PT, de não-sei-mais-quem, para o risco 
de votar sem conhecer. O prejuízo causado por aquelas taxas excessivas para o Estado 
foi absurdo: desemprego, menos verba para investimento nas áreas sociais, enfim, 
prejuízo para o Estado de Minas. Mas queriam que votássemos de qualquer jeito 
aquele projeto. Durante seis meses, a requerimento do Deputado Paulo Piau, fui o 
relator, fizemos um trabalho imenso para tentar corrigir um pouco o absurdo causado. 
Hoje de manhã esta Casa já fez outro estrago. O terceiro projeto de anistia; este é o 
quarto, vai desordenar o Estado de Minas no que se refere à receita estadual. Agora 
vem esse projeto do IPV A. Em janeiro, chega o boleto para ser pago o IPV A. 
Pergunto quantos mineiros vão se interessar em pagar o IPV A, porque vão esperar 
somente a próxima anistia. Até mesmo os próprios policiais, muitos foram pegos 
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ferindo o Código de Trânsito, foram autuados, mas estão sendo perdoados. 
Deputados, é para isso que fomos eleitos? Tenho certeza de que não. A forma de 
dizermos isso é agora, votando não, votando pela derrubada desse projeto e desse 
substitutivo. O que queremos é alertar. O art. 4° diz: "Ficam perdoadas as multas 
decorrentes de infração de trânsito, cometidas nas vias sob jurisdição do Estado 
ocorridas em 1997, 1998 e 1999". 

Isso é um absurdo, ou seja, quem cometeu a infração agora está sendo estimulado 
também. Isso nunca havia ocorrido. Um dos fatores que inibem o delito é a certeza da 
punição. A impunidade é um fator que estimula a prática do delito. O que vemos aqui 
é isso: estão perdoadas todas as multas de infração. Imaginem os riscos de vida 
causados por alguém autuado por embriaguez. Agora, está perdoado. Daqui para a 
frente irá esperar pela próxima anistia. 

Além desses absurdos, não temos a autonomia para retirar essa receita de 50% dos 
municípios de Minas Gerais. Não é 100% do Estado, porque 50% dessa receita 
pertence aos municípios. Não acredito que algum Deputado, em sã consciência, com 
tranqüilidade, possa votar favoravelmente a uma aberração como essa. Se perdermos, 
acionaremos a justiça, porque ainda existe uma outra instância a que vamos recorrer. 
O PSB votará contrariamente ao IPV A e pede a todos os Deputados que são 
conscientes dos seus deveres que façam o mesmo. Vamos derrotar esse absurdo e 
mostrar a esse Governo que ele precisa governar e não apenas conceder anistia em 
operações '"cata-níqueis" para cumprir os seus deveres. 

Sr. Presidente, estamos percebendo que os Deputados - com risco de votarem esse 
projeto - estão se ausentando do Plenário. Pedimos que todos votem contrariamente 
ao IPVA. Votaremos juntos a favor do Micro Geraes. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Isso, Cachoeira da Prata, minha terra natal. Muito 

obrigado, meu conterrâneo. Daqui a pouco iremos votar todas as matérias. Estamos 
aqui desde a parte da manhã e ficaremos até a hora que for preciso para votar todos os 
projetos. Votaremos com vocês tranqüilamente. 

Lamento o fato de que, mais uma vez, estejamos passando por uma situação que 
tem sido uma constante nos finais de ano. Fui Vereador durante 16 anos, e na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte não era diferente. Aliás, parece-me que esse fato está 
ocorrendo lá com matérias polêmicas, como o IPTU. Chamo a atenção dos Deputados 
para o fato de que esse projeto foi envolto em uma série de informações que 
contradiziam a real situação. Por exemplo, solicitei desta tribuna que o Diretor do 
DETRAN viesse a esta Casa para nos informar a respeito das placas dos veículos, 
porque o Deputado relator da matéria denunciou, num determinado momento da 
tramitação desse projeto, que existiam várias empresas de Belo Horizonte devendo o 
IPVA. 

Sr. Presidente, é evidente que o Deputado relator, justiça seja feita, cuidou desse 
aspecto ao limitar o número de veículos, eximindo esta Casa da responsabilidade de 
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E mais, Sr. Presidente: num determinado momento, foi dito pelos jornais que esse 
projeto tiraria das locadoras de veículos, por exemplo, 50% de desconto em relação ao 
IPV A, o que acontece em outros Estados, induzindo essas empresas, inclusive, a ir 
emplacar seus veículos fora deste Estado. Assim, Sr. Presidente, é importante dizer 
que esse projeto está envolto em uma série de informações e contra-informações que 
não condizem com a realidade. 

Também quero aqui preservar o autor inicial dessa matéria, Deputado Ronaldo 
Canabrava, nosso companheiro de partido, hoje Prefeito de Sete Lagoas, que, 
evidentemente, não esperava que acontecesse essa celeuma em relação a esse projeto. 
O Deputado João Paulo, preocupado com a forma com que o projeto foi apresentado, 
apresentou uma emenda limitando em apenas um veículo. Nesse sentido, talvez - dos 
males, o menor - votaríamos nessa emenda. Mas parece que o Deputado relator, que 
até então queria que fossem cinco veículos, já fala neste momento na redução para 
três veículos. 

Então, Sr. Presidente, para concluir quero dizer aos que acompanham os nossos 
trabalhos que estamos aqui para votar, mas o processo, infelizmente, dá-se dessa 
maneira mesmo. Não gostaríamos de ter matérias extremamente polêmicas em pauta, 
porque existem projetos em que já avançamos, como é o caso do Micro Geraes e do 
projeto do Deputado Alencar da Silveira Júnior, os quais serão votados sem 
problemas. No entanto essas matérias estão sobrestando a pauta e têm preferência de 
votação. 

O que espero, Sr. Presidente, é que os Líderes desta Casa se entendam, para que 
possamos avançar, resolvendo e limpando a pauta definitivamente. Por isso gostaria 
de pedir a V. Exa., Sr. Presidente, que verificasse a presença dos Deputados para que 
possamos concluir as matérias. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos na tribuna 

para encaminhar a votação de um projeto, o que acontece sempre no fim de cada ano 
nesta Casa. 

Estamos aqui em nome do bom-senso, em nome do consenso que constrói a 
democracia de diferentes partidos, que constrói a democracia que é liberdade de 
escolha, mas, sobretudo, buscando a sobrevivência de todos. 

Como mediadores do povo, representantes legítimos votados por ele, temos a 
obrigação e o dever de fazer com que a liberdade e a responsabilidade coincidam. 
Esse binômio é conjugado pelo povo e por seus representantes. 

Queria pedir permissão a quem está nos ouvindo, aos interessados no projeto Micro 
Geraes, que é o mais legítimo possível e que, evidentemente, vai ser aprovado, e 
apelar para que esta Casa faça com que os projetos tramitem obedecendo ao 
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Regimento Interno e à Constituição. 

Temos que aperfeiçoar nossa representação, com o dever de fazer cumprir a 
Constituição, pois esse projeto é inconstitucional, na sua raiz. Ora, três meses antes de 
terminar o ano, não podemos tratar de matéria tributária. E aqui, por semelhança, é 
matéria tributária, sim, pois é um imposto que está sendo anistiado. E é um imposto 
dos municípios, do Estado; 50% da arrecadação é destinada aos municípios, que 
vivem clamando pela Lei Robin Hood, que já dá certo há muitos anos, e não há 
necessidade de se alterar essa lei tão rápido. Numa reunião anterior, foram colocados 
aqui pcrsonalismos, quando se usou de demagogia e eloqüência para aprovar um 
projeto, buscando o aplauso de outras regiões. Mas, na verdade, a alteração dele não 
procedia, pelo menos por mais um ou dois anos, até porque a Lei de Responsabilidade 
Fiscal tem que se adequar a ele. 

Esse projeto do IPV A é, imoral. Quero ler um "e-mail" que recebi de um 
contribuinte. Diz o seguinte: "Srs. Deputados, gostaria de sugerir que já 
encaminhassem um projeto de lei que anistiasse todos aqueles que não pagarem o 
IPVA de 2002, 2003 c 2004". Vejam o senso de justiça que estamos tendo, como 
representantes do povo. Minha preocupação aqui é ser transparente, é atender aos 
princípios da boa justiça, que é o justo e o valor do bem. Acredito no bem e no justo, 
por isso estou, nesta tribuna, apelando para os Deputados, para meus colegas, para 
que rejeitem esse projeto "in totum", pois é imoral. Se fosse parcelamento das multas, 
da falta de emplacamento e juros, tudo bem. Apresentamos esse projeto, o 
Governador vetou; o veto foi derrubado e até hoje não foi regulamentado. Isso é uma 
injustiça muito grande com quem paga. Nosso eleitor, que não é meu, mas deve ser de 
outro, diz, no final, que não estamos respeitando a Constituição e que não votará em 
nenhum de nós, no que está correto. Embaixo, diz o seguinte: "contribuinte idiota, 
burro e palhaço". Vejam bem o que está passando para nós, vejam nossa 
responsabilidade com a boa justiça, com os princípios do direito, que norteiam a 
Constituição. Princípios não são regras, porque estas são desdobramentos dos 
princípios. Estou apelando para os Deputados, para que façam uma análise, 
coloquem-se no lugar desse contribuinte e vejam se isso é justo. Acham justo se isso 
estiver acontecendo com seu filho ou com sua mãe? Temos que colocar isso dentro de 
casa. Minha preocupação é que haja muitos votos a favor, e a Casa continue no vício 
de sempre se adaptar e ser submissa ao Executivo, algumas vezes até alterando e 
burlando o Regimento Interno, que são nossas regras de funcionamento, de forma 
sub-reptícia e negociai. Não podemos admitir isso, temos que ser transparentes e dizer 
que aqueles que pagam em dia também merecem justiça. 

Quero dizer, mais uma vez, que esse projeto é inconstitucional e que aqueles que 
pagaram, se arranjarem um mediador jurídico para defendê-los e ingressarem na 
justiça, têm uma grande chance de ganhar. 

Quero, mais uma vez, pedir que os Deputados reflitam profundamente, com 
consciência, com o caráter que Deus deu a cada um e que a sua família lutou para 
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Faço esse pedido em meu nome e no do PSDB. Vamos votar contra qualquer tipo 
de anistia de IPV A. Quem tem três carros não é muito pobre, não. Pode ser carro 
usado. Conheço casos em que a multa é bastante grande para quem não pagou. Como 
perdoar a quem pode comprar carreta e vários carros? Geralmente, não são pessoas 
que têm poucos recursos. 

Temos que fazer as políticas compensatórias. Aos que têm menos, mais; e aos que 
têm mais, menos. Vamos votar contra o IPV A. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, como fiz desde que 

tomamos conhecimento dessa proposta de perdoar aos devedores as multas e o IPV A, 
encaminhar contra essa proposta. Entendo o que o Deputado Hely Tarqüínio disse da 
tribuna. Tenho recebido também no meu gabinete manifestação de muitos mineiros e 
mineiras que não aceitam, de maneira nenhuma, essa proposta que agora está 
colocada para votação na ordem do dia desta reunião da Assembléia Legislativa. As 
manifestações são muitas. porque as pessoas estão indignadas porque pagaram em dia 
as multas e o IPV A e agora vem essa proposta para perdoar as dívidas daqueles que 
não pagaram. 

Perguntaram-me quem rasgou o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, há 
dois anos. A resposta é simples: foi o Plenário da Assembléia Legislativa que rasgou 
o Regimento Interno. Agora, se for aprovada essa matéria, será rasgada a Constituição 
do Estado de Minas Gerais, porque estaremos contra ela. É um momento grave e sério 
que estamos vivendo. 

A Assembléia é dirigida por seu Regimento Interno e também pela Constituição do 
Estado. Os Deputados têm a obrigação, o dever de cumprir a Constituição do Estado. 
Os Deputados juraram guardar a Constituição do Estado. Se votarmos esse projeto, 
estaremos rasgando a Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Por isso, posso entender a preocupação do Deputado Hely Tarqüínio com as várias 
manifestações no seu gabinete. Essas pessoas pagam em dia e, muitas vezes, com 
muita dificuldade. Neste final de ano, é período em que vence também o IPTU. 

Agora somos surpreendidos com uma matéria que anistia para os que não pagaram. 
Diferentemente dos que pagaram em dia, são beneficiados os que não o fizeram. É 
simples para alguns dizer: .. vote". Não é apenas votar. O Parlamento é para 
argumentar, para mostrar o erro em que o Parlamento pode incorrer votando um 
projeto tão injusto como este. Quero argumentar com aqueles que ainda acham que 
devem votar nesse projeto. Quero dizer para os Deputados que querem votar 
favoravelmente a este projeto que não devem fazer isso porque nós não o 
conhecemos. Ontem eu tinha em mãos este substitutivo, mas ele já não vale porque 
foi apresentado outro. Está aqui um substitutivo que apresenta 15 novos artigos. 
Como vamos votar uma matéria que chegou agora à Mesa da Assembléia Legislativa 
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sem o menor conhecimento? O substitutivo de ontem dizia o seguinte, no art. 12: 
"Os benefícios previstos nos arts. 1°, 3°, 4° e 5° desta lei não se estendem às pessoas 
físicas ou jurídicas que sejam proprietárias ou que detenham a posse em decorrência 
de contrato de financiamento firmado com reserva de domínio de mais de cinco 
veículos automotores". O que foi entregue à Mesa da Assembléia hoje diz que os 
benefícios previstos não podem ser estendidos a mais de três veículos automotores. 
Estou pegando apenas um artigo que foi mudado de ontem para hoje. Como a 
Assembléia vota um projeto dessa maneira, sem ouvir a comissão competente? A 
Assembléia não pode votar. Nessa legislatura, ouvimos muito sobre pacto federativo. 
Esta Assembléia trouxe pessoas de todo o Brasil para discutir pacto federativo. O 
Presidente da República foi criticado por não estar acompanhando o pacto federativo. 
E agora a Assembléia Legislativa, que gastou dinheiro trazendo gente der todo o 
Brasil para discutir pacto federativo, vai votar em matéria que depende das Câmaras 
Municipais? Iremos legislar sobre uma matéria, dizendo o seguinte: os 50% do IPV A 
e as multas que pertencem aos municípios serão perdoados, serão isentados. Estamos 
rasgando a Constituição do Estado e votando contra ela. E o mais grave é que tenho 
que recorrer ao substitutivo de hoje porque o de ontem já não vale. O substitutivo de 
ontem dizia que as multas que estivessem de acordo com o art. 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro não poderiam ser perdoadas. Hoje diz o seguinte: não será 
admitido o parcelamento. O perdão das multas de 97, 98 e 99 continua para quem 
dirigiu embriagado ou drogado. 

Não aceito votar essa matéria, pois ela tem de voltar à Comissão de Justiça, já que 
não se encontra preparada para votação. O novo substitutivo diz que não será 
admitido o parcelamento de multas aplicadas em razão de estar o motorista dirigindo 
sob influência de álcool ou substância entorpecente, conforme dispõe o art. 165 da Lei 
n" 9 .503, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Mas omite os outros artigos que 
tratam do caso de cidadão que tenha dirigido inabilitado e tenha causado a morte de 
uma pessoa. Não estão previstas penas para o motorista que tenha dirigido em alta 
velocidade diante de uma escola, matando uma criança. Esta Assembléia não tem 
condições de votar essa matéria, que deve voltar à comissão para ser apreciada. 
Temos uma pauta extensa: matérias que passaram pelas comissões, matérias que 
foram apreciadas pelas comissões, matérias prontas para serem votadas. Não podemos 
votar uma matéria que recebeu corpo estranho hoje e que não conhecemos. Por isso, 
encaminho contra esse projeto, para que saia da pauta da reunião. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Plenário é soberano 

para votar. E poderia votar a favor ou contra esse polêmico projeto, o que deveria ter 
feito há mais de duas horas. Não o fizeram, e pergunto onde estão os Deputados 
governistas que saíram do Plenário, esvaziando esta Casa Se querem derrotar o 
projeto, que o façam no Plenário, mas não fujam porque é um desrespeito aos que 
aqui se encontram, sem almoço, esperando pelo resultado. Falo, em nome do PFL, 
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que não tenho nenhum projeto importante a ser votado nesta Casa até o final do 
ano. Digo aos que aqui se encontram nas galerias que os votos que aqui estão são de 
Deputados que lutaram por vocês. Voto a favor de todos os que estão aqui. Mas, 
antes, gostaria de pedir ao Presidente que chamasse a Maioria dos governistas, que 
correram do Plenário, virando as costas para vocês que aqui se encontram, desde 
cedo, esperando uma resposta. Não fui eleito para participar de circo, e sim para ser 
Deputado com seriedade em Minas Gerais. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas presentes nas 

galerias, as quais estão prestigiando o trabalho dos Deputados, a ansiedade de vocês é 
tão grande quanto a minha. Ao longo deste ano estamos debatendo e aprofundando 
nossos estudos sobre o Micro Geraes. Vocês estão nos acompanhando desde as 14 
horas, mas a Assembléia tem um Regimento [ntemo, e os Deputados têm o direito de 
usar esta tribuna para debater os projetos, e isso os incomoda, como incomoda a mim 
também, que já queria estar votando esse projeto. O Presidente está de acordo 
conosco, o projeto continua na pauta e será votado. Precisamos apenas vencer mais 
uma etapa, que é a votação desse projeto que trata do IPV A. Provavelmente não 
teremos quórum para votar esse projeto agora. Ele deverá ser votado na reunião das 
20 horas. Peço aos senhores um pouco maís de paciência. O projeto já está bem 
amadurecido e já houve acordo entre as Lideranças da Assembléia pela sua 
aprovação. Com certeza, vamos obter a maioria esmagadora dos votos. Nenhum 
Deputado quer prejudicar os empresários, eles estão exercendo um direito que lhes é 
garantido pelo Regimento Interno da Casa, como é próprio do parlamento, e como é 
próprio do parlamento dar essa oportunidade de vocês estarem aqui presentes e 
poderem vaiar, aplaudir e opinar. V amos votar o projeto ainda nesta noite. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Faço coro com o Deputado Chico Rafael: é 

necessária a votação do restante dos projetos, inclusive daqueles que não são 
polêmicos, como é o caso do Micro Geraes. Esse projeto já poderia ter sido aprovado. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão fez um requerimento remetendo esse projeto do 
IPV A para a Comissão de Justiça. Se isso tivesse acontecido, o projeto teria ido para a 
Comissão e já teríamos votado o Micro Geraes e votado o projeto do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Infelizmente, a Maioria do Governo fez uma manobra: 
colocou na frente o projeto do IPV A, que é polêmico, porque o Governo quer fo~ar a 
sua aprovação para depois aprovar os outros. Não há nenhuma divergência com o 
projeto do Micro Geraes nem com os outros que estão na pauta. 

Na verdade, o fato de o Governo ter colocado na frente o projeto do IPV A está 
atrapalhando a aprovação dos outros projetos. Precisamos fazer esse esclarecimento. 

Aliás, se o projeto fosse colocado em votação agora, Sr. Presidente, todos veriam 
que não há quórum. Bastava pedinnos o encerramento de plano da reunião para 
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constatar que não existem 39 Deputados em Plenário. Talvez, não haja 20 
Deputados presentes. Os Deputados do Governo, que deveriam estar presentes para 
aprovar o JPV A, não estão. Se tivessem liberado o IPV A para a Comissão de Justiça, 
já teriamos aprovado o Micro Geraes e os outros. Fazemos esse esclarecimento, para 
que as pessoas entendam nosso objetivo. A Bancada do PT é favorável ao Micro 
Geraes. 

Sr. Presidente, por que toda essa polêmica quanto ao IPV A? Isso já foi colocado, 
mas nunca é demais repetir. O nosso objetivo é derrotar esse projeto de anistia das 
multas e juros do IPV A. Existe um Código Nacional de Trânsito, as multas são 
aplicadas pelos guardas, e, de repente, a Assembléia Legislativa decide que essas 
multas serão anistiadas, independente do motivo delas. Se alguém recebeu uma multa 
por dirigir embriagado ou por atropelar uma pessoa c não pagou por ela, como 
Deputados, estaríamos anistiando esse infrator. Não é possível votarmos um projeto 
nesse sentido. Como anistiar pessoas que talvez já tenham colocado em risco a vida 
de outras? Esse não é o papel do parlamento. 

Estabeleceu-se um limite de três carros, mas nem ele é justo. Se a pessoa tiver 20 
carros, poderá anistiar 3. Isso seria o caso de uma concessionária. Votaremos 
contrariamente, mas, se, infelizmente, não conseguirmos derrotar esse projeto 
equivocado, ressalto que existe uma emenda do Deputado João Paulo que limita a 
quantidade de carros em apenas um, ou seja, quem tem mais de um carro não entraria 
na conversa. A nossa idéia é derrotar todo o projeto, pois ele é completamente sem pé 
nem cabeça. 

Além disso, é duvidoso o que essa medida representará em termos de dinheiro para 
o erário público. O Governo tem um cálculo de quanto irá arrecadar com isso? Vale a 
pena? Se não temos sequer um cálculo, por que iremos incentivar as pessoas a parar 
de pagar IPV A? Essa é a realidade: se haverá anistia de IPV A, de ano em ano, como 
acontece com outros impostos, as pessoas pararão de pagá-lo, pois considerar-se-ão 
anistiadas. Não irão pagar nem as multas, pois, um dia, serão também anistiadas. V ale 
a pena dar esse mau exemplo, em troca de quanto? Qual o percentual que o Governo 
espera arrecadar com o projeto. 

Isso é duvidoso. Talvez, não haja nem validade financeira, pois o projeto não dará 
ao Governo nenhum alívio. 

Isso não ajudará a pagar o 13° salário de ninguém. Não sei nem quantas escolas 
poderão ser reformadas com esse dinheiro. Provavelmente será muito pouco. As 
grandes empresas não podem entrar mesmo. Os carros de quem deve o imposto de 
1997, de 1998 e de 1999 provavelmente já estão no ferro-velho, ou já foram roubados. 
Não há uma estimativa de quantos carros são. Não podemos votar um projeto dessa 
fonna. Apelamos ao Presidente para que remeta o projeto à Comissão de Justiça e à 
Comissão de Fiscalização Financeira, de que faço parte, até para que votemos o Micro 
Geraes o mais rápido possível. Assim, poderíamos solicitar ao DETRAN o cálculo de 
quanto se arrecadaria com isso. Caso diga que é um valor expressivo, mesmo sendo 
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errado, poderíamos alegar que o Estado está falido; talvez, quem sabe, de forma 
pragmática, consigamos essa anistia, para que o Estado tenha uma sobrevida 
financeira. Duvido que renda algo significativo para o Estado, a não ser a 
desmoralização por multar e anistiar em busca de migalhas. Como o projeto não foi 
remetido pelo Governador do Estado, pois pegou uma "carona" no projeto do 
Deputado Ronaldo Canabrava, nem o Itamar Franco seria o responsável por isso. Os 
responsáveis pela aprovação desse projeto seriam os Deputados. Correríamos o risco 
de o Governador fazer uma gracinha, como fez com relação ao narcotráfico, dizendo 
que somos malucos em aprovar um negócio desse, que nem dinheiro dá para o 
Estado. Dirá que os Deputados ficam dando mau exemplo e que vetará o projeto. 
Quero ver a cara dos Deputados que aprovarem esse projeto. Fica um alerta. Esse 
projeto não merece ser aprovado. Não há um cálculo e nada de lógico que nos faça 
votar a favor desse projeto. Por isso, ninguém fez a sua defesa em Plenário .. 

Sinto muito. Gostaria de votar o projeto Micro Geraes e o projeto do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Fizemos um esforço para que esse projeto fosse retirado 
de pauta, a fim de que fosse encaminhado à Comissão de Justiça. A responsabilidade 
de estar atrasando a votação dos outros projetos é dos Deputados que não quiseram 
remeter o projeto à Comissão de Justiça. Por sinal. eles não estão presentes. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e nossos prezados 

microempresários de toda Minas Gerais presentes, que, neste momento, esperam 
retornar às suas cidades comemorando uma grande vitória, que seria a aprovação do 
Micro Geraes. Pedirei a vocês um pouco mais de paciência, pois não há nem quórum 
para a votação. Vale a pena o sacrifício por esse projeto. pois trata-se de um avanço e 
de uma melhoria para o Micro Geraes. Precisamos que o Governo deixe essa senha de 
fiscalismo e de criação de impostos e de taxas e que estimule o que é sadio, ou seja, o 
crescimento da nossa economia. para poder gerar mais recursos para o Estado. 

Faço um paralelo: quando estamos discutindo e encaminhando esse projeto das 
taxas, estamos defendendo o contribuinte mineiro. Parece-me uma contradição 
porque, de um lado, faz-se uma grande anistia para aqueles devedores. Por que serão 
anistiados? A alegação é de que teriam dificuldades em pagar. 

Se os proprietários desses carros velhos não tiveram recursos para pagar o IPV A 
anos atrás, como é que terão condições de pagar uma taxa adicional? É de total 
incoerência esse projeto: não se pode anistiar, de um lado, por dificuldade de 
pagamento, e de outro lado, ao mesmo tempo, aumentar a taxa. Só se estão 
imaginando que vão aumentar a inadimplência mais ainda e, num futuro próximo, 
vamos ter mais anistias. 

É imponante que a autoridade do Governo se dê ao respeito. Que a autoridade 
fazendária, antes de discutir um projeto, primeiro se pergunte: é justo? Essa deveria 
ser a primeira pergunta. Vamos simplificar. Por que não temos nenhum Deputado 
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defendendo esse projeto das taxas aqui? Não há nenhum defendendo porque 
teriam constrangimento de encarar o seu eleitor e dizer: pela necessidade do Estado 
ou pela falta de capacidade de gestão dos negócios do Estado, todo ano precisamos 
ampliar a nossa base de impostos. Isso ocorre no Governo Federal e no Estadual, mas 
não podemos, passivamente, acreditar que é m_?rmal e necessário. Vimos agora, em 
nível federal, a questão do Imposto de Renda. E preciso haver realmente uma reação 
da sociedade. 

A presença de vocês aqui hoje é importante, porque estão dizendo: .. Somos 
microempresários e queremos ter condições de trabalho. Não queremos ficar sob o 
jugo do Governo. Queremos, sim, ser agentes do desenvolvimento deste Estado". É 
por isso que batalhamos por esse projeto. Como relator na Comissão de Fiscalização 
Financeir~ participamos, com representantes das microempresas e das pequenas 
empresas, de várias reuniões. Afirmo a vocês, por uma questão de justiça, que o 
Presidente desta Casa sempre apoiou o encaminhamento e a discussão do projeto 
Micro Geraes. Lamento que não possamos dizer o mesmo de colegas nossos que irão 
apoiar esse projeto, que têm sensibilidade com relação ao Micro Geraes, mas não em 
relação ao restante da população, quando acha que ela ainda agüenta mais imposto, 
mais taxa. E mais ainda, recebemos inúmeros fax e "e-mails" em que as pessoas 
assinam "o otário", "o idiota", porque é assim que a população está se sentindo. Eslá 
se sentindo enganada, lograda e espera que os Deputados estejam aqui para defender 
aquilo que é justo e necessário, mas não aquilo que é injusto, que agride a toda a 
sociedade mineira. 

É por isso que estamos nos posicionando junto com o nosso partido, o PSB, contra 
esse projeto. Queremos que o nosso governante seja mais competente, mais criativo e 
não vá pelo caminho mais fácil, punindo a população para resolver os seus problemas 
econômicos e financeiros. Esse não é o caminho. Esperamos que esta Casa tenha a 
percepção da gravidade, não em termos do valor apenas, mas gravidade porque não 
estamos mais ouvindo a sociedade, e quando a sociedade não é ouvida, o político se 
distancia dela. Esse não é o caminho da democracia. O caminho da democracia é 
saber ouvir, saber argumentar e não querer impingir à sociedade o que ela não quer, 
algo que não merece. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores parlamentares, 

prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, precisamos ser claros, 
sinceros, sobretudo no dia de hoje, que foi um dia de discussão exaustiva. Durante 
toda a tarde estivemos aqui. Queremos, com a mesma argumentação do Deputado 
Chico Rafael, esclarecer às galerias que agora, neste fim de tarde e início de noite, é 
praticamente impossível haver votação. O Plenário se esvaziou. Não vai haver 
quórum para isso. É preciso ser claro. Na sessão das 20 horas, os trabalhos vão ser 
reiniciados, e haverá condição de deliberação e votação por este Plenário. No 
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momento, não há nenhuma condição de votação. É preciso transmitir isso, com 
muita sinceridade, para não haver expectativas falsas diante de algo que não vai 
ocorrer. A reunião de hoje acabou sendo uma reunião muito polêmica. O próprio 
Deputado Alencar está ciente dessa situação, e me pediu que eu alertasse que não 
haveria número de parlamentares no Plenário para votação. A partir das 20 horas, 
volto a repetir, haverá possibilidade de votação. Hoje a pauta acabou sendo polêmica, 
com projetos de interesse de diversos setores da sociedade mineira, como os que estão 
aqui representados pelos senhores. Havia projetos polêmicos que, na ótica de diversos 
parlamentares, prejudicariam a população e o Estado. Por isso, houve essa reunião 
conflituosa, com longos debates em torno de diversas posições. 

Como Líder do PSDB, somos plenamente favoráveis ao projeto do Micro Geraes. 
Temos acompanhado o Deputado Chico Rafael nessa luta, mesmo nas comissões. 
Estamos assumindo uma atitude, de acordo com a tramitação do projeto, contrária à 
aprovação da anistia do IPV A V amos dizer por quê. Não estamos aqui pedindo que 
as galerias se afastem, apenas estamos sendo sinceros. Estamos aqui para votar, mas 
muitos Deputados não estão. Como muitos não estão presentes, não temos condição 
de votar. Não há quórum, não há como votar. 

Somos contrários ao projeto do IPV A por três razões básicas e fundamentais. Em 
primeiro lugar, achamos que a anistia é um expediente que não pode ser rotineiro, não 
pode ser política de arrecadação, um expediente usado, dia a dia, pelo Governo para 
poder suprir sua incompetência administrativa. A anistia é admissível como 
expediente eventual, como algo extraordinário. Em primeiro lugar, por questão de 
princípios, porque entendemos que a anistia deve ser eventual, extraordinária, e não 
rotineira, como está sendo feita pelo atual Governo. Em segundo lugar, entendemos 
também - como diversos outros parlamentares - que o projeto do IPV A esbarra numa 
questão de legalidade e de constitucionalidade. Ora, 50% dos recursos auferidos pelo 
IPV A pertencem aos municípios. Não podem o Estado e esta Assembléia usurpar a 
competência constitucional dos municípios e dizer que a metade que lhes cabe está 
anistiada. A Assembléia não tem esse poder, não tem essa competência. Esses 
recursos não pagos nos anos anteriores são créditos que as Prefeituras têm. Não 
podemos obrigar, por meio de lei, que abram mão daquilo que é delas. Então, há, 
realmente, uma forte questão inconstitucional no projeto do IPV A. 

Outra questão diz respeito às multas. O Código de Trânsito, que é uma lei federal, 
estabelece as multas pertencentes ao Estado e as pertencentes aos municípios. O 
Estado só pode anistiar e perdoar as multas de sua competência. É preciso que isso 
fique muito claro. As multas de competência municipal - mesmo que as Prefeituras 
deleguem poderes à polícia, por meio de convênio, para executá-las - não deixam de 
ser do município. A receita pertence ao município, e o Estado não pode abrir mão 
dessa receita, em nome do município, sem ouvi-lo. É uma questão de 
inconstitucionalidade que recai sobre esse projeto do IPV A. 

Finalmente, somos contrários a esse projeto, porque anistia multas sem entrar nos 
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critérios, ou seja, iguala multas que têm motivações diferentes, multas graves, que 
não devem ser anistiadas, com multas de infrações menores, que poderiam, no bojo de 
um projeto mais bem-elaborado, ser anistiadas. Há uma mistura do que é importante 
com o que não o é. Diante disso, entendemos que o projeto está mal-elaborado c 
distorcido. Na verdade, preenche a necessidade imediata de caixa do Governo, sem 
maiores análises quanto às suas conseqüências em médio e longo prazos. Esbarra na 
questão da constitucionalidade, porque agride a competência dos municípios. Temos 
de defender a competência municipal. É um projeto que mistura alhos com bugalhos, 
ao permitir o perdão a di versas multas sobre infrações variadas, que não podem ser 
aceitas. 

A nossa posição, como Líder do PSDB, é, desde o início, contrária a esse projeto. 
Queremos deixar claro para o Plenário e para a sociedade mineira que estamos 
ratificando a nossa posição: votaremos contra o projeto do IPV A. Na próxima 
reunião, que será realizada às 20 horas, estaremos a postos para manter a nossa 
posição e votar com rapidez os demais projetos. Optamos, durante o dia, por não fazer 
uso da palavra, por várias vezes, quando este Plenário tinha condições de votar, a fim 
de que, por meio da nossa pequena colaboração, não usássemos. na tribuna, o tempo 
que poderia ser utilizado com a votação. Somente ocupamos a tribuna no momento 
em qUe as votações ficaram inviabilizadas. Aí, pedimos a palavra para marcar a nossa 
posição e dizer ao povo mineiro por que estamos votando contra o projeto do IPV A. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra,a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen -Concordamos, em parte, com sua fala, Deputado 

Antônio Carlos Andrada, mas queremos levar em consideração o seguinte: algumas 
vezes, a votação dos projetos polêmicos votados nesta Casa ocorreu com as galerias 
vazias. Quando as galerias estão cheias, o respeito pelo voto dado aqui é muito maior. 
Pedimos às galerias que resistem enquanto for possível. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, isso acontece muito. O 

pessoa] do bingo já sofreu da mesma forma, da última vez, quando um projeto do 
Governo estava sobrestando a pauta e precisava ser votado. Naquela hora, há três 
meses, sentimos essa mesma pressão. 

Quero deixar claro aos companheiros das galerias e aos telespectadores da TV do 
Legislativo que esse atraso, esse teatro, as discussões feitas vão mudar muito pouco a 
decisão deste Plenário. Esta Casa é como um termômetro ou o IBOPE, da televisão: 
há momentos em que conseguimos aprovar um projeto; há momentos em que não. 

Esse projeto do IPV A, do companheiro e ex-Deputado Ronaldo Canabrava, é um 
exemplo: em alguns momentos, dava para derrubá-lo; em outros, dava para aprová-lo. 
No entanto, tenho certeza de que a base do Governo, quando voltar, às 20 horas, vai 
aprovar o projeto. A Oposição conseguiu até beneficiar a aprovação, fazer o contrário 
do que desejava. Em determinados momentos, se o projeto fosse colocado em 
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votação, não seria aprovado. 

Mas estou satisfeito. Como ocorre com o Micro Geraes, do Deputado Chico Rafael, 
para a aprovação do meu projeto também há um acordo de Lideranças, já que o 
projeto traz, única e exclusivamente, a receita de Brasília para cá, além de garantir o 
emprego de todos os trabalhadores de bingos. 

Com tranqüilidade, depois da CP! que presidi e que o Deputado Durval Ângelo 
acompanhou, vemos com seriedade os bingos, apesar de precisarem de fiscalização. 
Mas, além dessa fiscalização, precisamos dar maior segurança aos apostadores e aos 
trabalhadores, que hoje estão à mercê do Governo Federal, à mercê da CEF. 

Como foi feito no Rio, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em 
Minas também vamos estadualizar os bingos esta noite, se Deus quiser. A festa foi um 
pouco atrapalhada. Houve um pouquinho de chuva na minha festa, na festa do 
Deputado Chico Rafael e na festa desta Casa, porque o Micro Geraes hoje é um 
projeto desta Casa, assim como a estadualização dos bingos também será um projeto 
desta Casa. 

Peço paciência aos colegas - também estamos afoitos para que haja essa aprovação 
- e peço desculpas aos companheiros que vieram de longe acompanhar a votação do 
Micro Geraes. O pessoal dos bingos só pôde entrar depois que o funcionalismo 
público conseguiu sair das galerias. Mas, se Deus quiser, vamos aprovar esse projeto 
e mostrar para o Brasil inteiro, principalmente para os Estados que ainda não têm, que 
em Minas sabemos coordenar, fiscalizar e, acima de tudo, gerar empregos. 

Ainda gostaria, nesta hora, de agradecer aos funcionários dos bingos, ao Presidente 
da Associação de Bingos, que esteve aqui, porque é uma pessoa que luta, é uma 
pessoa que vibra e faz jus à Presidência que ocupa hoje. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência verifica, de plano, a 

inexistência de quórum para a continuação dos .trabalhos e encerra a reumao, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, 
e de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para 
a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada é a publicada em outra edição.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 209" REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA, EM 13112/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - Questão de ordem; chamada 
para recomposição de quórum; existência de quórum para a continuação dos trabalhos 
- 2a Parte (Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação- Votação, 
em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.291/2000; discursos dos Deputados Rogério 
Correia, Edson Rezende, Sargento Rodrigues e Amilcar Martins; votação do 
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Substitutivo n• 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n• 1; aprovação -
Discussão, em 1• turno, do Projeto de Resolução n• 1.803/2001; discurso do Deputado 
Márcio Cunha; apresentação da Emenda TI 0 2; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Mesa da Assembléia - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei Complementar TI0 35/2001; encerramento da discussão; 
chamada de votação nominal; aprovação- Discussão, em }0 turno, do Projeto de Lei 
no 1.784/2001; aprovação na fonna do Substitutivo no 1 -Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei TI 0 1.874/2001; aprovação com as Emendas TI0 S 1 a 4- Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n• 1.501/2001; aprovação na forma do vencido em 1• turno-
Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.47812001; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Suspensão e reabertura da reunião -Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei TI 0 1.90012001; aprovação - Suspensão c reabertura da reunião -
Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Afiton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dirnas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos- Errnano Batista- Fábio A velar- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 01ívia -
Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abenura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 9hl5min, 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 a Parte 
Ata 

- O Deputado Bené Guedes, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente. V. Exa. pode perceber que não há 

quórum para votação dos projetos, motivo por que solicito a V. Exa. que encerre a 
reunião por falta de quórum. 
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O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importãncia da matéria 

constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados 
para a recomposição de quórum. 

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

continuação de nossos trabalhos. 
2' Parte (Ordem do Dia) 

O Sr. Presidente -Nos termos do edita1 de convocação, a Presidência vai passar à 2" 
Pane da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade em 

que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os Projetos de Lei 
n•s 1.900/2001, 162/99 e 1.710/2001 sejam apreciados em último lugar. nessa ordem. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I" turno, do Projeto de Lei n• 1.291/2000, do Deputado Gil Pereira, 
que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para expedição de segunda via de 
Cédula de Identidade e Carteira de Habilitação das pessoas que comprovarem que 
foram vítimas àc furto ou roubo. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua 
aprovação na fonna do Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação da Emenda no 1. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o projeto de lei do Deputado Gil 
Pereira recebeu, evidentemente, o posicionamento favorável na Comissão de 
Administração Pública e também na Comissão de Fiscalização Financeira, da qual 
faço parte. com meu voto favorável representando a Bancada do PT. O projeto. como 
se encontra em 1 o turno, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa para expedição 
de segunda via de Carteiras de Identidade e de Habilitação das pessoas que 
comprovarem que foram vítimas de furto ou de roubo. 

Se o Estado não consegue cumprir a sua tarefa de impedir o aumento da violência, 
dos furtos e dos roubos, nada mais justo que se isente de taxa quem precisa de 
segunda via da Carteira de Habilitação ou da Carteira de Identidade. 
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Mas, ao mesmo tempo, a Assembléia Legislativa vem discutindo a criação de 

outras taxas, inclusive o retorno daquela apelidada anteriormente de "'narcotaxa". Esse 
projeto do Deputado Gil Pereira - creio até sem o consentimento dele - está se 
transformando no hospedeiro de criação dessas taxas. A "narcotaxa'' entraria nesse 
projeto e também outras 14 taxas, conforme denúncia da imprensa. Até hoje não nos 
foi mostrado esse substitutivo, que cria as taxas. É como um fantasma que todos 
sabem que existe, mas não aparece, ou só aparece para quem quer. Na verdade não 
tomamos conhecimento desse substitutivo que cria a "narcotaxa" e outras 14 taxas. 

Apesar de o Deputado Gil Pereira ter apresentado um projeto que merece o nosso 
aplauso, esse projeto tem sido usado, contra a vontade própria, corno hospedeiro 
dessas novas taxas e da "narcotaxa". 

Nesse sentido, Sr. Presidente, não podemos dar nosso aval à aprovação desse 
projeto, em 1 o turno, porque seria o mesmo que avalizarmos a criação da "'narcotax.a". 
Além do equívoco de se criarem taxas, não é possível penalizar os que pagam as taxas 
em dia. Essa taxa que o proprietário de veículo terá de pagar (R$30,00) para seu 
licenciamento é completamente injusta, constando, ao mesmo tempo, na pauta um 
projeto de isenção de IPV A. Ou seja, quem paga o IPV A em dia novamente sai 
perdendo. Quem não paga em dia tem possibilidade de isenção que está incluída em 
outro projeto que vem logo à frente nessa pauta. A contradição é muito clara. O mau 
pagador é isento, enquanto o bom pagador arca com taxas, inclusive a de R$30,00, 
para fazer licenciamento. É uma incoerência, um prejuízo completo para quem paga 
seu imposto em dia: a grande maioria do povo de Minas Gerais, aqueles que têm um 
ou dois carros, esses pagam o IPV A em dia. Mas as empresas são devedoras; no 
entanto, no caso do IPV A seriam isentadas. Não podemos concordar com essa 
incoerência. 

Além do problema do conteúdo, há o problema da forma. O projeto do Deputado 
Gil Pereira dispõe sobre isenção de pagamento de taxa da Carteira de Identidade e da 
Carteira de Habilitação, mas usarão esse projeto para criar outras t.axas que nada têm 
que ver com o assunto. É o chamado projeto ··Frankcnstein", que deveria ser banido 
da Assembléia Legislativa. Por várias vezes, a nossa bancada se posicionou 
contrariamente a isso. No passado, quando nem aqui estava, há exemplos de projetos 
que foram aprovados dessa forma e foram repudiados pela sociedade. 

Não podemos avalizar um projeto que cria isenção para a segunda via de Carteiras 
de Identidade e de Habilitação, mas cria outras taxas como a taxa para emissão de 
nota fiscal avulsa, taxa para pedido inicial de regime especial, a criação da taxa para 
pedido inicial de regime especial, a alteração de regime especial, o pedido de 
prorrogação de regime especial, a autorização para impressão eletrônica de 
documento fiscal, a impressão de documento fiscal, a autorização de uso de emissor 
de cupom fiscal, a autorização para instalação de memória fiscal, enfim, uma série de 
taxas a serem criadas, incluindo aqui a apelidada de "narcotaxa", que seria agora de 
R$31,00 para licenciamento de veículo. Tudo isso no interior de um projeto que nada 
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tem que ver com o assunto. 

Para início de conversa, o projeto do Deputado Gil Pereira promove a isenção do 
pagamento de taxa. Mas aqui se pega carona na isenção e se cria taxa, não tendo uma 
coisa nada que ver com a outra. Em segundo lugar, o projeto isenta de taxa quem teve 
a sua Carteira de Identidade e de Habilitação furtadas. É, portanto, algo justo, que 
deveria merecer o nosso apoio. Mas essas mesmas pessoas beneficiadas serão 
prejudicadas com a criação de várias taxas. A intenção do Deputado, de favorecer 
aqueles que foram furtados. a fim de que possam tirar a segunda via do documento de 
graça, toma outro caminho. Depois de serem beneficiados com a isenção do 
pagamento de uma taxa da segunda via, terão que pagar várias taxas, inclusive a de 
licenciamento de veículo, o que é muito pior que pagar a segunda via. É melhor que 
pague, então, a segunda via que ganhar, depois, aquele monte de taxas incluídas no 
mesmo projeto. Só posso entender que esse uso do projeto do Deputado Gil Pereira 
como hospedeiro da "narcotaxa" e de outras tenha sido feito contra a vontade dele. 

O que estou fazendo, em nome da Bancada do PT, como manobra, de se usar um 
projeto "frankenstein", colocando-o como hospedeiro de diversas outras taxas, não é 
apenas uma denúncia vaga. É a comprovação de que esse projeto ocupa hoje 
estranhamente para votação, em 1 o turno, o primeiro lugar na pauta. Não sei por quê, 
se havia outros na frente, esse entra em primeiro lugar. Com tantos outros projetos, 
por que esse foi o escolbido? Acredito na habilidade do Deputado Gil Pereira, mas 
não acho que seja apenas isso que o fez estar colocado em primeiro lugar. Mas ele é 
repetido em primeiro lugar também na parte da tarde e já entra na Comissão de que 
faço parte - a de Fiscalização Financeira - hoje à tarde, para receber parecer e ficar 
pronto para a votação em 2° turno. Aí, sim, aparecerão a "narcotaxa" e as outras taxas. 
E aquele que ficou esperançoso de que o Deputado Gil Pereira lhe desse esse presente 
de fim de ano, de não precisar pagar a segunda via em razão de furto ou roubo, 
receberá não um presente, mas muitas taxas e gastos a mais, que lhe custarão bem 
mais que o pagamento da segunda via. 

Nesse sentido, estou encaminhando contrariamente à aprovação do projeto do 
Deputado Gil Pereira. não pelo seu conteúdo em 1 o turno, mas por ser o hospedeiro da 
"narcotaxa" e de várias outras taxas, transformado num projeto ••frankenstein", o que 
evidentemente não é a vontade do Deputado. Em nome da Bancada do PT. gostaria de 
encaminhar a votação contrariamente a esse projeto em 1 o turno. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, o contribuinte mineiro se coloca 
diante dessas taxas citadas pelo Deputado Rogério Correia com muita indignação. E 
gostaria de mencionar uma simples viagem que fiz, da BR-381 até Barbacena, minha 
cidade, e o que vi por essas estradas num percurso de mais ou menos 130km. Logo de 
início, entre a 381 e a cidade de Lavras, a quantidade de buracos nas estradas fez com 
que, em um dado momento, eu encontrasse três carros com os pneus furados e 
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algumas rodas quebradas. Logo após passar pela cidade de Barroso, um pouco 
mais à frente, não só o carro em que estava teve dois pneus furados e quebrou uma 
das rodas como também outro carro teve um pneu furado, e outro, os dois pneus 
furados. Então, Sr. Presidente, como é que nós, Deputados, iremos justificar perante o 
contribuinte mineiro a aprovação, nesta Casa, de mais taxas? Com que argumentação, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, iremos justificar para as pessoas que já pagam o seu 
IPV A, que já demonstram, aliás, algumas dificuldades para pagá-lo, o fato de ter que 
pagar agora mais taxas, sendo que os recursos não são investidos na melhoria da 
qualidade das estradas de Minas Gerais? Como os Deputados do None justificarão a 
situação das estradas? Nas estradas para Montes Claros, vários carros têm problemas 
sérios. Há dificuldade de transporte, há atrasos nas viagens. Aliás, vários 
representantes do povo daquela região, quando vêm a esta Casa, reclamam que é 
impossível transitar, especialmente, nas estradas que chegam a Montes Claros. Como 
deve ficar a população de Montes Claros, de Lavras, de Barroso, de São João del-Rei, 
de Barbacena e de tantas outras cidades com as estradas em péssimas condições, sem 
nenhum investimento? Ou seja, repercute dentro da sociedade a notícia de que os 
recursos que o Estado retém não estão sendo investidos na manutenção do mínimo 
necessário para transitar. 

As chuvas só começaram. Estamos no início das chuvas do verão. Elas virão com 
muito maior intensidade, provocando danos muito maiores ainda às estradas de Minas 
Gerais. Assim, esta Casa terá, se aprovadas essas emendas, esse projeto, que 
justificar, junto à sociedade de Minas Gerais, junto a todos os mineiros, junto a todos 
aqueles que andam de ônibus, a todos os que têm carros, o porquê dessas taxas e o 
porquê de as estradas estarem em tão mau estado de conservação. Então, essas 
emendas, na verdade, denigrem esta Casa, colocam em xeque a ação dos Deputados, 
que é fiscalizada diuturnamente pelos cidadãos mineiros, hoje conscientes, muito 
mais críticos em relação a nossas ações. Queria perguntar, Srs. Deputados, como os 
senhores justificarão, nas suas bases, a aprovação dessas emendas. Como os senhores 
justificarão junto aos seus eleitores, aos seus amigos, aos seus conhecidos e mesmo 
aos seus desconhecidos a aprovação dessas emendas, que oneram mais ainda o 
contribuinte mineiro? 

Sr. Presidente, para além dessa questão de multiplicar as taxas, os impostos, é o 
contribuinte que, realmente, mantém o Estado. Esse contribuinte cidadão quer que o 
Estado aplique melhor o dinheiro público. O Estado não fazendo assim, há o outro 
instrumento de mais taxas, de mais impostos, de onerar, mais ainda, o contribuinte 
sofrido dessas Minas Gerais. Este País tem hoje uma das maiores incidências de 
tributos do mundo. Do nosso PIB, 33% são retidos pelo Estado na forma de impostos, 
tributos, taxas e outras tantas formas de arrecadar, retirar e, às vezes, roubar do 
contribuinte para os cofres públicos, que os utilizam mal, que não os devolvem ao 
cidadão de maneira séria e comprometida, já que não houve modificação na situação 
da educação, da saúde e da segurança pública, que esta semana foi colocada em foco, 
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não somente por esta Casa, mas também pelos meios de comunicação. Mas, em 
vez de um projeto para que isso ocorra, para que se utilize melhor o dinheiro público, 
novamente, no final do ano, como aconteceu em outros anos, de afogadilho, no apagar 
das luzes, surgem as taxas. Se se fizer um levantamento dos anos legislativos, vamos 
ver que o mês de dezembro é o mês das taxas, dos impostos, desses projetos 
apressados, porque o Natal está chegando. Ao apontarem as festas natalinas, o fim de 
ano, o término das aulas, as férias dos trabalhadores que querem relaxar, de todos os 
cidadãos que pensam nas festas natalinas como uma forma de se encontrar, de 
esquecer as mazelas, chegam as taxas. É preciso observar que, no projeto do Gil 
Pereira, que tem uma iniciativa muito interessante, o que está acoplado, como disse o 
Deputado Rogério Correia, é algo estranho, um parasita. A iniciativa primeira do 
Deputado Gil Pereira é boa, mas o que se acopla ali é realmente algo que vai trazer 
danos para o bolso do contribuinte mineiro. Por isso, como membro do PT, colocamo-
nos contrários a esses penduricalhos do projeto, que vêm prejudicar o cidadão 
mineiro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o 
Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo que nos 
acompanha pela TV Assembléia, inicialmente, quero endossar as palavras dos 
companheiros Rogério Correia e Edson Rezende, pela postura firme em relação ao 
Projeto de Lei no 1.291, que estamos discutindo neste momento. Sr. Presidente, sou 
conhecedor da proposta inicial do projeto do Deputado Gil Pereira. Quero parabenizá-
lo pela iniciativa, porque o projeto é interessante e, de certa forma, faz justiça àquele 
cidadão que teve seus documentos extraviados por qualquer tipo de ação delituosa. 

Por outro lado, quero repudiar o oportunismo de colocar nesse projeto essa 
famigerada taxa de licenciamento, que gira em torno de 28 UFIRs. Não podemos 
concordar, de maneira nenhuma, com isso. Todos os companheiros sabem 
verdadeiramente o que aconteceu no final de 1999, quando tentaram emplacar a 
chamada narcotaxa. Gostaria de dizer que, naquele momento, esta Casa passou por 
uma situação difícil. A Presidência cobrou dos Deputados, dizendo que o projeto era 
um divisor de águas. Naquele momento, tentava-se impor uma taxa de R$45,00 a 
todos os proprietários de veículos. Não interessava se o cidadão possuía uma 
motocicleta CG-125 bem velhinha, uma BMW, uma Cherokee ou outro veículo 
importado. Todos pagariam uma taxa de licenciamento de R$45,00, que seriam 
destinados à segurança pública do nosso Estado. O Deputado Edson Rezende já disse 
que o País impõe impostos altíssimos ao cidadão que, quando adquire o veículo, já 
paga IPI, ICMS e seguro obrigatório. E qual é a resposta que o Estado dá a esse 
cidadão? Praticamente nenhuma. Vários companheiros desta Casa já ocuparam a 
tribuna para denunciar a situação em que se encontram as estradas de Norte a Sul do 
Estado, como os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico Rafael. Eles vêm 
denunciando a situação precária em que se encontram as rodovias que cortam nosso 
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Estado. 

Por outro lado, existe essa iniciativa de cobrança de mais uma taxa. Tentam impor 
goela abaixo do cidadão mais um tributo. O cidadão já terá que pagar o IPV A, o IPTU 
e uma série de taxas no ano que vem. São impostos cobrados todo início de ano. Por 
isso, os Deputados dotados de bom-senso e equilíbrio não poderão aprovar mais essa 
taxa, a cobrança de mais um tributo neste final de ano. Quero externar essa minha 
preocupação. Estarei conversando com os companheiros do PDT para que isso não 
ocorra. Não podemos permitir que o povo seja sacrificado mais uma vez. Quero 
ressaltar que considero a iniciativa do Deputado Gil Pereira muito boa. Mas utilizar o 
Projeto de Lei n• 1.291, já tachado pela imprensa de "projeto hospedeiro", é uma 
vergonha, e não podemos permitir sua aprovação. Existe uma manobra política em 
Plenário para a aprovação desse novo tributo, e não podemos aceitá-la, em hipótese 
alguma. 

No momento em que se tentou aprovar a chamada narcotaxa, o que aconteceu? Ela 
foi aprovada em 1° c 2° turnos, mas houve uma reação enonne por parte da população 
e também dos veículos de comunicação. Esta Casa levou uma surra da opinião 
pública, que, assim como todos os veículos de comunicação, criticou a sua aprovação 
por uma semana, sem trégua. Ao final, esta Casa teve que derrubar o projeto na 
redação final, coisa que nosso Regimento Interno não permite. Por quê? Porque os 
Deputados não queriam passar pela vergonha de ter que encarar o cidadão lá fora, 
depois de aprovar a cobrança de mais uma taxa. Aquele projeto, que já havia sido 
aprovado em 1 Q e 2° turnos, teve todo o seu teor alterado na redação final. 

Portanto, achamos que o projeto do Deputado Gil Pereira é bom e faz justiça, uma 
vez que o Estado tem o dever constitucional de promover a segurança pública. Mas 
quando ele, Estado, falha e o cidadão é vítima de roubo, precisa ter a garantia de que 
poderá receber a segunda via de seus documentos sem ter que pagar nova taxa. Por 
outro lado, incluir nesse projeto a cobrança de 28 UFIRs, onerando ainda mais o bolso 
do cidadão, é uma vergonha, e não vamos aceitar. 

Pelo que prevê a Constituição Estadual, os Deputados fiscalizam os atos do Poder 
Executivo e acompanham todo o desenrolar das gestões dos negócios públicos do 
Estado. Há de se ressaltar a importância dos Deputados em Plenário, fazendo 
obstrução, não permitindo que o povo de Minas, mais uma vez, pague aquilo que não 
deve. O cidadão paga seus impostos: IPI, ICMS, IPV A, taxa de emplacamento, e 
agora terá de pagar taxa de licenciamento. Isso é uma vergonha. 

Não podemos permitir que essa taxa seja aprovada no Plenário, porque depois quem 
vai se encontrar com o cidadão somos nós, que retomaremos às bases e teremos o 
COI1JO a corpo. Com que cara vamos encarar nossos eleitores, já que estamos votando 
uma taxa totalmente descabida, uma vez que esse cidadão já paga IPI, ICMS, IPV A e 
taxa de emplacamento? O veículo, ao final do pagamento de todos esses tributos, está 
mais do que licenciado. 

O cidadão que demorou a adquirir um veículo mais modesto, com seu salário, 
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sofrerá mais uma vez ao pagar uma taxa em torno de R$30,00. O Governo tem de 
buscar alternativas, gerenciando melhor o dinheiro público, para que não ocorra, mais 
uma vez, o desrespeito ao povo de Minas, ao cidadão, trabalhador e contribuinte. 

É esse nosso encaminhamento. Buscaremos essa mesma posição dos e:ompanheiros 
do PDT. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encaminhar a 
votação do Projeto de Lei n• 1.291/2000, do Deputado Gil Pereira, o que nos vem à 
mente é o objetivo desse projeto. Não vai aqui -e falo isso com enorme respeito a um 
companheiro correto e leal - nenhuma critica pessoal ao Deputado Gil Pereira. 

O que está ocorrendo é a utilização de um projeto de outra natureza para acolher - o 
termo usado pela imprensa e pelos parlamentares é "hospedar" - objetivos que nos 
parecem extremamente danosos ao povo de Minas, aos contribuintes já tão 
sacrificados por um Governo inoperante, descompromissado, ausente, incompetente, 
que destruiu as finanças públicas do Estado. 

Hoje, o cofre do Estado está quebrado, e há um desespero por parte do Governador 
e seus asseclas de fazer dinheiro para tentar pagar o mínimo de seus compromissos na 
administração do Estado. 

Quero apenas lembrar o sentido do termo que está sendo usado e que me parece de 
um simbolismo exemplar, a palavra "hospedeiro", c invocar todos os nossos colegas, 
Deputados médicos nesta Casa, que são muitos. Vejo, a meu lado, o Deputado 
Rêmolo Aloise, que foi aluno de meu pai e que, há poucos dias, me homenageou com 
uma foto que muito me sensibilizou: meu pai foi paraninfo de sua turma na Escola de 
Medicina. Vejo, ainda, os Deputados Hely Tarqüínio, José Braga, Marcelo Gonçalves 
e tantos outros companheiros Deputados, médicos competentes e brilhantes, que têm 
dedicado sua vida no enfrentamento das doenças que afligem e matam o povo 
miserável de Minas e do Brasil. Invoco o testemunho desses médicos sobre o 
significado, na medicina, do termo "hospedeiro". 

Sou filho de sanitarista, que dedicou sua vida ao combate de doenças 
parasitológicas. No exerctcto da medicina social, acabou por contrair 
esquistossomosc, doença de Chagas e malária. Morreu por isso. Sei muito bem do que 
estou falando. 

"Hospedeiro", meus amigos que me vêem e ouvem, é o termo usado para seres que 
hospedam os parasitos que dizimam a população pobre do Brasil. Cada um dos 
colegas médicos pode discorrer muito bem sobre os hospedeiros da leishmaniose, da 
esquistossomose e da doença de Chagas. O Deputado Rêmolo Aloise, que estudou 
Parasitologia com dedicação e competência, sabe a que me refiro. 

Podemos dizer que, agora, temos um hospedeiro para um novo parasito que ataca 
de maneira absolutamente covarde o povo de Minas Gerais; um hospedeiro que 
acolhe, em seu bojo, a cobrança de taxas indevidas - não uma ou duas, mas muitas, a 
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começar pela "narcotaxa", a taxa de renovação de licenciamento de veículos, que 
é a mais indecente, porque atinge com maior força o contribuinte mineiro. O novo 
hospedeiro está acolhendo 14 taxas, que lhe vêm sugar o sangue e adoecê-lo. Tudo 
isso, meus amigos, graças à incompetência, à omissão e à preguiça do Governador 
Itamar Franco. Essa é a nova desgraça que ele traz para Minas, se não bastasse tudo o 
que de mal já nos fez: a política de terra arrasada e a destruição do aparato público, 
das instituições e do Tesouro de Minas Gerais. 

Uma nova doença atinge o coração de nosso povo. É contra isso que temos de 
reagir. E esta Casa tem autonomia e dignidade para reagir com força contra mais essa 
agressão contra o povo de Minas Gerais. Não, Governador, desta vez, V. Exa. não vai 
levar esse dinheiro. Chega. V. Exa. já não tem crédito junto à opinião púb1ica, e não 
terá crédito financeiro para continuar a fazer seus desmandos, não terá crédito para 
ficar viajando pelo Brasil afora, não terá crédito para ficar no Hotel Glória com seus 
assec1as. Chega. Agora é a pão e água. Todos os homens de bem conseguem dinheiro 
trabalhando. Por que com V. Exa. é diferente? Por que V. Exa. não tenta, pelo menos 
uma vez, um dia de trabalho como Governador de Minas para, quem sabe?, começar a 
enfrentar nossos problemas? 

Esta Casa não tem o compromisso de pagar a incompetência, a vagabundagem, a 
preguiça. Diremos .. não" a esse atentado contra os interesses do povo de Minas 
Gerais, dos contribuintes, que já estão fartos, cheios da sua omissão, da sua 
incompetência, da sua ausência. Faço um desafio. Se o Governador nos disser que 
ficará uma semana inteira despachando em seu gabinete, cumprindo o horário de 
funcionário público que é, se provar que se enquadrará e que vai trabalhar, podemos 
conversar. Se for preciso, baterá ponto. Vamos fiscalizar o Governador, se 
comparecerá ao seu gabinete uma vez que seja, em vez de ficar dando voltinha em 
torno do lago dos cisnes, em vez de ficar passeando em tomo do Palácio da 
Liberdade. Das poucas vezes que vem a Minas, nem o caminho para chegar ao 
Palácio da Liberdade conhece. E tenho provas. Teve de treinar. Não conhece sua 
gente, não conhece seu Estado, não conhece a capital de Minas, porque aqui não 
comparece. Deixo por menos. Três dias chegam. Se V. Exa. comparecer ao trabalho, 
reveremos nossa posição; senão, xô! Chega. Basta. Não votaremos essa agressão, não 
aceitaremos mais esse parasita que atingirá o povo de Minas Gerais. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo 0° 1, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda 0° 1. Os Depulados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em I o turno, o Projeto de Lei n° 
1.291/2000 na forma do Substitutivo TI0 1 com a Emenda n° 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. A Presidência registra que o Deputado Rogério Correia votou 
contrariamente à matéria. 

Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Resolução n• 1.803/2001, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a criação e implementação do Sistema Integrado de 
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Administração Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
SIAFI - Assembléia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A Mesa da Assembléia e a Comissão de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação e pela rejeição da Emenda TI0 I. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Márcio 
Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, na 
discussão do projeto, quero dizer da importância e do avanço significativo, não só 
para esta Casa, que se tem esforçado para tornar transparentes todas as atitudes, todas 
as suas ações, mas também para a administração pública. 

O SIAFI é, sem dúvida alguma, um organismo capaz de promover a simplificação e 
a racionalização da gestão orçamentária e financeira das contas da Secretaria da 
Assembléia, de assegurar a transparência na administração dos recursos financeiros da 
Assembléia, de contribuir para maior eficiência no processo de consolidação das 
contas. 

Portanto, Sr. Presidente não há sombra de dúvida de que esse é um avanço 
importante e significativo e um compromisso de nosso Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, e da atual Mesa. 

Quero aproveitar o ensejo, Sr. Presidente, companheiros da Mesa, meu Líder, 
Deputado Ivair Nogueira, para fazer um apelo. Das dezenas de projetos de minha 
autoria, Sr. Presidente, que estão prontos para vir a Plenário, escolhi sete, os quais vou 
passar às mãos de V. Exa. neste momento - aliás, já procurei a sua assessoria -, 
fazendo um apelo para que os coloque em pauta. 

No momento em que discuto a aprovação desse projeto importantíssimo para esta 
Casa, resgatando um compromisso de V. Exa. e da Mesa Diretora, não consigo 
entender, Sr. Presidente, por que projetos da natureza dos que estou apresentando, 
aptos para irem a Plenário, não são colocados em pauta. 

A opinião pública criticou esta Casa em alguns aspectos. Um deles foi sobre a 
produção legislativa de cada Deputado, mas em nenhum momento disse que o 
Deputado Márcio Cunha tem aproximadamente 40 projetos tramitando nesta Casa. 
Projetos. por exemplo, Sr. Presidente, como este aqui, que prevê a realização da 
Semana de Conservação Escolar no calendário da Secretaria da Educação, que é um 
processo importante. Temos diversas escolas estaduais que precisam ser reformadas, 
mas a comunidade tem de entender que preservá-la é seu dever. E esse projeto atinge 
esse objetivo. 

Outro projeto institui a Ouvidoria de Licitação. Inúmeras vezes tive a oportunidade 
de conversar sobre isso, e os Deputados estão absolutamente favoráveis a ele. 

Outro dispõe sobre a prioridade para procedimentos administrativos em que 
figurem como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos 
administrativos no Estado, pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. E cada dia 
que passa essas pessoas estão ficando mais velhas e deixando de ter esse benefício. 
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Então, vamos colocar esses projetos em pauta, Sr. Presidente. 

Outro autoriza o Poder Executivo a estabelecer o calendário estadual de eventos, 
cria o Programa Objetivo da Escola Pública, a realização de eventos, dispõe sobre a 
forma de apresentação do Balanço Geral do Estado e um projeto do- Tribunal de 
Justiça por meio do qual pretendemos desfazer o equívoco que foi o de querer 
transformar a cidade de Piedade do Rio Grande em comarca de Barbacena, porque, na 
verdade, essa comarca sempre foi de Andrelândia, que é a cidade mais próxima. A 
Prefeitura e as lideranças estiveram aqui, c vimos que foi um equívoco que 
cometemos. Portanto, o Tribunal de Justiça apresentou o projeto, que está apto para ir 
a Plenário. 

Sr. Presidente. V. Exa. tem tido com este Deputado e com todos os outros a maior 
gentileza, a maior compreensão, mas creio que deve haver uma disputa muito grande 
para a colocação desses projetos na pauta. Quero aproveitar este momento em que 
cumprimento V. Exa. e toda a Mesa por resgatar esse compromisso com a sociedade e 
apresentar o projeto SIAFI à Assembléia para dizer que, "mutatis mutandis", há 
projetos da lavra deste Deputado tão importantes quanto esses, que merecem constar 
na nossa pauta de final de ano. Portanto, rogamos a V. Exa. que inclua na pauta 
nossos projetos que estão aptos a ir a Plenário. A Mesa tem feito um trabalho 
fantástico e incansável, mas tenho que dar uma satisfação à opinião pública que 
criticou esta Casa, falando que a produção legislativa é mínima, que não 
apresentamos projetos. Estou dando o exemplo de sete projetos nossos que estão 
prontos para ir a Plenário, projetos importantes para a coletividade mineira. É tão-
somente com esse objetivo, Sr. Presidente, que faço esse apelo a V. Exa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA N" 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.803/2001 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
Art. 2• - Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e aos membros do Poder 

Legislativo será facultado o acesso ao banco de dados do SIAFI - Assembléia, 
mediante senha personalizada, nos termos do regulamento. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão - Rogério Correia - Durval Ãngelo. 
Justificação: Pela redação original, só terão acesso ao SIAF o Tribunal de Contas e 

os órgãos de contabilidade e planejamento do Estado. Entendemos de suma 
importância que os Deputados também tenham assegurado o acesso ao sistema, para 
que possam exercer seu dever constitucional de fiscalizar os atos emanados das 
autoridades públicas, na defesa dos princípios da transparência, interesse público, 
economicidade c razoabilidade. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 
no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda dos Deputados 
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Adelmo Carneiro Leão, Durval Ângelo e Rogério Correia, a qual recebeu o n° 2 e 
que, nos tennos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com a 
emenda à Mesa da Assembléia, para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar no 35/2001, do Deputado 
Ivair Nogueira, que altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar no 26, de 14/1/93, que 
estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu colar 
metropolitano. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência, nos termos do inciso I do art. 263 do Regimento Interno, vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal. Com a palavra, o Sr. Secretário para 
proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Á vila) - (- Faz a chamada) 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ennano Batista - Ivair Nogueira - Antônio 

Carlos Andrada- Cristiano Canêdo - Sebastião Costa- Luiz Fernando Faria- Ivo José 
- Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio- Agostinho Patrús- Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta- Dalmo Ribeiro Silva- Dimas Rodrigues -
Doutor Viana- Elaine Matozinhos - Fábio A velar- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto -
Hcly Tarqüínio- Irani Barbosa- João Batista de Oliveira- João Leite- José Braga-
Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise- Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar no 35/2001. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.784/2001, do Deputado Dilzon Melo, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança a área de 
terreno que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está. portanto, 
aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n° 1.784/2001. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Discussão, em lo turno, do Projeto 
de Lei no 1.874/2001, do Deputado Antônio Júlio, que permite a celebração de 
convênios entre as universidades do sistema estadual e os municípios mineiros para a 
implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas de TI0 S 1 a 3, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com as Emendas de n°s 
1 a 3, apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira 
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opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°S I a 3, da Comissão de 
Justiça, e com a Emenda D0 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas TI0 S 1 a 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 1.874/2001 com as Emendas nos 1 a 4. À Comissão de Educação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 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 Administração Pública opina por sua aprovação na forma do vencido em 
1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei TI 0 

1.501/2001 na forma do vencido em ! 0 turno. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.478/2001, do Deputado Ambrósio 

Pinto, que cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em I o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.478/2001 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos para 

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

Reabenura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.900/2001, do Deputado Antônio 

Andrade, que altera a Lei no 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação na forma do vencido em 1" turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.900/2001 na forma do 
vencido em 1" turno. À Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos para 

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
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, c para a 
reunião extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO ESPORTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte c oito de novembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Maria Olívia, Ivair 
Nogueira e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o 
convênio firmado entre a UFMG e o Mineirão. Registra-se a presença dos Srs. Prof. 
Marcos Roberto Ribeiro, Coordenador do Programa UFMG Jovem, representando o 
Prof. Francisco César de Sá Barreto, Reitor da UFMG; Prof. Ronaldo Tadeu Pena, 
Pro-Reitor de Planejamento da UFMG; Dr. Gil César Moreira de Abreu, Engenheiro 
Civil e Construtor do Mineirão; Dr. Flávio Modenesi, Presidente da ADEMG; Dr. 
Paulo Sanderson Gil Nunes, Assessor Jurídico da ADEMG, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. O 
Presidente anuncia a presença do Cel. Sebastião Moreira de Castro, Diretor de 
Promoções da ADEMG, e do Sr. Arlindo Hosken Ayrs, Chefe de Gabinete da 
ADEMG. Logo após, passa a palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Bené Guedes, Presidente- Maria Olívia- Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 20" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DE 

COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

Às dezesseis horas do dia quatro de dezembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Eduardo Brandão e Fábio A velar, 
membros da Comissão de Membros de Comissões Permanentes; Mauro Lobo, Dilzon 

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



994 
Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o 
Deputado lrani Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro 
Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a dotação de recursos previstos para o 
Tribunal de Justiça, para a Procuradoria Geral de Justiça e para a Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG - e os destinados às usinas hidrelétricas do 
Estado na proposta orçamentária para o exercício de 2002. Passa-se à 3" Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições das 
Comissões. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. 
Registra-se a presença dos Srs. Dênis Cláudio Cruz de Souza, Superintendente de 
Planejamento do Sistema Elétrico e Desenvolvimento de Novos Negócios de 
Geração; Pedro Carlos Vieira, da Superintêndencia de Controladoria, e Manoel 
Bernardino Soares, Assessor da Superintêndencia Jurídica, todos da CEMIG, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Rêmolo Aloise, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações :iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, confonne consta nas 
notas taquigráficas. Ato continuo, é aprovado o requerimento solicitando as seguintes 
informações à CEMIG, sobre o Projeto de Lei n" 1796/2001: planilhas sobre as usinas 
hidrelétricas (9) dessa empresa, com a indicação da participação de cada consorciado; 
estudo comparado entre os ganhos dessa empresa no sistema de transmissão e o ganho 
da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, com o encurtamento do trecho 
ferroviário na construção da Usina de Aimorés; a estimativa do custo da construção 
de uma eclusa; os contratos dos consórcios e uma listagem de quais municípios, fora 
da área da SUDENE, foram contemplados com o Projeto Luz do Campo. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros das Comissões para a próxima reunião ordinária, detennina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo- lvair Nogueira. 

ATA DA 78" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Sebastião Costa (substituindo este ao 
Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara abena a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
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Deputado Carlos Pimenta, 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 n°S 315/2001, do Superintendente-
Geral Fundiário do ITER-MG. publicado no "Diário do Legislativo .. de 2211112001; e 
!40/2001. do Secretário da Casa Civil. publicado no "Diário do Legislativo .. de 
29111/2001. 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 
Lei n• 1.575/2001 (relator: Deputado Sebastião Costa. em virtude de redistribuição). 
Passa-se à 211 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão c votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n• 2.872/200 I. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia. Após 
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
1.704/2001. Colocado em votação. é aprovado requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta, em que solicita se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornalista Luiz Ribeiro. do jornal "Estado de Minas··. pela conquista do Prêmio Caixa 
Econômica Federal-Sindicato dos Jornalistas Profissionais 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. 13 de dezembro de 200 I. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Carlos Pimenta- Sebastião Navarro Vieira. 

ATA DA 80" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton. Fábio A velar. Maria 
José Haueisen e Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade. 
por indicação da Liderança do PMDB). membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira e Luiz Fernando Faria. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos 
Presidentes da AMAALDEIA e da ASTURIES. em que encaminham denúncias de 
degradação ao meio ambiente em loteamentos de Casa Branca, e do Presidente do 
SINO !EXTRA. em que manifesta indignação pelo tratamento dado pela BRUMAFER 
aos assessores do Sindicato, por ocasião da visita a essa empresa, e solicitando seja 
agendada uma visita da Comissão à Mineração Rio Verde. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições 
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sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer 
pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei TI 0 451/99 na forma do Substitutivo n° 1 
ao vencido no 1° turno (relator: Deputado José Milton). O Parecer para o ] 0 Turno do 
Projeto de Lei n• 1.337/2000, que conclui pela aprovação da matéria na fonna do 
Substitutivo no 2, deixa de ser apreciado em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen, em que solicita adiamento da discussão do referido 
parecer. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, é aprovado, 
em turno único, o Requerimento no 2.907/2001. 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 Marco 
Régis, em que solicita seja realizada audiência pública na cidade de Muzambinho, em 
conjunto com a Comissão de Saúde, para discutir as conseqüências do uso de 
agrotóxicos na agricultura e o controle natural de combate às pragas agrícolas em 
Minas Gerais; Maria José Haueisen, em que solicita seja realizada audiência pública 
na cidade de Sabará, para discutir eventuais danos causados ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico, decorrentes da mineração de ferro na serra da Piedade; Miguel 
Martini, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei 
n• 1.337/2000; Anderson Adauto, em que solicita seja realizada audiência pública 
para discutir a exploração das águas minerais das cidades do Circuito das Águas; e 
Edson Rezende, em que solicita seja realizada audiência pública, em conjunto com a 
Comissão de Direitos Humanos, para discutir a abertura das propostas da 
Concorrência no 2/2001. 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, 18 de dezembro de 2001. 
Fábio A velar, Presidente- Miguel Martini- Edson Rezende- Anderson Adauto. 

ATA DA I' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR 
O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.918 

Às nove horas do dia doze de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala ·das 
Comissões os Deputados Márcio Kangussu, João Batista de OH veira e Durval Ângelo, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, tarobém, o Deputado Bilac Pinto. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio K.angussu , 
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, o Presidente convida o Deputado 
João Batista de Olveira para atuar como escrutinador e determina a distribuição das 
cédulas de votação. Feita a contagem dos votos, registram-se três cédulas de votação. 
Os Deputados Márcio Kangussu e Durval Ângelo obtiveram três votos cada um para 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Presidente "ad hoc" empossa o 
Vice-Presidente e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, empossa o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, e retoma 
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a presidência a ele, que agradece sua eleição e designa o Deputado Durval Ângelo 
relator da matéria, Deputado Durval Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Márcio Kangussu, Presidente- Durval Ângelo, relator- João Batista de Oliveira. 
ATA DA 20" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Sebastião 
Navarro Vieira, Márcio Cunha (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB) e Maria Olívia (substituindo o 
Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Mauro Lobo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do 
Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 7/l2/2001. A Presidência comunica que a Comissão recebeu o Projeto 
de Lei n• 1.422/2001, do Governador do Estado, e que, nos termos do Regimento 
Interno, avocou a si a relataria da matéria no 2° turno. Passa-se à I a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei n• 1.422/2001 no 2" turno, na forma do vencido no I • 
turno (relator: Deputado João Batista de Oliveira). Encerrada esta fase, a Presidência 
submete a discussão e votação, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n"s 1.791 e 1.800/2001, que são aprovados. O Deputado Carlos 
Pimenta, membro da Comissão, participa do final da reunião. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Eduardo Hermeto- Amilcar Martins. 

ATA DA 34' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às quatorze horas do dia treze de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro 
Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leimra 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 no edital de convocação c a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O 
Presidente comunica que nessa data avocou a si a relataria do Projeto de Lei n. o 

1.874/2001. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado, no 2° turno, o parecer pela aprovação, na forma do 
vencido em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.874/2001 (relator: Deputado Paulo Piau). 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão c votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados dois requerimentos: 
um, do Deputado Doutor Viana, pedindo seja enviado ofício às autoridades 
legislativas no âmbito federal que menciona, com vistas à alteração dos arts. 41 e 42 
da Constituição Federal, que vêm acarretando prejuízos aos trabalhadores na 
educação, quando de sua aposentadoria; o outro, do Deputado Paulo Piau, solicitando 
seja enviado oficio à Procuradora-Geral do Estado, com vistas a que forneça à 
Comissão o parecer referente às novas normas de aposentadoria do trabalhadores na 
educação, contidas nos arts. 41 e 42, em face da Emenda à Constituição n• 20/98. 
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, 19 de dezembro de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Antônio Carlos Andrada- Glycon Terra Pinto. 

ATA DA 40' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quinze horas e quarenta e um minutos do dia treze de dezembro de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely 
Tarqüfnio, Antônio Genaro e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designa os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n•s 1.344/2001, em z• rumo (Deputado Sebastião Navarro 
Vieira); 1.760/2001, em 2° turno (Deputado Cristiano Canêdo); Projeto de Lei no 
1.76112001, em 2• turno (Deputado Cabo Morais). O Presidente deixa de apreciar a 
matéria constante na pauta, tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais. 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, 18 de dezembro de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio Sebastião Navarro Vieira -

Cristiano Canêdo- Sargento Rodrigues- Cabo Morais. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.918 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem n" 242/2001, o Governador do Estado, utilizando-se das 
auibuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, ambos da 
Constituição do Estado, encaminha a esta Casa as razões que o levaram a opor veto à 
Proposição de Lei no 14.918, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 29/11/2001, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 1 I 1, I, 
"b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei n" 14.918, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Sapucaí parte do 
imóvel de propriedade do Estado com área total de 23,59ha, destinado à ampliação do 
disuito indusuial de Santa Rita do Sapucaí. 

Consoante as razões do veto, a área que se pretende doar é reservada para uso 
especial, uma vez que o Estado ali mantém o Centro Educacional Cel. Francisco 
Moreira, que funciona regularmente desenvolvendo trabalho relevante no campo do 
ensino e do amparo à criança. 

Em que pese à nobre intenção do Governador do Estado de preservar o imóvel que 
atende ao interesse da coletividade, temos a ponderar que a sua vasta extensão 
invalida as razões que ele invocou. Embora destinado ao uso especial, o imóvel pode 
abrigar também o distrito industrial e, mesmo assim, continuar servindo às demandas 
da coletividade, principalmente as que se referem à geração de empregos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n" 

14.918. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente- Durval Ângelo, relaror- João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.921 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 244/2001, o Governador do Estado, utilizando-se das 

auibuições que lhe são conferidas no art. 90, VIII, c/c o art. 70, I!, ambos da 
Constituição do Estado, encaminha a esta Casa as razões que o levaram a opor veto 

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



1000 
parcial à Proposição de Lei no 14.921, que autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica com o Município de Bonfim. 

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 parcial à Proposição de Lei n• 14.921 que 

autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município de Bonfim. 
Consoante as razões do veto, o Estado tem necessidade do imóvel municipal porque 

lá já está funcionando unidade de sua rede de ensino, e seria impraticável fazê-la 
funcionar no bem de sua propriedade. 

De fato, ao fazer a exigência de haver equivalência entre os valores dos imóveis a 
ser permutados. a proposição de lei estabelece condição de cumprimento impossível, 
uma vez que os imóveis têm valores sabidamente diferentes; passa, então, a ser 
contrária ao interesse público. 

É oportuno esclarecer que. sempre que tramita projeto de lei versando sobre 
alienação de imóveis, esta Casa envia o ofício ao Poder Executivo a fim de que 
informe sobre a possibilidade de realização do negócio jurídico. 

No caso em estudo, encontram-se nos autos, às fls 9 e 17, dois ofícios em que se 
solicitam essas informações ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, respectivamente, de 16/6/2000 e de 18/5/2001; todavia a resposta aos 
ofícios mencionados não foi encaminhada a esta Casa e a proposição foi aprovada à 
revelia da posição do Executivo. 

V ale salientar que os cofres estaduais não terão prejuízo com a realização do 
negócio, que se fará sem torna para as partes, porque o bem a ser recebido é o de 
maior valor. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei 

n• 14.921. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Bilac Pinto, Presidente - Márcio Cunha, relator - Kemil Kumaira - Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.849/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei n• 1.849/2001, de iniciativa do Governador do Estado, pretende 

dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à Escola Estadual Neder 
Issa, situada no Município de Governador Valadares. 

Após o exame preliminar 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. 102, VI, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Trata a matena de proposta formulada pelo colegiado da Escola Estadual 

Neder Issa, que homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a 
indicação do nome do Professor Paulo Freire para denominar o estabelecimento, 
como tributo e reconhecimento aos seus trabalhos, bem como aos relevantes serviços 
prestados ao País, com destaque para o movimento em prol da alfabetização de 
adultos. 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19/9/21, em Recife. Formou-se em 
Direito, doutorando-se em Filosofia e História da Educação. Fundou, juntamente com 
outros educadores, o Instituto Capibaribe, instituição de ensino privado. Foi professor 
de Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social; Conselheiro do Conselho 
Estadual de Educação de Pernambuco; Consultor da UNESCO; professor da 
Universidade de Harvard, EUA; Consultor Especial do Departamento de Educação do 
Conselho Mundial de Igrejas e Professor da Universidade de Genebra. A sua biografia 
credencia e ratifica a homenagem ora proposta. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.849/2001 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.717/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 

Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade da proposição. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 

competência. 
Fundamentação 

O imóvel objeto do projeto de lei em exame é constituído por um terreno com área 
de 7.200 m2 , localizado no Bairro São Pedro, no Município de Abaeté. 

Esse imóvel foi doado pelo município, em 1971, ao Estado, que até o momento não 
lhe deu destinação útil à sociedade. 

Por outro lado, o município necessita do imóvel para atender a demanda da 
população local, pois pretende erigir um ginásio poliesponivo com pista de atletismo, 
o que, sem sombra de dúvida, propiciará uma nova dimensão ao esporte e lazer da 
comunidade. 

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao interesse público, 
merecendo prosperar nesta Casa Legislativa. 

Ademais, como o imóvel era do município, estará apenas retornando a ele, não 
havendo, sob essa ótica, perda patrimonial do Estado. 
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Finalmente, quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a 

alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que ato de 
doação de imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto do Lei n• 1.71712001 no 

1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise - Ivair 

Nogueira- Anderson Adauto- Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.79312001 

Comissão de Fiscalização Financeira c Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em pauta 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Poço Fundo. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por 
sua juridicidadc, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria quanto à repercussão financeira, 
conforme estabelece o art. I 02, VIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob análise tem por objetivo autorizar a doação ao Município de Poço 

Fundo do imóvel situado nesse município, no DistrilO de Paiolinho, constituído de 
área de terreno com 5.000m2, no qual já se encontra instalada a Escola Estadual Rita 
da Conceição Sandy. Ocorre que, pelo fato de o imóvel ser de propriedade do Estado, 
o município encontra-se impedido de executar obras de reforma e ampliação 
necessárias para melhorar as condições de funcionamento da escola e a qualidade do 
ensino. 

A proposição sob comento está em consonância com a Lei Federal n° 4.320, de 
1713164, que estabelece que a movimentação dos valores que compõem o ativo 
permanente do Estado por venda ou doação se fará somente com a autorização 
explícita do Legislativo, dada em lei específica. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, vale registrar que a doação 
não acarretará despesas para os cofres públicos, só implicando redução do ativo 
permanente do balanço do Estado. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.79312001 no 1• 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmo1o Aloise, relator - Dilzon Melo - Ivair Nogueira-

Luiz Fernando Faria- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" I .82512001 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria da Bancada do PFL, o projeto de resolução em epígrafe objetiva sustar 
os efeitos do Decreto no 41.984, de 4/10/2001, que altera o Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto n° 38.104, de 28/6/96, e dá outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada inicialmente 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução com o Substitutivo no I, que 
apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para ser analisada nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A proposição em tela pretende sustar o Decreto no 41.984, de 2001, que alterou 
diversos dispositivos do Regulamento do ICMS relacionados às operações com 
insumos e produtos agropecuários. 

O art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado atribui competência privativa à 
Assembléia Legislativa para sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. 

Por sua vez, o art. 12, § 4°, da Lei no 6.763, de 1975, que consolida a legislação 
tributária, estabelece que, para fins de concessão e revogação de incentivo e benefício 
fiscal, o convênio deverá ser submetido à apreciação da Assembléia Legislativa do 
Estado. 

Assim, a delegação legislativa atribuída ao Poder Executivo impõe, como fonna 
imprescindível de validade e eficácia jurídica do ato normativo que implementar o 
benefício ou incentivo fiscal, a submissão à Assembléia Legislativa do convênio 
interestadual celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, 
consoante o disposto no art. 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal. 

Logo, entende este relator que não poderia o Decreto no 41.984, de 2001, conceder 
ou revogar benefícios do ICMS, ainda que previamente autorizados pelo CONF AZ, 
sem submeter os convênios ao exame da Assembléia Legislativa, daí porque o decreto 
editado diretamente pelo Poder Executivo exorbitado poder regulamentar. 

Ademais, o decreto contempla hipóteses de majoração de tributo no mesmo 
exercício financeiro, esbarrando na vedação do art. 150 inciso III, alínea "b", da 
Constituição Federal. 

O ordenamento constitucional vigente recepcionou os convênios interestaduais 
celebrados no âmbito do CONFAZ , que também são agasalhados pelo entendimento 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, havendo norma da legislação tributária estadual que exige a ratificação dos 
convênios pela Assembléia Legislativa, para fins de concessão de benefícios e 
incentivos fiscais do ICMS, celebrados por convênio na forma da Lei Complementar 
Federal no 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8°, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, não se poderá editar diretamente 
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decreto do Poder Executivo antes da ratificação expressa do convênio por esta 
Casa Legislativa. 

1004 

O Decreto n" 41.984, de 2001, baixado pelo Poder Executivo do Estado em virtude 
de várias decisões do CONF AZ para o setor agropecuário, algumas ratificadas e 
outras que não contaram com a aprovação unânime dos Estados e do Distrito Federal, 
acabou resultando no aumento da carga tributária do ICMS para as operações com 
calcário, adubo e outros fertilizantes, gado bovino e além de ter disciplinado hipóteses 
de diferimento, de percentuais de base de cálculo e de situações novas de 
transferência de créditos do ICMS. 

Assim, o decreto em exame reduz incentivo para operações do setor agropecuário c 
de insumos por meio de fixação de percentuais menores de redução base de cálculo, o 
que, na prática, significa aumento da carga tributária. 

Além disso, o decreto elimina o benefício fiscal de redução de base de cálculo do 
ICMS nas operações com leite, creme de leite e leite desnatado, o que também 
acarreta aumento da carga tributária para tais operações. 

Daí, deve ser acolhido o projeto de resolução em tela que dispõe sobre a sustação 
do decreto, recomendando-se, de modo a evitar maiores prejuízos para o setor 
agropecuário, que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa projeto de lei que altere a 
legislação tributária estadual ou mesmo edite outro decreto específico, depois de 
devidamente ratificados pela Assembléia Legislativa os convênios interestaduais 
celebrados no CONF AZ. cuidando apenas e tão-somente das operações que resultem 
na redução da carga tributária, tais como: 

a) as operações internas com o queijo Minas, com redução de base de cálculo em 
61,11%, o que reduz alíquota direta dos atuais 18% para 7%; 

b) prorrogação do prazo de vigência da redução da base de cálculo para os 
inseticidas e fertilizantes utilizados nas atividades agropecuárias; 

c) isenção permanente para as sementes e mudas e para vacinas, soros e 
medicamentos utilizados em diversas atividades da agricultura e pecuária; 

d) prorrogação de isenção do ICMS nas operações internas com ovo fértil; 
e) aproveitamento e transferência do crédito do ICMS pela aquisição de aves vivas 

e gado bovino e suíno nas operações interestaduais, e em todas as operações 
agasalhadas pelo diferimento, devendo o benefício, por meio de outro decreto 
específico, ser estendido para estabelecimento que promova o abate em abatedouros 
de terceiros; 

f) definição de novas hipóteses de diferimento do ICMS, ou seja. adiamento do 
pagamento do imposto para etapas seguintes, nas operações com o caroço de algodão, 
algodão em pluma, fertilizantes e alho em pó; 

g) necessidade de outro decreto específico que permita a apropriação e transferência 
do crédito do ICMS para a indústria que adquirir o leite em Minas Gerais, diretamente 
do produtor ou associação de produtores, visando assim fortalecer o mercado leiteiro 
do Estado; 
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h) transferência de crédito nas operações com café destinadas à indústria de 
café solúvel, torrefação e moagem. 

1005 

Como as hipóteses enumeradas se encontram simultaneamente inseridas no mesmo 
decreto que aumenta carga tributária para outras operações c atividades agropecuárias, 
é de todo recomendável o tratamento tributário diferenciado em projetos de lei 
específicos ou atos normativos distintos. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Resolução 0° 

1.825/2001 no I" turno, na forma do Substitutivo n" I, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo Rêmolo 

Aloise- Anderson Adauto- Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 2" TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 60/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 60/2001, de autoria de mais de um terço 

dos membros desta Casa, tendo como primeira signatária a Deputada Elaine 
Matozinhos, objetiva acrescentar dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Aprovada em 1 o turno, na forma original, a proposição em epígrafe retoma a esta 
Comissão Especial para emissão de parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Como foi salientado no 1 o turno, a proposta em tela pretende acrescentar ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual o art. 111, 
contendo os seguintes comandos normativos: 

a) extingue da estrutura da Polícia Civil o cargo de Carcereiro e suas respectivas 
classes, passando seus atuais ocupantes a ocupar o cargo de Detetive, mantidas as 
vagas existentes no quadro de Detetives; 

b) estabelece que os atuais ocupantes do cargo de Carcereiro serão ingressados na 
classe inicial do cargo de Detetive, independentemente da classe ocupada na carreira 
de Carcereiro; 

c) garante ao citado servidor o direito à progressão na carreira por merecimento e 
antigüidade. 

As razões jurídicas c de mérito já foram suficientemente discutidas no 1 o turno. 
Reiteramos, pois, o entendimento de que a proposta é justa e meritória, na medida em 
que compatibiliza a realidade fática com a ordem jurídica que rege a matéria. 

A fim, tão-somente, de aprimorar a proposição, apresentamos, ao final, a Emenda n° 
l. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição no 60/2001 no 2° turno, com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDAN" 1 
Acrescentem-se os seguintes incisos IH e IV ao art. 1°: 
"Art. 1°- ................................................ . 
1 - .......................................................... . 
11- ......................................................... . 
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UI - Caberão aos ocupantes do cargo de Detetive as atribuições do art. 78 da Lei n° 
5.406, de 16 de dezembro de 1969, até o integral cumprimento da Lei n• 13.720, de 
27 de setembro de 2000. 

IV - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio do 
número de cargos na série de classes de Detetives.". 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Bilac Pinto. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 236/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em 

epígrafe autoriza o Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo imóvel 
recebido em doação. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo no 1. 
Agora, retoma a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno e ser 

elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte da presente peça opinativa. 
Fundamentação 

O imóvel objeto do projeto em pauta é constituído por um lote com área de 840m2, 

situado em Curvelo. Esse imóvel foi doado pelo referido município ao Estado há 28 
anos, com a finalidade de construção do prédio da Superintendência Regional da 
Fazenda. 

Ocorre que o Estado, nesse amplo interregno, não efetivou a construção, tendo 
mesmo adquirido prédio do Banco de Crédito Real de Minas Gerais para essa 
finalidade, o que, de certa forma, vem demonstrar desinteresse no imóvel. 

Por outro lado, o §2" do art. 6" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Carta mineira é claro ao estatuir que o Estado terá o prazo de três anos contados da 
data da promulgação dessa Carta para fazer cumprir as finalidades dos imóveis 
adquiridos mediante doação municipal, sob pena de reversão, prazo esse que há muito 
se expirou. 

Assim, entendemos que a pretendida reversão é meritória, porque a Prefeitura 
poderá dar ao imóvel uma destinação que venha a atender às necessidades e às 
carências da comunidade, o que poderia suplantar a perda patrimonial do Estado. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a alínea "d" do 
inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que ato de reversão de 
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doação não envolve desembolso de recursos; não há, assim, nenhum óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 236/99, no 2" 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, I 9 de dezembro de 200 L 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Anderson Adauto - Luiz Fernando 

Faria- lvair Nogueira- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no I" Turno 

PROJETO DE LEI N" 236/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvei o o imóvel que 

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

Curvei o o imóvel constituído por terreno com área de 840m2 (oitocentos e quarenta 
metros quadrados), situado na Rua Desembargador Fleury, nesse município, 
registrado sob o n° 9.849, no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Curvelo, 

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" 98112000 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame dá nova redação ao 

arL 2" da Lei n" 7,795, de I 980, que cria o Centro de Reeducação do Jovem Adulto na 
estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, 

Aprovada em 1 o turno, na sua forma original, retoma a proposição a esta Comissão 
para receber parecer no 2' turno, nos termos do art, 189 do Regimento Interno, 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em epígrafe é alterar a destinação da Penitenciária José 

Abranches Gonçalves, denominação atual do Centro de Reeducação do Jovem 
Adulto, que passará a recolher indivíduos com idade superior a 50 anos, bem como 
deficientes físicos. Atualmente, ela recebe jovens de 18 a 25 anos. 

A medida proposta resultou de estudos da Secretaria de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos e visa a separar um grupo de indivíduos considerados mais 
vulneráveis, em virtude da idade e das limitações físicas. Além disso, segue sugestão 

·do Ministério Público de Ribeirão das Neves, que solicitou a interdição referida da 
Penitenciária devido ao elevado índice de fugas. Os Promotores consideram um 
equívoco manter sentenciados submetidos ao regime semi-aberto e de idade inferior a 
25 anos em um local que não oferece segurança adequada, já que tais indivíduos são 
considerados presos mais propensos a fugas. 
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Segundo dados extraídos do sistema INFOPEN, da Secretaria de Estado da 

Justiça e de Direitos Humanos, os sentenciados com idade superior a 50 anos 
representam 4,4% da população carcerária do Estado. Ponanto, nada mais meritório 
do que destinar aquele estabelecimento prisional ao recolhimento desse grupo, bem 
como dos deficientes físicos, proporcionando-lhes um tratamento digno e 
humanitário. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 981/2000, em 2° turno, na 

sua forma original. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo, relator - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.804/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria desta Mesa, a proposição em epígrafe dispõe sobre o apoio às atividades 
de representação político-parlamentar e dá outras providências. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, vem a proposição a esta Mesa 
para, nos termos do an. 195, c/c o an. 184, § 2", e o an. 79, inciso VIII, alínea "a", do 
Regimento Interno, receber parecer para o 2° turno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Objeto de ampla discussão nesta Casa, inclusive no seminário Plano de Carreira -
lnstrumento de Valorização do Servidor, a carreira do servidor da Secretaria da 
Assembléia Legislativa é instrumento de valorização, dignificação, profissionalização 
e aperfeiçoamento dos servidores. 

Na forma do vencido em }0 turno, o projeto de resolução em epígrafe altera o 
Sistema de Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
instituído pela Resolução n" 5.086, de 31/8/90, a fim de aprimorá-lo, valorizando a 
boa "performance" e o aperfeiçoamento profissional do servidor. 

O sistema proposto tem por finalidades o treinamento, a capacitação e o 
desenvolvimento profissional do servidor, o atendimento eficaz ao exercício das 
competências específicas do Poder Legislativo e o desenvolvimento do servidor na 
carreira, inspirado na igualdade de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação 
profissional e·no esforço pessoal. 

Deve-se considerar que o sistema apresentado vai ao encontro do art. 30 da 
Constituição do Estado, já que atende às diretrizes da política de pessoal previstas no 
"caput" do mencionado dispositivo constituciona1, quais sejam: sistema de mérito 
objetivamente apurado para o desenvolvimento na carreira; valorização, dignificação, 
profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público; remuneração compatível 
com a complexidade, a responsabilidade das tarefas e a escolaridade exigida para o 
seu desempenho. Atende, ainda, ao disposto no § 6° do mesmo artigo. 
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Todavia, no § go do seu art. 3°, o projeto determina que o pagamento dos 

padrões de vencimento obtidos mediante promoção pelo servidor em estágio 
probatório somente será efetuado, sem efeito retroativo, quando do término do 
estágio. Faz-se necessário observar, outrossim, que a promoção está vinculada. como 
especificado nos incisos do art. 3° do projeto, à obtenção da pontuação exigida na 
avaliação de "performance" e ao atendimento da escolaridade especificada para o 
nível em que o servidor estiver posicionado na estrutura da carreira. Verifica-se, pois, 
que o requisito básico da promoção é a eficiência do servidor no desenvolvimento das 
suas atividades. 

Por outro lado, o servidor em estágio probatório é um servidor que ocupa cargo de 
provimento efetivo em razão de aprovação em concurso público, mas não atingiu a 
estabilidade a que se refere o art. 41 da Constituição da República. Cumpridos os três 
anos de efetivo exercício e aprovado na avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade, o servidor adquire a estabilidade. Assim, a 
aprovação no estágio probatório é necessária, tão-somente, para que o servidor efetivo 
alcance o "status" da estabilidade. 

Por isso, não se justifica vincular o direito à retribuição pecuniária pela promoção 
ao cumprimento do estágio probatório, que condiciona., apenas, a aquisição da 
estabilidade pelo servidor efetivo. Assim, a fim de evitar que os servidores em estágio 
probatório sejam prejudicados em seu desenvolvimento na carreira, apresentamos as 
Emendas nos 1 e 2. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução no 1.804/2001, 

na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°S 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDAN" 1 

Suprima-se o § 8° do art. 3°. 
EMENDAN"2 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Ficam revogados o inciso li do art. 101 da Resolução no 800, de 5 de 

janeiro de 1967, o inciso li do art. 3° da Resolução no 5.100, de 29 de junho de 1991, 
o parágrafo único do art. 9° da Resolução no 5.118, de 13 de julho de 1992, com a 
redação dada pelo art. 3° da Resolução D0 5.123, de 4 de novembro de 1992, e as 
disposições em contrário, em especial, os arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 10 da Resolução no 
5.157, de 13 de julho de 1995.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho- Ivo José-

Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.804/2001 
Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras 

providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Sistema de Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia 

Legislativa, instituído pela Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990, com 
fundamento no art. 30 da Constituição do Estado, aplica-se na forma do disposto no 
art. 1 o da Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995, e tem por finalidade: 

I- o treinamento, a capacitação e o desenvolvimento profissional do servidor; 
II - o desenvolvimento do servidor na carreira, inspirado na igualdade de 

oportunidade, no mérito funcional, na qualificação profissional e no esforço pessoal; 
III - o atendimento eficaz ao exercício das competências específicas do Poder 

Legislativo. 
Art. 2°- O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por promoção. 
Art. 3°- A promoção no sistema de carreira de que trata o art. 1° desta resolução 

dar-se-á pela passagem ao primeiro ou ao segundo padrão subseqüente de vencimento 
de acordo com os seguintes critérios, nos termos de regulamento: 

I - ao servidor que possuir a escolaridade especificada para o nível em que estiver 
posicionado na estrutura da carreira relativa ao cargo ocupado, a passagem ao 
segundo padrão subseqüente de vencimento dependerá da obtenção, nos dois anos do 
período aquisitivo, da pontuação mínima exigida na avaliação de «performance"; 

II - ao servidor não alcançado pela hipótese do inciso anterior, a passagem ao 
primeiro padrão subseqüente de vencimento dependerá da obtenção, nos dois anos do 
período aquisitivo, da pontuação mínima exigida na avaliação de "performance". 

§ 1° - A promoção do servidor dar-se-á, exclusivamente, por uma das formas 
previstas nos incisos do .. caput" deste artigo, a cada período aquisitivo. 

§ zo- O período aquisitivo da promoção é de 2 (dois) anos civis. 
§ 3° - Ao servidor de que trata o inciso I do "caput" deste artigo que esteja 

posicionado no penúltimo padrão de vencimento da sua carreira, aplica-se o disposto 
no inciso li do .. caput" deste artigo. 

§ 4° - Ao servidor de que trata o inciso I do "caput" deste artigo que esteja 
posicionado no penúltimo padrão de vencimento do primeiro ou do segundo nível de 
sua carreira e que não atenda à escolaridade especificada para o nível subseqüente ao 
que esteja posicionado, aplica-se o disposto no inciso II do "caput" deste artigo. 

§ 5° - Não se aplica o disposto nos incisos I e li do "caput" deste artigo ao servidor 
que esteja posicionado no último padrão de vencimento do primeiro ou do segundo 
nível de sua carreira e que não atenda à escolaridade especificada para o nível 
subseqüente ao que esteja posicionado. 

§ 6° - O posicionamento do servidor no nível da estrutura da carreira do cargo 
ocupado observará, nos termos de regulamento, o seu grau de escolaridade e o seu 
padrão de vencimento. 

§ 7° - Na avaliação de "performance" do servidor, deverão ser consideradas, nos 
termos de regulamento, as finalidades do sistema de carreira a que se refere o art. 1 o 

desta resolução. 
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§ go - O servidor em estágio probatório somente fará jus ao pagamento dos 

padrões de vencimento obtidos mediante promoção, sem efeito retroativo, quando 
aprovado no estágio probatório. 

Art. 4° - Nos termos de regulamento, a gratificação a que se refere- o art. 28 da 
Resolução n' 5.086, de 31 de agosto de 1990, somente será concedida, a cada 
interstício de 2 (dois) anos civis, limitada a 7 (sete) vezes, ao servidor posicionado no 
padrão AL-52 que obtenha, nos 2 (dois) anos do periodo aquiSillvo, a pontuação 
mínima exigida na avaliação de "performance" e que possua a escolaridade 
especificada para o nível em que estiver posicionado. 

Parágrafo único - O primeiro período aquisitivo da gratificação de que trata este 
artigo tem início no ano em que o servidor alcançar o padrão AL-52. 

Art. 5° - A compatibilização entre os periodos aquisitivos referentes aos institutos 
de que tratam os arts. 4°, 5" c lO da Resolução n• 5.157, de 13 de julho de 1995, com 
os referentes aos institutos de que tralaiTI os arts. 2• e 4' desta resolução dar-se-á na 
forma de regulamento. 

Art. 6° - O disposto nos arts. 1 o a 5° aplica-se ao servidor pertencente ao Grupo de 
Execução, a que se refere o art. 5• da Resolução n• 5.105, de 26 de setembro de 1991. 

Art. 7•- O "caput" e o inciso V do art. 3• da Resolução n• 5.100, de 29 de junho de 
1991, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- O quantitativo de cargos por gabinete parlamentar é estabelecido no início 
da Legislatura, mediante indicação do titular do gabinete e aprovação do 1°-
Secretário, observadas as seguintes normas: 

V - o interstício mínimo de 30 (trinta) dias para as alterações na lotação numérica 
de cada gabinete parlamentar.". 

Art. 8° - A pontuação de que trata o art. 3• da Resolução n• 5.179, de 23 de 
dezembro de 1997, fica destinada, na sua totalidade, somente para utilização na 
estrutura de cargos do gabinete parlamentar, respeitado o limite máximo de 23 (vinte 
e três) cargos. 

Art. go - Os cargos de Secretário Parlamentar e de Auxiliar de Gabinete Parlamentar 
de que trata o item 5 do inciso I do Anexo I da Lei n• 9.384, de 18 de dezembro de 
1986, passam a denominar-se, respectivamente, Assistente Legislativo I e Assistente 
Legislativo, mantidos os respectivos códigos, forma de provimento e padrões de 
vencimento AL-20 e AL-13, com os quantitativos respectivamente fixados no item 5 
do inciso I do Anexo I da mencionada lei. 

Art. 10- O art. li da Resolução n• 5.157, de 13 de julho de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 11 -Fica revogado o art. 7° da Resolução no 5.111, de 19 de dezembro de 
1991.". 

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de I • de janeiro de 2002. 

~-----------~------------~ 
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Art. 12 - Ficam revogados o inciso 11 do art. 3° da Resolução no 5.1 00, de 29 

de junho de 1991, o parágrafo único do art. 9° da Resolução no 5.118, de 13 de julho 
de 1992, com a redação dada pelo art. 3° da Resolução no 5.123, de 4 de novembro de 
1992, e as disposições em contrário, em especial, os arts. 3°, 4", 5", 6", 7" e 10 da 
Resolução no 5.157, de 13 de julho de 1995. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.383/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.383/2001, de autoria do Deputado Fábio A velar, que autoriza 
a doação do imóvel que especifica ao Município de Santa Luzia, foi aprovado no 2" 
turno, na forma do vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.383/2001 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santa Luzia imóvel 

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

Luzia a fração ideal de 0,5576 (zero vírgula cinco mil quinhentos e setenta e seis) do 
imóvel com área de 753,50m2 (setecentos e cinqüenta e três vírgula cinqüenta metros 
quadrados), situado naquele município, registrado sob a matricula no 6.924, a fls. 190 
do livro 2X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, 
correspondendo essa fração ideal, nos termos do registro, a 417,85m2 (quatrocentos e 
dezessete vírgula oitenta e cinco metros quadrados) de área construída. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olívia, relatora- Alencar da Silveira Júnior. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.497/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.497/2001, de autoria do Deputado Márcio Kangussu, que 
proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonia de fazer 
o corte do fornecimento residencial de seus serviços, por falta de pagamento de 
contas, em dias específicos e dá outras providências, foi aprovado no 2o turno, na 
forma do Substitutivo n°l ao vencido no 1 o turno, com a Emenda nol. 

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 

~------------~--------------
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acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.497/2001 
Proíbe a empresa concessionária de serviço público de água, energia elétrica ou 

telefonia de efetuar a suspensão do fornecimento residencial de seu serviço nos dias 
que especifica e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedado à empresa concessionária de serviço público de água, energia 

elétrica ou telefonia efetuar, por falta de pagamento de conta, a suspensão do 
fornecimento residencial de seu serviço às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos e 
feriados e no último dia útil anterior a feriado. 

Art. 2° - Fica o consumidor que tiver suspenso o fornecimento de água, de energia 
elétrica ou de serviço de telefonia em dia especificado no art. 1 o desobrigado do 
pagamento do débito que originou a suspensão, sendo-lhe assegurado o direito de 
acionar judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos. 

Art. 3° - Fica a empresa concessionária de serviço público de água ou energia 
elétrica obrigada a entregar, na residência do usuário do serviço, cópia da medição do 
consumo mensal. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olívia, relatora- Alencar da Silveira Júnior. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.501/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.501/2001, de autoria do Deputado Mauro Lobo, que institui, 
no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, o pregão como modalidade de licitação, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.501/2001 
Dispõe sobre a adoção, no âmbito do Estado, do pregão como modalidade de 

licitação para a aquisição de bens e serviços comuns c dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - O Estado poderá adotar o pregão como modalidade de licitação para a 

aquisição de bens e serviços comuns, na forma do disposto nesta lei. 
Art. 2° - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins desta lei, aqueles 



cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
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Parágrafo único - O regulamento desta lei disporá sobre os bens e serviços comuns 
de que trata este artigo. 

Art. 3• - O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 
comuns, promovida exclusivamente no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor 
estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de 
propostas de preços escritas e lances verbais em sessão pública. 

Art. 4° - O pregão poderá ser realizado utilizando-se recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica. 

Art. 5° - O pregão atenderá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da eficiência, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da celeridade, da 
finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, do justo 
preço, da seletividade e da comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não se comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

Art. 6° - Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos da administração direta dos 
Poderes do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Estado. 

Art. 7°- Na fase preparatória do pregão, será observado o seguinte: 
I - a autoridade competente ou aquele a quem foi delegada competência, o 

ordenador de despesas ou o agente encarregado da compra demonstrará a necessidade 
da contratação, definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios 
de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive os prazos para fornecimento, e designará, entre os servidores dos órgãos ou 
das entidades da administração pública estadual, o pregoeiro, com capacitação 
específica, e sua equipe de apoio; 

li - a definição do objeto será precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem a competição; 

III - nos autos do procedimento, constarão a justificativa das definições a que se 
refere o inciso I deste anigo e os elementos técnicos que as fundamentam, bem como 
o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou 
serviços a serem licitados. 

Parágrafo único - A equipe de apoio ao pregoeiro será integrada, em sua maioria, 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, posto, graduação ou emprego público em 
órgão ou entidade da administração pública e preferencialmente pertencentes ao 
quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do evento. 



Art. go- São atribuições do pregoeiro, entre outras: 
I - a condução dos trabalhos de recebimento das propostas e dos lances; 
!I- a análise de aceitabilidade das propostas e sua classificação; 
III- a habilitação dos interessados; 
IV- a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor; 
V - a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio. 

1015 

Parágrafo único- A função de pregoeiro será exercida por detentor de cargo, posto, 
graduação ou emprego público em órgão ou entidade da administração pública do 
Estado. 

Art. 9° - Na fase externa do pregão, que se iniciará com a convocação dos 
interessados, será observado o seguinte: 

I- a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no 
órgão oficial dos Poderes do Estado e, conforme o vulto da licitação, em jornal de 
grande circulação, facultado seu processamento, também, por meio eletrônico, nos 
termos do regulamento de que trata o art. 4°; 

li - o aviso a que se refere o inciso I conterá a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local e dos dias e horários para leitura ou obtenção do edital completo e 
para o recebimento de propostas; 

III - o edital conterá a especificação dos elementos definidos na fonna do inciso I 
do art. 7°, as normas que disciplinam o procedimento e a minuta do contrato, quando 
for o caso; 

IV - o prazo fixado para a apresentação das propostas, a ser contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis; 

V - no dia, na hora e no local designados, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se 
e, se for o caso, comprovar poderes para a formulação de propostas e para a prática 
dos atos relativos ao certame; 

VI - aberta a sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a proposta 
comercial e os documentos de habilitação, e o pregoeiro classificará as propostas 
quanto ao preço; 

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 c 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

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; 

IX- para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

X - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

'--------0---------' 
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caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade; 

XI - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que tiver 
apresentado a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas 
no edital; 

XII- a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação 
regular perante a Fazenda Estadual, a seguridade social e o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS - e com a comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação juridica e às qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIII - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor; 

XIV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para 
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

XV - nas situações previstas nos incisos X, XIV e XXI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVI - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de três 
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr a panir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 

XVII - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

XVIII - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro 
ao vencedor; 

XIX - o prazo para decisão de recurso é de cinco dias úteis, após o qual a 
autoridade competente fará a adjudicação ao licitante vencedor; 

XX - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; 

XXI - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XIV. 

Art. I O- É vedada a exigência de; 
I - garantia de proposta; 
11 - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 

certame; 
111 - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do 

edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica c ao custo da 

~-----------~-------------
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utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

Art. 11 - O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 

Art. 12 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 
certame, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e em contrato e das demais cominações legais. 

Art. 13 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os realizados por meios 
eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 4°. 

Art. 14 - Aplicam-se, subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da 
Lei Federal n.• 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n• 9.444, de 25 de novembro 
de 1987. 

Art. 15 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olivia, relatora- Alencar da Silveira Júnior. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.595/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.59512001, de autoria do Governador do Estado, que altera a 
redação do parágrafo único do art. 1" da Lei n• 12.611, de 16 de setembro de 1997, e 
dá outra providência, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.595/2001 

Altera a redação do parágrafo único do art. 1" da Lei n• 12.611, de 16 de setembro 
de 1997, que·autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Catas Altas o imóvel 
que especifica, e dá outra providência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- O parágrafo único do art. 1" da Lei n• 12.611, de 16 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- ............................................ . 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este anigo destina-se a atividades 

educacionais, culturais e relativas à saúde.". 

~-----------~------------~ 
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Art. zo- O imóvel de que trata a Lei no 12.611, de 16 de setembro de 1997, 

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contado da data da 
publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no seu art. 1°, 
parágrafo único, com a redação dada por esta lei. 

An. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.900/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.900/2001, de autoria do Deputado Antônio Andrade e outros, 
que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
!.,...;t.., •. !tária do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 2° 
tur<JV, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 1.900/2001 
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 

tributária do Estado de Minas Gerais, c revigora, com nova redação, os arts. 10, 11 e 
12 da Lei no 10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - A subalínea "b.l" do inciso I do art. 12 da Lei no 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;". 

An. 2o - Os ans. I O, li e 12 da Lei no 10.992, de 29 dezembro de 1992, ficam 
revigorados com a seguinte redação: 

Do Tratamento Fiscal 
CapítiloV 

Seção I 
Do Tratamento Fiscal Aplicável ao Pequeno e Microprodutor Rural de Leite 

Art. 1 O - O produtor rural de leite e derivados cuja receita bruta anual for 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 normal, 
ficando reduzido o valor do imposto a recolher, por período de apuração ou por 

~-----------~--------------
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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); 

11- 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a R$52.120,00 
(cinqüenta e dois mil cento e vinte reais) e igual ou inferior a R$99.030,00 (noventa e 
nove mil e trinta reais); 

III- 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° - Fica o produtor em início de atividade obrigado a declarar que não 
ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos neste artigo. 

§ so- 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, conforme a 
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, 
nos termos de regulamento. 

Art. 11 - O produtor rural que optar pela forma de apuração do ICMS prevista no 
art. 10 poderá abater 5% (cinco por cento) do valor do imposto devido no período, 
mediante depósito em benefício do Fundo de Fomento e Desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n• 
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. 12 - O estabelecimento industrial que adquirir leite "in natura" de produtor 
rural optante pela forma de apuração do ICMS prevista no art. 1 O acrescentará ao 
valor da operação o correspondente a 2,50% (dois vírgula cinqüenta por cento) sobre 
o valor da operação. 

§ 1 o - O acréscimo a que se refere o "caput" deste artigo será expressamente 

~-----------~------------~ 
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§ 2°- O valor a que se refere o § 1 o não integrará a base de cálculo do imposto.". 
An. 3" - A opção pela forma de apuração do ICMS prevista no art. I O da Lei n" 

10.992, de 29 de janeiro de 1992, com a redação dada por esta lei, dispensa a 
aplicação das demais normas gerais nela constantes, hipótese em que fica o produtor 
rural sujeito às disposições do Regulamento do ICMS. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, relator- Maria Olívia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 18112/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. EsteJa 

Mascarenhas de Almeida Dias, ocorrido em 11112/2001, em Pirapora. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves (3), notificando os falecimentos das Sras. Onice 
Maria Soares, ocorrido em 13112/2001, em Divinópolis, Paulete Jane Costa Coelho 
Diniz, ocorrido em 13112/2001, e Efigênia da Silva Moreira, ocorrido em 16/12/2001, 
os dois últimos em Pedro Leopoldo. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Hipólito José 
Pereira, ocorrido em 16112/2001, em Janaúba. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Antônio 
Baratella Neto, ocorrido em 15112/2001, em Ouro Fino. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Paulo Tobias, ocorrido 
em 8112/2001, em Santa Rita do Sapucaí. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. Ana 
Pereira da Mata, ocorrido em 14112/2001, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do 

Regimento IÍlterno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a EMATER-MG pelo transcurso de seus 53 anos de criação 

(Requerimento n" 2.872/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
de congratulações com o Diretor de Distribuição e Comercialização da CEMIG pela 

conquista do prêmio Destaque Energia (Requerimento n" 2.907/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a diretoria da Embaré Indústrias Alimentícias S.A. pela 
conquista do Prêmio ABS de Saúde e Segurança no Trabalho (Requerimento no 
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2.91112001, da Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com o Município de Padre Paraíso pela passagem de seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.930/2001, do 
Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Joaíma pela passagem de seu aniversário de 
emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.931/2001, do Deputado 
Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Crisólia pelo transcurso de seu aniversário 
de emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.932/2001, do Deputado 
Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Couto de Magalhães de Minas pelo 
transcurso de seu aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento 
n" 2.93312001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Umburatiba pelo transcurso de seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.934/2001, do 
Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Rubim pelo transcurso de seu aniversário de 
emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.935/2001, do Deputado 
Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Município de Felisburgo pelo transcurso de seu 
aniversário de emancipação político-administrativa (Requerimento n" 2.936/2001, do 
Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santa Maria do Salto pela 
passagem do aniversário de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n" 2.937/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a comunidade do Município de Medina, pela passagem do 
aniversário de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento no 
2.93812001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a comunidade do Município de Jordânia pela passagem do 
aniversário de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento no 
2.939/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a comunidade do Município de Rio do Prado pela passagem 
do aniversano de emancipação político-administrativa desse município 
(Requerimento n" 2.940/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a Comunidade do Município de Machacalis pelo aniversário 
de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento no 
2.941/2001, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com a Igreja do Evangelho Quadrangular pela passagem de seus 
50 anos de fundação (Requerimento n" 2.943/2001, do Deputado Irani Barbosa); 

de congratulações com o Juiz de Direito da Comarca de Grão-Mogol pela criação 
do Centro de Recuperação de Adolescente nessa cidade (Requerimento n" 2.973/2001, 
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da Comissão de Direitos Humanos). 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 320' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19112/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Ivo José e 

Wanderley Á vila 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - I' Parte: I' Fase (Expediente): Ata 
Correspondência: Mensagens n's 254 e 255/2001 (encaminham Vetos Totais à 
Proposição de Lei n' 14.985 e ao Projeto de Lei n' 1.926/2001, respectivamente), do 
Governador do Estado - Ofícios e telegrama - 2' Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n's 1.927 e 1.928/2001, -
Requerimentos n's 3.033 a 3.041/2001 - Requerimento da Comissão de Educação e 
dos Deputados Luiz Tadeu Leite e outros, Adelino de Carvalho e Rogério Correia (2) 
-Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação 
e de Fiscalização Financeira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento 
Rodrigues, Dimas Rodrigues, Márcio Cunha e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do 
Dia): I' Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Comunicação da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos 
dos Deputados Luiz Tadeu Leite e outros, Adelino de Carvalho e Rogério Correia (2); 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n's 1.383, 1.497, 1.501, 1.595 e 1.900/2001; aprovação - 2' Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Questões de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 
43/99; requerimento do Deputado Márcio Cunha; aprovação- Votação, em I' turno, 
do Projeto de Lei n' 1.439/2001; requerimento do Deputado Antônio Andrade c 
outros; aprovação - Votação, em I' turno, do Projeto de Lei n' 1.756/2001; 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende, Amilcar Martins, Durval Ângelo, Arlen Santiago, 
Antônio Carlos Andrada e Sebastião Costa; votação do Substitutivo no 3, salvo 
emendas e destaque; aprovação; verificação de votação; questões de ordem; anulação 
da votação; prorrogação da reunião; questão de ordem; chamada para recomposição 
de quórum; existência de quórum para votação; renovação da votação; aprovação do 
Substitutivo n' 3, salvo emendas e destaque; prejudicialidade dos Substitutivos n's I e 
2 e das Emendas n's I e 7; votação das Emendas n's 3 e 4 e 6 e 8, salvo destaque; 
rejeição; votação da Emenda no 5; rejeição; declarações de voto - Discussão. em 2° 
turno, do Projeto de Lei n' 1.291/2000; discursos dos Deputados Paulo Piau e João 
Leite - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José ~ Olinto Godinho - Mauri Torres ~ 
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Wanderley Á vila- Álvaro Antônio- Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elainc Matozinhos - Elbe 
Brandão- Ermano Batista -Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira- Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - 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. 

la Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Sargento Rodrigues, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 254/2001 * 
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2001. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso de 

atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso 
li, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei no 14.985, que 
dispõe sobre as atividades das empresas de asseio e conservação e dá outras 
providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa encaminho-lhe, em anexo, as 
razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e 
distinta consideração. 

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

~-----------~-------------
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Razões do Veto 

A Proposição de Lei n" 14.985, que recebo para sanção, dispõe sobre as atividades 
das empresas de asseio e conservação, estabelecendo que essas empresas só poderão 
exercer atividades no Estado se promoverem o seu registro na Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

A exigência estabelecida e as demais condições que as entidades de asseio e 
conservação devem satisfazer para que possam funcionar no Estado, segundo estatui a 
proposição, limitam o livre exercício de profissão e de atividade econômica (CF, ans. 
5°, XIII, e 170, parágrafo único), desatendem à reserva de competência, uma vez que 
cabe privativamente à União legislar sobre a forma e o regime dos registros públicos 
(CF, art. 22, XXV), e introduzem normas que obrigam as empresas de asseio e 
conservação a observar o procedimento licitatório nos contratos que vierem a celebrar 
com pessoas jurídicas de direito privado, inovando, de modo impróprio, a legislação 
ordinária sobre licitação e o próprio preceito constitucional aplicável (CF, art. 22, 
XXVII). 

Considerando, pois, que não cabe ao Estado regular matérias que tratam de registro 
para funcionamento de empresa privada, sob pena de limitar o livre exercício de suas 
atividades, deixo de sancionar, pelos motivos aduzidos de ordem constitucional, a 
Proposição de Lei n" 14.985, que devolvo, com as razões do veto, ao reexame da 
egrégia Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2001. 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* -Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N" 255/2001 * 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2001. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da 
Região Mineira do Nordeste - PCPR. 

Os recursos que resultarem da operação de crédito com o BIRD serão aplicados em 
subprojetos de investimentos comunitários, não reembolsáveis, de natureza 
econômica, social e de infra-esuutura básica, atendendo aos interesses das 
comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres da Região Mineira do Nordeste 
(Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri), beneficiando cerca de cento e 
oitenta e seis mil famflias, conforme consta na exposição do Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, que estou encaminhando, em anexo, para 
conhecimento dessa Casa. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência as expressões do meu elevado apreço e 
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consideração. 

Itamar Augusto Cauticro Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Exposições de Motivos 

Na região mineira do Nordeste encontra-se uma das maiores concentrações de 
pobreza do Estado de Minas Gerais, detentora de indicadores socieconômicos 
extremamente precários, com carência generalizada de infra-estrutura social básica e 
produtiva, representando uma das regiões mais pobres do País. 

A situação social da região está bem sintetizada nos valores do Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH, onde cerca de 90% dos municípios classificam-se 
como de baixo desenvolvimento humano, ou seja, abaixo do parâmetro 0,5 - médio 
desenvolvimento humano. 

A precariedade dessa região toma-se mais acentuada por estar localizada no semi-
árido, apresentando baixo potencialffertilidade da terra e escassez de recursos 
hídricos, que se tornam cada vez mais problemáticos, seja pela insalubridade, seja 
pelo assoreamento das fontes restantes, inclusive dos grandes rios como, por exemplo, 
o Jequitinhonha, o Verde Grande e o Gorutuba, rios esses que já tiveram grande 
potencial hídrico, restando hoje praticamente o rio São Francisco, mesmo assim já 
bastante assoreado. 

As intervenções feitas na região, em que pese aos esforços governamentais em 
desenvolver ações bem-sucedidas para a redução da pobreza no Estado, 
particularmente na implementação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 
- PAPP/MG, articulado com outros programas/projetos estaduais e/ou municipais, 
apontam para a necessidade da continuidade dessas ações, porque as causas da 
pobreza, historicamente acumuladas, ainda não foram superadas na sua essência. 

Financiar pequenos empreendimentos comunitários significa realizar investimentos 
direcionados a aumentar a produção e a produtividade, gerar empregos, e, ainda, 
implementar projetos relevantes de infra-estrutura social, de tal maneira a permitir 
uma melhor qualidade de vida ao público beneficiário, mantendo a população no seu 
local de origem. É com esse objetivo que o Governo Estadual implementou as ações 
do PAPP/MG, no período de 1993/97, com recursos de empréstimo junto ao Banco 
Mundial, executando 1.844 projetos comunitários, aportando recursos da ordem de 
R$56 milhões e beneficiando cerca de 113.000 famflias. 

Os estudos de avaliação do Programa, cujos termos de referência foram elaborados 
pelo Banco Mundial, indicaram um desempenho satisfatório na execução dos projetos 
implantados no âmbito do PAPP/MG, contribuindo de forma concreta para minimizar 
as dificuldades enfrentadas pela população rural da região de atuação do Programa. 

O Governo Estadual pretende destinar recursos financeiros para as regiões mais 
deprimidas do Estado, procurando reduzir a pobreza rural na região mineira do 
Nordeste, buscando com isto incrementar o desenvolvimento regional, no sentido de 
diminuir as disparidades intraregionais c reverter o quadro de estagnação econômica 
em que se encontra, cujo maior reflexo são os desequilíbrios sociais, com a migração 
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dos seus habitantes no sentido campo/cidade (êxodo rural), acarretando na 
transformação acelerada das cidades - enormes periferias urbanas, concentração 
fundiária e favelização rural e urbana. 

Para tanto, desde 1999, a SEPLAN/MG, através da SUDENOR, resgatou o 
processo de entendimentos com a Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido da viabilização do 
Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPRIMG 
("PAPP-II"), culminando com a elaboração da carta-consulta do referido Projeto, que 
foi apresentada à Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), vinculada à 
SEAIN, onde foi apreciada e aprovada, conforme resolução daquela Comissão, com a 
data de 12 de março de 2001. 

A COFIEX recomendou a aprovação para que o Estado de Minas Gerais possa 
contrair empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial) da ordem de US$70,0 milhões, em duas 
etapas, que, somados às contrapartidas do Estado de Minas Gerais de US$15,2 
milhões e das comunidades beneficiárias de US$8,4 milhões - apartadas em trabalho, 
materiais ou espécie -, perfazem o total de US$93,6 milhões, que serão aplicados em 
aproximadamente 3.700 subprojetos de investimentos comunitários, não 
recmbolsávcis, de natureza econômica, social e de infra-estrutura básica, atendendo 
aos interesses das comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres da região 
mineira do Nordeste (Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri), 
beneficiando cerca de 186.000 famílias. 

A partir da aprovação, o BIRD iniciou os entendimentos com a 
SEPLAN/SUDENOR, buscando os subsídios necessários para a preparação da 
Missão Oficial do Banco Mundial ao Estado, realizada no período de 15 a 23 de 
agosto próximo passado, que representou o marco inicial das negociações para a 
contratação do Projeto entre o Governo e o BIRD, onde além dos contatos 
institucionais, foram realizadas visitas às regiões que serão atendidas pelo Projeto, 
avaliando o perfil dos municípios/comunidades e a situação dos projetos implantados, 
pela SEDENOR, no âmbito do "PAPP-I", bem como os arranjos institucionais para a 
execução do Projeto em negociação. 

Nesse sentido, objetivando dar prosseguimento às negociações e em obediência à 
Constituição Estadual, artigo 90, inciso XVIII, faz-se necessária a aprovação do 
anteprojeto de lei autorizativa para o Poder Executivo contratar o empréstimo junto ao 
BIRD. 

Belo Horizonte, de outubro de 2001. 
Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral. 
PROJETO DE LEI N" 1.926/2001 

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internaciona1 para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à 
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Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste- PCPR- e dá outras providências. 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair empréstimo no valor de até 
US$70.000.000,00 (setenta milhões de dólares) com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à 
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste- PCPR. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos do PCPR, serão aplicados, além dos 
recursos provenientes do empréstimo com o BIRD, até US$15.200.000,00 (quinze 
milhões e duzentos mil dólares) como contrapartida do Estado e até US$8.400.000,00 
(oito milhões e quatrocentos mil dólares) como contrapartida das comunidades 
beneficiárias, apartados em trabalho, materiais ou espécie. 

Art. 3°- Os recursos do PCPR serão alocados em duas etapas, cabendo a cada uma 
delas recursos no valor de até US$46.800.000,00 (quarenta e seis milhões e oitocentos 
mil dólares), assim distribuídos: 

I- US$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares) provenientes do BIRD); 
li- US$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil dólares) como contrapartida do 

Estado de Minas Gerais; e 
III - US$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil dólares) como contrapartida 

das comunidades beneficiárias, apartados em trabalho, materiais ou espécie. 
Art. 4° - A autorização de que trata esta lei e o valor global do PCPR tem como 

limite o valor em Real (R$) apurado mediante a conversão pelo câmbio da data da 
celebração do contrato de empréstimo, correspondente aos valores especificados nos 
artigos 1°, 2° c 3° desta lei. 

Art. 5° - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei destinar-se-ão ao 
financiamento de empreendimentos de pequeno porte de natureza social, produtiva e 
de infra-estrutura nos municípios da região mineira do Nordeste (Norte de Minas e 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri), obedecendo a critérios técnicos, econômicos, 
financeiros, de sustentabilidade e de preservação ambiental, a serem estabelecidos 
conjuntamente pelo BIRD e pelo Estado. 

An. 6° - O Estado obriga-se a vincular, a título de contragarantia à garantia da 
União, a sua cota de repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos 
artigos 157 e 159, complementadas por suas receitas próprias nos termos do art. 167, 
§ 4°, todos da Constituição Federal, ou outras garantias em direito admitidas. 

Art. 7° - O Poder Executivo fará incluir na lei orçamentária anual dotações 
suficientes ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de empréstimo 
firmado nos termos desta lei, bem como fará constar o PCPR nos seus planos de 
governo. 

An. 8° - Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
autorizada a repassar a associações e entidades assemelhadas recursos oriundos do 
contrato de empréstimo de que trata esta lei, de acordo com critérios a serem 
estabelecidos por meio de decreto. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. I 02, do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Hélio Costa, Deputado Federal, em atenção ao Requerimento n• 2.747/2001, 

da Comissão de Assuntos Municipais, manifestando seu apoio à sugestão contida na 
proposição. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos Municipais (2), 
comunicando, em atenção aos Requerimentos n•s 2.326/2001, do Deputado Paulo 
Pettersen, e 2.277/2001, do Deputado Bené Guedes, que os assuntos foram 
encaminhados, respectivamente, às Secretarias da Segurança Pública e da Fazenda, 
para exame. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos Municipais, em 
atenção aos Ofícios n•s 957, 958 e 959/2001/SGM, encaminhando notas técnicas para 
subsidiar exame de proposição pela Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei n• 1.477/2001.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento (2), 
encaminhando informações em atenção a solicitações contidas nos Ofícios D0 S 2.425 e 
2.439/2001/SGM. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública (2), em 
atenção ao Requerimento no 2.705/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
encaminhando cópia de ofício contendo informações relativas ao assunto, e, em 
atenção ao Requerimento n• 2.754/2001, da mesma Comissão, dando ciência da 
situação em que se encontra o detento Sérgio Renato Luiz. 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança Pública, em 
atenção ao Requerimento n• 2.829/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
informando que será examinada a possibilidade de atendimento à solicitação contida 
no referido requerimento. 

Da Sra. Maria Stela Nascimento, Subsecretária de Estado da Educação, em atenção 
ao Requerimento n° 2.374/2001, do Deputado José Braga, encaminhando cópia do 
Parecer n• I 04/2001, da Diretoria de Educação Média e Profissionalizante. 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, em atenção ao 
Requerimento n" 2.714/2001, encaminhando cópia de parecer técnico elaborado pelo 
Grupo Gestor da Extinta MinasCaixa sobre o assunto objeto do referido requerimento. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional 
de Assistência Social (2), comunicando a transferência de recursos para o Fundo 
Estadual de Assistência Social de Minas Gerais e para o Fundo Municipal de 
Assistência Social de Minas Gerais. ( ~ À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Pereira Alcântra, Presidente da Associação Comercial de Almenara, 
solicitando à Casa a aprovação do Projeto de Lei n• 1.512/2001. (- Anexe-se ao 
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Projeto de Lei n• 1.512/2001. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda (2), informando, em 
atenção a requerimento da CPI do Preço do Leite, encaminhado por meio do Ofício TI0 

1.981/2001/SGM, que essa Secretaria não dispõe das informações solicitadas; e 
sugerindo, em atenção a requerimento da mesma CPI, encaminhado por meio do 
Ofício n• 2.399/2001/SGM, que as informações sejam solicitadas à Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais- JUCEMG. (-À CP! do Preço do Leite.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.485/2001, da Comissão de Transporte, relação de 
débitos das empresas de ônibus intermunicipais. 

Do Sr. Fernando Costa, Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, 
informando, em atenção ao Requerimento n• 2.771/2001, da Comissão do Trabalho, 
que o assunto foi encaminhado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Do Sr. Hélcio de Assis Gomes, Prefeito Municipal de Piedade de Ponte Nova, 
encaminhando abaixo-assinado em que autoridades e moradores solicitam 
providências para melhorar as condições de segurança pública no município. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG (2), encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n• 2.55912001, da Comissão de Transporte, relação de 
contratos relativos ao Aproveitamento Hidrelétrico de !rapé; e encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n° 2.132/2001, do Deputado Miguel Martini, a relação dos 
aumentos ocorridos nas tarifas de energia elétrica desde a implantação do Plano Real. 

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente do BDMG, informando, em atenção ao 
Requerimento n• 2.665/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, que a 
Assessoria Jurídica dessa instituição emitiu parecer segundo o qual o BDMG está 
impedido de prestar informações sobre contratos de natureza financeira, mesmo que 
estejam em cobrança judicial. 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, da Secretaria do Ministério da Agricultura, 
informando a liberação de recursos para convênio com a ASSOCAFÉ. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Maurício Vieira Bracks, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
Presidência da República, encaminhando informações relacionadas ao Requerimento 
n• 2.462/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor.(- Anexe-se ao Requerimento 
n• 2.462/2001.) 

Do Sr. Caio Jadson Alves de Figueiredo, Diretor-Presidente da Cooperativa de 
Produtores de Leite do Baixo Jequitinhonha, encaminhando cópias das notas fiscais 
de venda de leite à Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otôni e extrato de compra de 
leite "in natura" de seus produtores, referente a outubro e novembro de 2001. (- À CPI 
do Preço de Leite.) 

Do Sr. Carlos Roberto Fonseca, da S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, 
comunicando que está sendo providenciado um relatório com as informações 
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solicitadas.(- À CP! do Preço do Leite.) 

De cidadãos de ltacarambi, pedindo o empenho desta Casa para que a segurança e a 
tranqüilidade voltem a existir naquele município. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, acusando o recebimento 

do Requerimento n• 2.745/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves. 
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 W 1.927/2001 

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caeté, 
com sede no Município de Caeté. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Caeté, com sede no Município de Caeté. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2001. 
Ivo José 
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caeté é entidade 

civil, sem fins lucrativos. Seu objetivo é promover a valorização do aposentado, em 
todos os aspectos, orientando-o para que se sinta digno e útil. Mantém serviço de 
medicina geriátrica e faz o acompanhamento de processos dos associados na justiça. 

Julgamos mais que procedente acolher a justa reivindicação da Associação, 
declarando-a de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI~ 1.928/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Pratinha e Bebedouro, 

com sede no Município de Gurinhatã. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I • - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da 

Pratinha e Bebedouro, com sede no Município de Gurinhatã. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende 
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1032 
Justificação: A Associação dos Moradores da Pratinha e Bebedouro, com sede 

no Município de Gurinhatã, foi fundada em 1997. É uma entidade sem fins lucrativos, 
que não oferece remuneração ou vantagens a seus Diretores, sócios, Conselheiros, 
instituidores, benfeitores ou equivalentes. 

O objetivo maior da entidade é zelar pela família, maternidade, infância, juventude 
e velhice, dar assistência social às familias desprovidas de recursos e aos deficientes, 
através da educação para o trabalho e do estímulo ao desenvolvimento das aptidões 
artesanais. 

Além disso, promove o fortalecimento da comunidade, através de projetos, 
incentivo à produção e capacitação técnica dos associados. 

A Associação presta serviços de grande relevância social ao Município de 
Gurinhatã, sendo imperativa a aprovação deste projeto pelos nossos ilustres pares. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 3.033/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto 

de congratulações com a PRODEMGE por seu 34" aniversário de fundação. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N" 3.034/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitada ao Ministro 
da Previdência e Assistência Social a agilização da votação do projeto de conversão 
da Medida Provisória n" 2.175, cujo art. 19 classifica como carreira de Estado a de 
Médico Perito da Previdência Social. 

N" 3.035/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja encaminhado ofício ao 
Congresso Nacional a fim de que seja aprovada a Medida Provisória n" 2.175, 
especialmente o art. 19, que unifica as carreiras de Médico e de Médico Perito da 
Previdência Social. 

N° 3.036/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado à 
Defensoria Pública pedido com vistas a que seja designado um Defensor Público para 
acompanhar o caso do Sr. Zeferino Amaral Neto. 

N" 3.037/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado denúncia formulada pelo Sr. Aílton Alves da 
Cruz. 

N" 3.038/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia formulada pelo Sr. Aflton Alves da Cruz. 

N" 3.039/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Comandante-Geral da PMMG denúncia formulada pelo Sr. Cleiton Gomes Souza. 

No 3.040/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Ouvidoria de Polícia do Estado denúncia formulada pelo Sr. Cleiton Gomes Souza. 

N" 3.041/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao 
Prefeito Municipal de Belo Horizonte denúncia formulada pela Sra. Hérica Rangel 
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Panela. 

Da Comissão de Educação, solicitando sejam tomadas as devidas medidas legais, 
contra o Reitor em exercício da UFMG e o Presidente do Conselho Estadual de 
Educação, uma vez que eles não atenderam à convocação feita por esta Casa por meio 
do Ofício n' 2.718/2001/SGM. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu 
Leite e outros, Adelino de Carvalho e Rogério Correia (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos 

Municipais, de Educação e de Fiscalização Financeira. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

o que nos traz a esta tribuna é matéria de extrema relevância para a segurança pública 
do Estado. Projeto de Lei n' 1.439 está na ordem do dia para votação em primeiro 
turno. Sua discussão já foi encerrada. No entanto, temos encontrado alguns obstáculos 
por pane do alto Comando da Polícia Militar. Trata-se matéria que deve ser apreciada 
com urgência. 

Todos os Deputados desta Casa sabem perfeitamente o que aconteceu em 1997. O 
rigor do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar - RDPM - certamente aumentava 
o fosso que separava os praças dos oficiais da corporação. Naquele ano, fizemos duas 
grandes passeatas, que desestabilizaram o Governo. Houve uma renovação não só 
nesta Casa, mas também no Governo. Após assumir o Executivo, o Governador 
Itamar Franco comprometeu-se a dar prioridade às votações de interesse dos militares. 

Desde março deste ano, o Código de Ética está tramitando nesta Casa. Entendemos 
perfeitamente a urgência dessa matéria para os militares, pois até hoje, infelizmente, 
acontecem abusos por parte de autoridades, que colocam praças e oficiais numa 
situação de confronto. Sabemos que esse procedimento não é generalizado, mas ainda 
ocorre. Ainda existem Comandantes que insistem nessa prática não só perversa, mas 
também inconstitucional. porque o atual RDPM fere frontalmente vários dispositivos 
da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna para pedir aos Deputados que votemos com a 
máxima urgência o Substitutivo n° 1 ao Código de Ética. Para que todos tenham 
conhecimento, esse substitutivo é fruto de uma discussão deste Deputado e do 
Deputado Cabo Morais, com a participação de uma comissão composta por 12 
oficiais, designada pelo Comandante da Polícia Militar. Essa comissão é composta 
pelo Cel. V aldelino Leite da Cunha, que é o Presidente, por quatro Tenentes-
Coronéis, cinco Majores e dois Capitães. Essa comissão foi designada pelo 
Comandante Álvaro Antônio Nicolau, no dia 28 de agosto, a fim de acompanhar, 
nesta Casa, as discussões sobre o Código de Ética e Disciplina dos :Militares 
Estaduais, o Estatuto dos Militares e sobre o anteprojeto da Lei de Organização 

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

-!! • I 
1: • .., 
I 
i 
i 

li 



1034 
Básica da Polícia Militar - LOB. 

Infelizmente, os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não 
participam dessa comissão. Mesmo assim, os Deputados procuraram o diá1ogo, a fim 
de que o RDPM - também extensivo aos bombeiros - pudesse ser aperfeiçoado. O 
Cel. Álvaro Antônio Nicolau, com quem buscamos um entendimento, nos disse que a 
comissão trabalharia com o objetivo de elaborar um substitutivo que fosse fruto de um 
entendimento, para que a vontade dos praças e dos oficiais fosse levada em 
consideração. Assim foi feito. Durante cerca de 30 dias realizamos reuniões com 
aquela comissão, buscando um entendimento. O documento agradava a gregos e 
troianos. Poderíamos dizer que avançamos em 95% da proposta desse substitutivo. 

Fomos surpreendidos agora, no final das discussões, por proposta enviada pelo 
Major Cássio, que compõe essa comissão c que esteve em contato permanente com os 
Deputados. Essa segunda proposta praticamente volta aos moldes do regulamento 
disciplinar, esse famoso amarelinho, grande instrumento de terror dentro dos quartéis, 
contra o qual lutamos. 

Tudo aconteceu para que buscássemos o entendimento, para que buscássemos 
verdadeiramente um código de ética, porque nesse código de ética que essa comissão 
remeteu como última proposta, na verdade, falta até mesmo ética. Falta ética, pois não 
se está cumprindo o compromisso que foi assumido pelo Cel. Álvaro Antônio 
Nicolau, que, junto conosco, elaborou a única proposta. 

Portanto, o nosso entendimento é que esse substitutivo deve ser votado o mais 
urgente possível. Muitos cidadãos vão à Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia, vão ao Ministério Público dar queixas contra policiais militares que estão 
nas ruas no estrito cumprimento do dever legal. Se não conseguirmos fazer com que 
os direitos humanos, segundo a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, 
sejam respeitados dentro dos próprios quartéis, como vamos exigir que o cidadão, o 
servidor militar possa dar um tratamento humano ao cidadão aí fora? 

Por isso esse projeto é de muita importância. Nós, Deputados, devemos aprovar em 
}

0 turno o Substitutivo no 1, fruto de um acordo firmado entre mim, o Deputado Cabo 
Morais e o Comando da PM. 

Por outro lado, temos encontrado resistência da Liderança do Governo em discutir 
conosco e avançar nessa matéria. Mais uma vez, o alto Comando da Polícia Mi1itar 
tenta fazer prevalecer a sua vontade, enviando a esta Casa uma comissão composta 
por dois oficiais. Aliás, o Major Dâmocles tem acesso livre ao Plenário, onde ficam os 
Deputados, bem como às Comissões, e isso não podemos aceitar, já que o Comando 
não trouxe também as entidades representativas de classe. Nenhum praça consta nessa 
relação. Portanto é uma manobra, forma covarde de tentar atrapalhar a votação. 

Pedimos que os nossos companheiros, militares estaduais, estivessem hoje nesta 
tarde acompanhando o voto de cada Deputado, para conhecermos verdadeiramente 
aqueles que querem estar junto com a democracia, com o resgate da cidadania. Faço 
questão de ler em Plenário a convocação que fizemos. para que todos possam avaliar 
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.. Companheiros e companheiras, o Código de Ética dos Militares de Minas Gerais 
será votado em }0 turno dia 19 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, na Assembléia 
Legislativa. A presença de todos os companheiros ocupando as galerias do Plenário é 
de extrema importância, pois a pressão popular tem sido fator determinante para 
aprovação de vários projetos. Por isso, peço que divulguem, para os demais colegas 
de unidade, e solicitem o comparecimento de todos. Somente nós, militares, sabemos 
do avanço que esse projeto representa e o quanto sonhamos com as mudanças que 
estão prestes a se concretizarem. Estamos a um passo de acabar com a prisão 
administrativa e outros dispositivos ultrapassados que, há anos, massacram os 
militares mineiros. Contamos com a presença de vocês". Assinaram essa convocação 
o Deputado Sargento Rodrigues, do PDT, o Deputado Cabo Morais, do PL, Luiz 
Gonzaga Ribeiro, Presidente da ASPRA, e Alberto Santos Valadares, Presidente do 
Centro Social de Cabos e Soldados. 

Para nossa surpresa, o Sargento Bravo, que é hoje membro do Corpo de Bombeiros, 
um dos aliciados naquele episódio de 1997, quando distribuía este panfleto dentro do 
I o BBM, recebeu do Ten.-Cel. Gilvan ordem de detenção no quartel, ficando preso 
por volta de uma hora, numa sala, o que impediu nosso companheiro de convidar os 
demais companheiros para essa votação. Ou seja, não respeitam, sequer, o direito e a 
liberdade de expressão que têm os nossos companheiros. No nosso regulamento, 
apesar de ser arcaico e ultrapassado, não existe nenhum dispositivo que contrarie essa 
vontade do nosso companheiro, Sargento Bravo. Foi preciso que o Deputado Sargento 
Rodrigues fizesse uma ligação para o Ten.-Cel. Nilmar, hoje respondendo pelo 
comando dos Bombeiros, para que ele fizesse uma intervenção. Assim, o Ten.-Cel. 
Damásio determinou que o Sargento Bravo continuasse a entregar os panfletos dentro 
do Corpo de Bombeiros, mostrando, com muita clareza, o que esse regulamento 
disciplinar causa no seio de nossa tropa. Isso é um fator que, cada vez mais, aumenta 
o fosso que separa praças e oficiais. Portanto, Sr. Presidente, não podemos aceitar 
que, durante a votação do Código de Ética dos Militares Estaduais, nesta Casa, 
tenhamos a surpresa de que um Ten.-Cel. do Corpo de Bombeiros venha determinar a 
prisão, por uma hora, de um dos nossos companheiros. Pergunto aos senhores, às 
senhoras e aos entendidos no regulamento disciplinar da Polícia Militar, onde está o 
crime ou a transgressão disciplinar, cometida pelo nosso companheiro. Não cometeu 
nenhuma transgressão, e isso é para que vejam que tipo de instrumento vem 
prevalecendo, até hoje, no interior do quartel. Portanto, é necessário que rasguemos 
isso em praça pública e aprovemos o novo substitutivo ao Código de Ética, dando, 
acima de tudo, condição de respeito ao cidadão, ao homem que está atrás dessa farda. 

O Deputado Cabo Morais (em aparte) - Sr. Presidente, Deputado Sargento 
Rodrigues, a quem agradeço pelo aparte concedido, demais Deputados, companheiros 
da Polícia Militar que aqui se encontram, endosso as palavras colocadas por V. Exa. e 
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gostaria de dizer um pouco mais. Não podemos, de forma alguma, ser acusados 
de estar radicalizando o poder. Durante os últimos dez meses, estamos sentando à 
mesa, buscando um entendimento junto ao Governo do Estado e ao Comando da 
corporação, para elaborar um projeto de lei, que é o nosso Código de Ética, com o 
objetivo de melhorar a relação interpessoal dentro dos quartéis. E, infelizmente, 
chegamos a uma triste conclusão: não é possível acreditar nos homens de mando desta 
corporação, que assumem um compromisso e, logo em seguida, modificam seu 
posicionamento. 

Estou muito preocupado com o Poder Legislativo, pois parece-me que está com 
saudade dos tempos de chumbo. Estão simplesmente admitindo articulação por parte 
da cúpula da corporação, dentro desta Casa, inviabilizando um trabalho de dez meses 
de dois Deputados, que sequer são detentores de experiência para estar nesta tribuna 
questionando o Poder Legislativo. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, esta é uma 
realidade. Gostaria muito de solicitar a V. Exa. que permitisse, sem criar mais 
dificuldades, que essa matéria fosse aprovada, porque é a remissão, o perdão que 
podemos dar àqueles que estão hoje dentro dos quartéis, sendo sacrificados e sendo 
alvo do abuso de autoridades, porque, infelizmente, o Legislativo mineiro acha-se no 
direito de não colocar matéria de tamanha importância para ser votada. Se é colocada 
na pauta, vamos conversar com o Líder de Governo, com a Presidência da Casa, que 
dizem que o acordo não está 100%. Como fazer acordo com ditadores? Como fazer 
acordo com ditador, Sr. Presidente? Esta é a pergunta que coloco neste Plenário. Esta 
Casa foi alvo de uma associação denominada Associação dos Oficiais da Polícia 
Militar, numa acusação seriíssima, feita junto ao Ministério Público, uma ação 
pública contra esta Casa, e, mesmo assim, esta Casa sente o peso da mão do 
militarismo e não quer permitir que as coisas mudem. Se esta relação interpessoal 
permanecer na Polícia Militar, infelizmente, chegaremos novamente ao caos, como 
aconteceu em 1997. 

Estamos preocupados com um projeto que não venha arranhar os pilares de 
sustentação da PM. Tanto é que fizemos questão de preservar a hierarquia e a 
disciplina, pilares que sustentam essa instituição, que tem 225 anos de existência. 
Respeitamos, mas não podemos permitir que sejamos atropelados diariamente pelo 
Comando da corporação. Muito obrigado pelo aparte, Deputado. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Nós é que agradecemos. 
Sr. Presidente, apenas para encerrar, gostaria de dizer que buscamos o entendimento 

o tempo todo e que esse código de ética na forma do Substitutivo no 1 atende a todos. 
Só tem o objetivo da busca da igualdade de direito e, acima de tudo, o resgate da 
cidadania e dos direitos humanos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, precisamos imediatamente da votação e 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, para que possamos resgatar a dignidade e a 
cidadania. 

Assim, evita-se que episódios como os que ocorreram em 1997 aconteçam 
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novamente. Os policiais militares. especialmente os praças, não ocupariam mais 
as ruas de Belo Horizonte e, em especial, a Praça da Liberdade para brigar por justiça 
e igualdade. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que 

ocupam as galerias, quero participar um fato ocorrido neste final de semana que 
entristeceu a todos os janaubenses. Trata-se do falecimento do Sr. Hipólito José 
Pereira, um dos verdadeiros filhos da terra, líder comunitário do Bairro Algodões e, 
praticamente, um dos fundadores de Januaúba e do referido bairro. O Sr. Hipólito 
José Pereira faleceu aos 79 anos de idade, e, por ter sido um dos homens mais 
honrados daquela cidade, de profundas raízes, considerei por bem fazer menção ao 
seu nome desta tribuna. 

Isto não se deve apenas ao fato de tratar-se de uma liderança, mas sobretudo por ter 
sido uma pessoa por quem tinha grande consideração e com quem aprendi muitas 
lições. Era um velho sábio e alimentou o sonho de ver uma Janaúba progressista, que 
pudesse acolher também os seus 13 filhos e todo o povo daquela cidade. Quero, 
portanto, Sr. Presidente, registrar o meu pesar pelo falecimento do Sr. Hipólito. 

E, por falar em Janaúba, quero fazer referência a mais dois fatos importantes que 
envolvem aquela cidade. 

Por um lado, temos motivos para comemorar os dez anos de fundação da APAE de 
Janaúba, instituição que tive o privilégio de fundar como Prefeito daquela cidade, em 
1991. A APAE de J anaúba começou a funcionar em um prédio precário. Em 1996, 
com a ajuda da municipalidade e com o apoio do SERVAS, a APAE iniciou a 
construção de sua sede e, agora, em 2001, comemora dez anos de trabalho voltado 
para a inclusão dos ponadores de deficiência. A APAE de Janaúba oferece 
atendimento psicológico, ensino especial, com leitura em braille, esporte e lazer, 
fonoaudiologia, atendimento clínico, transporte escolar, revelando um grande esforço 
da diretoria e de todos os colaboradores, digno do nosso reconhecimento. 

Quero aproveitar esta oponunidade para parabenizar o atual Presidente da AP AE de 
Janaúba, Sr. Cláudio Fidélis Martins, que tem se dedicado de forma invejável para 
tomar realidade os sonhos das familias que convivem com as diferenças próprias dos 
portadores de deficiência e para amenizar as dificuldades dessas famnias. 

O outro fato, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que quero trazer ao conhecimento 
desta Casa diz respeito à grande indignação da população de Janaúba quanto à notícia 
da desativação da Escola Estadual Joaquim Mauricio de Azevedo Baía. Essa escola 
vem funcionando no prédio do CAIC de Janaúba e está com os dias contados. Uma 
escola que abriga mais de 1.200 alunos pode ser desalojada, tendo como alternativa a 
distribuição desses alunos. Entretanto, a dispersão dos alunos compromete o processo 
de ensino e aprendizagem, promove a insegurança de alunos e professores e a falta de 
estímulo, pois anos de trabalho e dedicação podem sair pelo ralo, numa concreta falta 
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Não é esta a atitude que esperamos e queremos do Governo Federal, a atitude de 
tirar a roupa de um santo para vestir outro. Tenho recebido apelos da comunidade de 
Janaúba, especialmente do Bispo D. Mauro, das lideranças políticas e comunitárias e 
da comunidade estudantil. Sabemos da dificuldade que o Governo Estadual terá para 
resolver o problema em curto prazo, pois é preciso construir outra unidade para a 
escola. Mesmo assim, quero fazer um apelo ao Secretário Mun1io Hingel, a fim de 
que envide esforços para evitar um mal maior, determinando providências para conter 
a ansiedade da comunidade de Janaúba. Tenho certeza de que o Governador Itamar 
Franco e sua equipe da Educação vão resolver esse problema. O Secretário Mun1io 
Hingel tem priorizado as ações da educação no Estado, e nós confiamos que ele vai 
saber administrar a crise vivida pela Escola Estadual Joaquim Mauricio de Azevedo, 
devolvendo a tranqüilidade à comunidade estudantil de Janaúba. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Caro colega Deputado Dimas 
Rodrigues, V. Exa., como representante do Norte de Minas, nosso companheiro do 
P!\.1DB, da nossa querida Janaúba, sempre traz assuntos de interesse. Gostaria de 
parabenizar V. Exa. porque é um Deputado simples, humilde, que visita suas bases, 
está constantemente presente nas menores cidades da região, sempre levando seu 
apoio, sua palavra e sua fé. Gostaria de aproveitar o aparte que V. Exa. nos dá para 
lembrar que o Norte de Minas está aguardando o término das obras de asfaltamento 
das estradas necessárias para a região, especialmente a Jruôa, que é um carinho 
especial também do seu coração, que integra a grande região de Janaúba e do Norte 
de Minas. Aquela região é o celeiro do Brasil. Produz hortifrutigranjeiros para o 
Brasil e o mundo. Esperamos que sua produção possa fixar o homem no campo e dar 
a ele condições de trabalho. 

Já que estamos nos últimos dias deste ano, gostaria de anunciar que ontem 
apresentamos a esta Casa um requerimento pedindo a formação de uma CPI para 
aprofundar, em Minas Gerais, as irregularidades. já levantadas pela CP! do Senado 
Federal, relativas ao futebol. Sabemos que a CPI nacional já levantou algumas 
irregularidades, inclusive quanto ao futebol profissional mineiro. A Assembléia de 
Minas, no próximo ano, terá a oportunidade de aprofundar esse debate, de buscar 
informações e chegar ao âmago do problema da corrupção no futebol mineiro. Fico 
muito à vontade porque não sou ligado às equipes esportivas da Capital. Nós, do 
Norte de Minas, temos vinculação regional, mas vamos formar, nesta Casa., uma CPI 
para apurar as graves irregularidades que têm sido levantadas em Minas Gerais, por 
meio da imprensa e da CP! Nacional do Futebol. 

Portanto, haverá, no próximo ano, a CPI do futebol mineiro, atendendo à solicitação 
de dezenas de Deputados desta Casa. Sabemos que muita coisa será comprovada, e 
Minas Gerais saberá que não é só dos políticos que se pode provar algum tipo de 
corrupção, que, infelizmente, ocorre em diversos outros segmentos, e não tem sido 
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O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço o aparte do Deputado Luiz Tadeu Leite, 
grande defensor do Norte de Minas e do Jequitinhonha. Esta CPI vem na hora certa, 
pois precisamos moralizar o futebol mineiro e brasileiro. 

Faço, mais uma vez, um apelo ao Diretor-Geral do DNER, dizendo que nosso povo 
não mais agüenta transitar pela BR-040 e pela BR-135. A rodovia que liga o trevo de 
Curvelo a Montes Claros encontra-se em péssimas condições, sendo o trânsito 
desviado para Pirapora, cuja estrada pertence a Minas Gerais, c nosso Governo já 
tapou todos os buracos de suas rodovias. Solicito aos companheiros da Bancada do 
Norte de Minas que façamos uma visita ao Dr. José Élcio e ao Ministro de 
Transportes para que olhem com mais carinho por nossas estradas. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicito à Mesa 

Diretora da Casa que faça um maior esforço para colocar nossos projetos em pauta, 
embora saiba das dificuldades existentes devido ao grande número de projetos. Talvez 
essa demora se justifique pela acuidade da Mesa Diretora e dos Líderes desta Casa, 
tendo, em Plenário, projetos já acordados pelo conjunto dos Deputados. Desta forma, 
não votamos, até hoje, o projeto do Tribunal de Justiça que vem corrigir um equívoco 
ocorrido quando aprovamos um projeto, oriundo do citado órgão, passando a cidade 
de Piedade do Rio Grande, que originariamente pertencia à Comarca de Andrelândia, 
para a Comarca de Barbacena. O fato ocorreu devido à emenda de um Deputado e 
passou despercebido pelos demais Deputados. 

Posteriormente, o Prefeito do meu partido, Dr. Alfredo, que está acompanhando a 
reunião, procurou-me, e eu fui ao Tribunal de Justiça, marquei uma audiência com o 
Presidente Sérgio Lélis, e explicamos para ele. O Dr. Guido, Desembargador, que é 
da cidade de Andrelândia, sabendo desse problema, diligenciou internamente ao 
Tribunal de Justiça para que o projeto fosse enviado a esta Casa. O projeto foi 
enviado em abril deste ano, e, até hoje, não foi votado. Procurei o Presidente, e a 
informação que tive foi que, em razão do número exagerado de emendas ao projeto, 
ele teria dificuldade em ser aprovado. 

Quero fazer um apelo à Mesa Diretora para que, independentemente dessas 
emendas, não prejudiquemos ainda mais a cidade de Piedade do Rio Grande, porque 
houve um equívoco desta Casa ao encaminhar o projeto do Tribunal de Justiça, que 
acabou efetivando essa transferência, que não é do interesse dos munícipes nem das 
autoridades de Piedade do Rio Grande. Quero solicitar, mais uma vez, que o projeto 
seja incluído em ordem do dia. 

Sr. Presidente, "mutatis mutandis", estranha-me sobremaneira ver um projeto em 
pauta hoje. Projeto esse de autoria de V. Exa. Nesta semana, numa atitude 
extremamente educada com a Mesa Diretora da Casa, disse que estava fazendo a 
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defesa da agilização dos projetos em pauta, porque gostaria de responder a uma 
crítica que foi feita a nós em relação à produção legislativa. Eu lembrava que havia 
mais de 40 projetos nesta Casa, e cerca de uma dezena deles estavam aptos a vir a 
Plenário, mas não fazia essa crítica à Mesa Diretora, para colocá-la em uma situação 
delicada. O Presidente desta Casa é do meu partido e contou com o meu voto e a 
minha ajuda para chegar à Presidência desta Casa. Mas estranha-me, Sr. Presidente, 
porque a assessoria dizia que não havia acordo com os representantes do Governo 
para o projeto ser incluído na pauta. E estranha-me também, Sr. Presidente, porque o 
Projeto de Lei no 43/99, de V. Exa., doa a uma empresa particular um imóvel em 
Sabinópolis. Esse terreno encontra-se já doado pela Secretaria de Administração, 
portanto é um fato consumado. Esse terreno já foi doado à Prefeitura de Sabinópolis 
para que, de acordo com a pesquisa que o ilustre Prefeito, companheiro Paulo Jorge, 
fez junto à cidade, lá seja construída uma escola de ensino superior. Tanto isso é fato, 
que o Presidente desta Casa recebeu da pane do Prefeito de Sabinópolis a seguinte 
correspondência. Faço questão de lê-la em Plenário: (-Lê:) "Sr. Presidente, Deputado 
Antônio Júlio, em face do grande interesse do Município de Sabinópolis em manter 
em seu uso o imóvel simado na Avenida São Sebastião, 815, antiga Figuinha, zona 
urbana de Sabinópolis, para a realização de projetos sociais visando ao bem comum 
de toda a comunidade sabinopolitana, colocamo-nos totalmente contrários a qualquer 
doação, a quem quer que seja, uma vez que o imóvel já se encontra cedido ao 
Município, conforme o termo de cessão de uso feito com o Estado, no 
1170.1.00.004/2001, assinado em 9/5/2001, com o prazo de vigência de 5 (cinco) 
anos. Para melhor descrição e relato do imóvel, a seguir enumeramos nossas 
pretensões: 

1 - A princípio, nossa intenção é o uso para fins educacionais, em nível de 3° grau, 
sendo destinado ao curso de formação de Magistério em Nível Superior, para atender 
à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já estando em andamento o projeto 
de implantação, em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG." Já intermediamos a questão junto ao Reitor da UFMG, Prof. José Antônio, e 
as tratativas já estão adiantadas. Se não der para funcionar ali uma faculdade, as 
outras pretensões seriam as seguintes. (-Lê:) 

"2 - Funcionamento de um ginásio poliesportivo. 
3 - Centro de convenções, para reuniões, estudos e trabalhos. 
4- Horta comunitária. para atendimento às pessoas carentes da localidade, inclusive 

as que forem atendidas pelo Programa Bolsa-Escola. 
Dessa maneira, V. Exa. pode analisar que o interesse do município em manter em 

seu domínio o imóvel em referência é puramente social. São projetos que só trarão 
benefícios à comunidade. 

Por outro lado, é importante ressaltar que o imóvel encontra-se em estado de 
depredação, e a conseqüência é justamente o abandono de longos anos. 

Agora, com a cessão do imóvel, o município se encontra empenhado em sua 
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o imóvel pertencia ao 

concretizar os projetos 

Por isso, cientes da sensibilidade de V. Exa., colocamo-nos contrários à sua doação 
e solicitamos sua interveniência, para que possamos implantar os projetos na área da 
educação, cultura, lazer e assistência social, que, certamente, atenderão aos interesses 
da nossa comunidade. Atenciosamente, Paulo Jorge Pimenta, Prefeito Municipal de 
Sabinópolis." 

Essa carta foi entregue ao Presidente desta Casa em 28 de junho deste ano. 
Portanto, considero um equívoco esse projeto estar hoje novamente em pauta. O 
Prefeito, inclusive, informa-nos que a área está sendo destinada, enquanto não 
resolvemos a questão da universidade, para o Centro de Referência do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, e já funciona no local, em razão de a 
Prefeitura já ter assumido o terreno desde maio deste ano. Lá funcionam uma horta 
comunitária, um campo de futebol, e a área está sendo arborizada com espécies da 
mata Atlântica, segundo um projeto da EMA TER. Em um dos prédios, estão sendo 
construídas lajes para o programa de combate à esquistossomose. Além de tudo, já se 
efetuou um projeto para a construção de uma quadra poliesportiva para crianças 
carentes. 

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo aos Deputados no sentido de que não 
aprovemos esse projeto, que, por um equívoco, está em pauta. Lamento o fato e a 
necessidade de estar, mais uma vez, tendo que pronunciar-me sobre o assunto, uma 
vez que já o fiz, mostrando que a doação desse imóvel é inadequada. Não tenho nada 
contra a empresa, que, realmente, tem que lutar para gerar empregos e estabelecer-se, 
mas tenho que defender o ponto de vista do Prefeito e do Vice-Prefeito de 
Sabinópolis, do Presidente do PMDB e dos Vereadores que apóiam o Prefeito, que, 
unanimemente, são contrários à doação desse terreno, que já está, em comodato, 
doado à Prefeitura de Sabinópolis, para tais utilizações. 

Chamo a atenção dos companheiros Deputados para retirar esse projeto da pauta ou 
remetê-lo à Comissão de Justiça, que não emitiu o seu parecer. Essa, também, pode 
ser uma saída. 

Mais uma vez, estamos recebendo o Presidente do meu partido, representando o 
Prefeito de Piedade do Rio Grande, que solicita à Mesa Diretora que coloque em 
pauta, para a apreciação deste Plenário, o projeto do Tribunal de Justiça, que vem 
fazer justiça à cidade de Piedade do Rio Grande. Por um equívoco desta Casa, foi 
aprovada a emenda de um Deputado, transferindo essa cidade da Comarca de 
Andrelândia para a de Barbacena. Os munícipes de Piedade do Rio Grande não 
desejam isso. Quando o projeto tramitava pelas comissões, o Prefeito visitou cada 
Presidente das comissões e cada Líder, por meio de um ofício assinado por mim, 
como Deputado da cidade, e pelas autoridades constituídas de Piedade, solicitando 
aos Deputados a agilização da votação do referido projeto. Para nossa surpresa, já está 
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concluído e não está incluído na pauta. Insisto e repito que o Sr. Presidente e a 
sua assessoria me informaram que isso não está ocorrendo, porque contém uma série 
de emendas. Entendemos, mas pensamos que essa não é uma justificativa plausível 
para que continuemos a prejudicar a população de Piedade do Rio Grande. 

Solicito que o projeto do Tribunal de Justiça seja incluído na pauta. Afirmo aos 
senhores que. consubstanciado por carta do Prefeito e pela cópia do comodato. o 
Projeto de Lei n• 43/99 não pode ser votado, porque esse terreno já foi doado para a 
Prefeitura de Sabinópolis. Portanto, esta Casa não pode cometer esse equívoco. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Depuado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 

neste, talvez, último contato deste ano pela tribuna da Assembléia Legislativa, chamo 
a atenção para um problema que nos tem levado a grandes preocupações e causado 
enorme prejuízo ao povo e, principalmente, ao ecossistema de nosso Estado. Refiro-
me à poluição desenfreada do rio São Francisco. Não só a poluição, mas também o 
descaso, o abandono em que se encontra o maior rio de nosso Estado e um dos 
maiores do País. 

Foi criado ontem, em Brasília, o Comitê de Gestão do Rio São Francisco, há muito 
reivindicado por esta Casa, principalmente pelo Deputado barranqueiro, Wanderley 
Á vila, residente na cidade de Pirapora. Parece que, finalmente, os clamores de mais 
de 280 cidades que compõem a bacia do rio São Francisco tiveram a primeira luz do 
Governo Federal e a primeira possibilidade de investimento efetivo na recuperação 
desse rio. A criação do comitê permanente, com a participação dos Ministérios do 
Desenvolvimento e do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Águas, reuniu 
ontem, em Brasília, mais de 30 Prefeitos que participaram do evento e farão parte, 
oficialmente, das decisões que serão tomadas para recuperação de nosso rio São 
Francisco. 

Em nome desses Prefeitos, em nome desse esforço coletivo de Deputados, 
Vereadores e ambientalistas, de pessoas que sabem quanto é importante a recuperação 
do rio São Francisco, gostaria de cumprimentar uma pessoa que foi verdadeiro 
baluarte, que em nenhum momento deixou de acreditar que seria possível a 
recuperação e a aplicação de investimentos maciços no rio. É o Prefeito de Manga, 
nosso companheiro Haroldo Lima Bandeira, escolhido entre tantos, para fazer parte 
da executiva que irá decidir, aprovar, apresentar, analisar e cobrar os projetos de 
recuperação do rio São Francisco. Gostaria de chamar a atenção para quatro itens que 
farão parte desse imenso esforço, principalmente neste ano em que se comemoram os 
500 anos de descobrimento do rio São Francisco. Entre tantos projetos, quero ressaltar 
aqueles que foram analisados e que farão parte de nosso trabalho, principalmente aqui 
da Assembléia Legislativa. 

O primeiro é o projeto de despoluição do rio São Francisco. Sabemos que 
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praticamente 100% dos esgotos doméstico e industrial são jogados no rio São 
Francisco, sem nenhum projeto de recuperação e tratamento. Com isso, pelas análises 
que estão sendo feitas das suas águas, já se constata um alto teor de contaminação, 
com a presença de bactérias e outros microorganismos, que estão infestando e 
trazendo a morte gradativa do rio. Essa poluição é maior responsável pelo grande 
desastre que poderemos ter e que está na iminência de acontecer: a mortandade de 
peixes, principalmente do surubi - símbolo do rio São Francisco -, do dourado e de 
vários outros. 

O Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Águas e em comum acordo 
com os Governos Estaduais - esperamos que isso ocorra em Minas Gerais -, está 
promovendo projetos e programas de tratamento dos esgotos doméstico e industrial 
lançados nas águas do rio São Francisco. 

O segundo projeto, tão importante quanto a despoluição do rio São Francisco, é a 
recomposição das suas matas ciliares. Hoje, o desmatamento é o responsável direto 
pelo assoreamento do rio. O rio São Francisco está, gradativamente, recebendo areia, 
recebendo as terras das margens de toda a sua extensão, o que o assoreia e mata. 

Há o projeto de repovoamento dos rios, da recomposição da fauna e da flora do rio, 
que é fundamental. Como disse, o peixe símbolo do rio São Francisco, o surubi, está 
em processo de extinção. Esse projeto será executado pela CODEV ASF e por outros 
órgãos do Governo Federal e do Governo Estadual. 

Temos um projeto importante nesta Casa, que tramita há mais de um ano. Ele, 
certamente, terá um impulso maior no próximo ano, no processo de recomposição da 
fauna e da flora do rio. Nesse projeto também está inserido o Governo do Estado. 

O Deputado Wanderley Ávila (em apane) - Deputado Carlos Pimenta, 
solidarizamo-nos com V. Exa. Também nos preocupa muito- temos manifestado isso 
nesta Casa - a falta de interesse e de ação do Poder Executivo para recuperar 
realmente o rio São Francísco e seus afluentes. Os recursos são poucos, e não 
sabemos quais são as fontes dos recursos para a recuperação. 

Há três semanas, estivemos em Pirapora c vimos o rio São Francisco, aquele rio que 
nos viu crescer. Vimos a alegria estampada no rosto da população ribeirinha. Cento e 
vinte pessoas, aproximadamente, no centro, pescavam de linhada, trazendo mandi de 
um 1,5kg, 1,2kg e lkg. O rio, com a pouca água que chegou, mostra que ainda está 
vivo, apesar de agonizar. 

Se o Governo realmente tivesse a intenção de recuperar o rio São Francisco, teria 
feito alguma coisa há alguns meses. Nem um carrinho de mão de areia da terra que 
desce do leito do rio foi retirado de dentro do rio. Hoje, começa a chegar a água, e os 
senhores que poderiam reso1 ver alguma coisa, o Governo Federal, podem pensar que 
o rio já está recuperado. Então falta, Deputado Carlos Pimenta, ação realmente do 
Poder Executivo. 

O Deputado Carlos Pimenta- Agradeço o pronunciamento do Deputado Wanderley 
Á vila. Como disse inicialmente, entendo que V. Exa. sempre tem exercido seu 
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mandato, ou pelo menos grande parte dele, denunciando o descaso com o rio São 
Francisco. Esperamos, Wanderley, que, com a criação do comitê permanente, alguns 
problemas apontados e discutidos possam efetivamente ser resolvidos. 

O quarto programa é o do desenvolvimento regional. O grande desafio são os seus 
afluentes. O rio Verde Grande está agonizando, está morrendo. Ele é um dos 
principais rios do Norte de Minas. Órgãos e estruturas não governamentais têm 
denunciado o descaso e a morte lenta daquele rio. O "'Jornal de Notícias", de Montes 
Claros, há mais de 1.000 dias, publica em suas páginas, diariamente, um chamamento 
e um alerta, para que tomem providências sobre a morte do rio Verde Grande. 
Prefeitos de pequenas cidades no Nane de Minas, como Manga, Jafba, Matias 
Cardoso, Verdelândia, têm feito um trabalho fantástico, mostrando que o rio que cana 
a sua cidade está morrendo gradativamente. 

É necessário lutar por programas estruturantes, como a construção da barragem do 
rio Jequitaí, um dos principais afluentes do rio São Francisco; o Projeto Jaíba, que 
hoje tem um novo programa, é a Califórnia brasileira. Enfim, são programas que 
darão fôlego, levando recursos e riquezas para o grande vale do rio São Francisco. 

Espero que o Governo Federal cumpra a sua meta c que todos possamos nos 
integrar nesse grande projeto. A minha primeira ação em 2002 será a criação de uma 
comissão de acompanhamento da recuperação do nosso rio São Francisco, uma 
comissão que estará presente - se possível e se preciso - todos os meses, em Brasflia, a 
fim de acompanhar os trabalhos desse comitê. Espero que todo o povo mineiro - os 
jovens, os estudantes, os pais de família - integre-se nesse grande programa, senão de 
nada adiantarão os nossos avanços e as conquistas, se a natureza está sendo 
degradada, se o principal rio do povo mineiro, o São Francisco, que nasce em Minas 
Gerais, está morrendo. De nada adiantará a nossa luta como professor, como médico, 
como Deputado, como Prefeito, enfim, como cidadão. É necessário que façamos esse 
trabalho. 

Desejo ao povo de Minas um feliz Natal, um Natal.de paz, de alegrias, de amor, de 
hannonia. Espero que esse Natal seja marcado por conquistas, pela aprovação de 
grandes programas, de grandes projetos. Quero que a familia mineira tenha paz, que 
as crianças de Minas Gerais, principalmente as que vivem pelas ruas, encontrem 
respaldo nas autoridades federais e estaduais. É preciso que haja paz para que os 
nossos jovens possam construir o Brasil, o Brasil do hoje, o Brasil do amanhã. Espero 
que 2002 seja o ano das grandes conquistas, o ano do povo de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

2' Pane (Ordem do Dia) 
111 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 111 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o Deputado Sargento Rodrigues 
apresentará um requerimento de inversão de pauta. Solicitei a palavra pela ordem 
antes do anúncio da 211 Parte da reunião, em tempo, mas como estava longe do 
microfone, V. Exa. não percebeu. Entendemos que o Projeto de Lei n• 1.43912001 é o 
fundamental na pauta da tarde. Para que possa ir, ainda nesta tarde, à Comissão de 
Administração Pública, cuja reunião está suspensa, para aguardá-lo, é necessário que 
seja o primeiro da pauta. Sabemos que o Projeto de Lei n• 43/99 é polêmico. Não 
gostaríamos que fosse apreciado antes qualquer matéria polêmica, que prejudicasse a 
votação desse projeto. O Projeto de Lei n• 1.292/2001, de interesse do Governo, é o 
projeto-hospedeiro do Deputado Gil Pereira, em que a "narcotaxa" foi hospedada. Já 
há, de cena forma, acordo para ser ele votado amanhã. Os demais projetos que estão 
em 2° turno poderão ser votados amanhã. Portanto, a comissão está aguardando o 
envio daquele projeto. Estamos apenas garantindo um espaço até que o requerimento 
seja aprovado. Houve uma grande negociação a respeito do Projeto no 1.439/2001, de 
autoria do Governador, o que permitiu que chegássemos a um substitutivo de 
consenso. Assim, solicitamos a inversão da pauta, a fim de que ele seja apreciado em 
primeiro lugar. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que ainda estamos na 
1 a Fase, e, na oportunidade, o requerimento será apreciado. 

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

Decisão Normativa n• 9, os Requerimentos n•s 3.036 a 3.041/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 82a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.945 a 2.946/2001, do Deputado Ambrósio Pinto; 
2.983 a 2.990/2001 do Deputado Arlen Santiago, e 3.012/2001, do Deputado Fábio 
A velar; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 72a Reunião Ordinária, do 
Requerimento n• 3.01612001, do Deputado Sebastião Costa; e de Educação- rejeição, 
na 76• Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n• 1.828/2001, do Governador do Estado, 
e aprovação do Projeto de Lei n• 1.849/2001, do Governador do Estado, e do 
Requerimento n• 3.011/2001, do Deputado Dinis Pinheiro (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite e outros em que solicitam seja constituída Comissão Parlamentar de Inquérito 
para, no prazo de 120 dias, aprofundar no exame e na investigação de possíveis 
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irregularidades existentes na administração do futebol profissional no Estado de 
Minas Gerais, a partir dos diversos fatos arrolados no relatório final da CP! do 
Funtebol, constituída no Senado da República; nos termos do inciso XVI do art. 232 
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Adelino de Carvalho solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.090/2000; e nos termos do inciso 
XIV do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Rogério Correia (2) 
solicitando constituição de duas Comissões de Representação: urna para acompanhar 
a ocupação de famílias sem casa nas obras inacabadas do Hospital Cardiominas, nesta 
Capital e as negociações junto ao Governo Estadual, sendo designados, para 
comporem a referida Comissão, os Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues e 
Márcio Cunha, e a outra, para acompanhar os trabalhos do Fórum Social Mundial, a 
realizar-se em Porto Alegre, no peóodo de 31/1/2002 a 5/2/2002, sendo designados, 
para constituirem a referida comissão, os Deputados Rogério Correia, Marcelo 
Gonçalves, Anderson Adauto e Ivo José. 

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 1.383/2001, do Deputado Fábio 
A velar, que autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de Santa Luzia; 
1.497/2001, do Deputado Márcio Kangussu, que proíbe as empresas de concessão de 
serviços públicos de água, luz e telefonia de fazer o corte do fornecimento residencial 
de seus serviços, por falta de pagamento das contas em dias específicos e dá outras 
providências; 1.501/2001, do Deputado Mauro Lobo, que institui, no ámbito do 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o 
pregão como modalidade de licitação, para aquisição de bens e serviços comuns e dá 
outras providências; 1.595/2001, do Governador do Estado, que altera a redação do 
parágrafo único do art. 1' da Lei n• 12.611, de 16/12/97 e dá outras providências; e 
1.900/2001, do Deputado Antônio Andrade e outros, que altera a Lei n• 6.763, de 
26/12/95, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências (À sanção.). 

za Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a matéria destinada à 1' Fase, 

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

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

Projetos de Lei n•s 162/99 e 1.512/2001 e o Projeto de Resolução n• 1.804/2001 
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos 
de Lei n's 642/99, 694/99, 718/99, 1.159/2000, 1.351/2001, 1.422/2001, 1.628/2001, 
1.767/2001, 1.784/2001, 1.858/2001, 1.874/2001 e 1.880/2001 e o Projeto de 
Resolução n• 1.803/2001, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã, bem como o Projeto de Lei n• 1.710/2001, que foi retirado de tramitação na 
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referida reunião; informa, ainda, que faz retirar da pauta da presente reunião o 
Projeto de Resolução no 1.804/2001, por não preencher os pressupostos regimentais 
necessários à sua apreciação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 30 minutos, 

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

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

Questões de Ordem 
O Deputado Jrani Barbosa - Sr. Presidente, dei entrada a um pedido de projeto de 

resolução, que autoriza V. Exa. a editar um decreto legislativo para o cumprimento do 
art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Esse decreto sustaria 
os efeitos da deliberação da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte, que 
determinou o aumento de 26% no valor das tarifas de ônibus da região metropolitana. 
A assessoria me informou que isso só poderia ser feito por meio de um projeto de 
resolução. Insisto em que responda agora a esta questão de ordem. Qual o instrumento 
legal de que a Casa dispõe para que seja feita a sustação da resolução que aumentou o 
preço das tarifas de ônibus em 26%? Enquanto os funcionários do IPSEMG, há quase 
oito anos, não têm um centavo de aumento, na calada da noite, junto com a Diretoria 
de Transportes do DER-MG, sem nenhuma justificativa plausível, é dado um aumento 
de 26% aos proprietários de ônibus da região metropolitana, que já são altamente 
beneficiados. principalmente pelo Ministério Público, que nunca toma nenhuma 
providência contra eles. No caso de Castelar Guimarães, há um processo de crime de 
responsabilidade nesta Casa, que já foi arquivado há muito tempo. por não cumprir a 
determinação legal de investigar os resultados da CP! que apurou a corrupção na 
concorrência da ADTER. Tudo isso ocorreu com o apoio irrestrito do Ministério 
Público e, talvez, de alguns setores da justiça de Minas Gerais, e nada ocorreu com os 
empresários de ônibus. Sr. Presidente, qual o instrumento legal que esta Casa detém 
para que seja feita a suspensão desse aumento arbitrário que foi dado aos empresários 
de ônibus na calada da noite? 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Irani Barbosa que esse 
fato é novo e que entendemos que, de acordo com o art. 62 da Constituição Estadual. 
esta Casa tem o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
o poder regulamentador ou os limites da delegação legislativa. Essa decisão é da 
comissão da região metropolitana. 

O Deputado Irani Barbosa - A região metropolitana é subordinada a esta Casa. 
O Sr. Presidente - A Presidência receberá a sua reclamação e a encaminhará, 

imediatamente, ao nosso Procurador-Geral, para que possa analisar a norma jurídica. 
O Deputado Irani Barbosa - Há outra questão mais grave. Que providências 

tomaremos, uma vez que, há cerca de 1 hora, um Tenente da Companhia de 
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Justinópolis, em Ribeirão das Neves, deteve, no carro de propriedade do 
Rogerão, um traficante que faz parte da quadrilha do Juiz e dos Promotores. Ele foi 
preso em flagrante, fora da penitenciária, com a sua fanu1ia, ao bel-prazer, sendo que 
se tratava de um detento recluso. Imediatamente, o Major amigo do Juiz tomou o 
boletim de ocorrência das mãos do Tenente que a estava fazendo, os pertences do 
Regerão e ele, inclusive, e o levou diretamente à presença do Juiz, quando o 
procedimento legal era terminar o boletim de ocorrência e encaminhá-lo ao delegado 
local para abertura do inquérito e, posteriormente, devolvê-lo à carceragem. 

Acabei de conversar com o Cel. Severo, porque a situação é das mais graves que 
existe em Minas Gerais e não quero crer que novamente tenha sido indicado o Major 
para aquela cidade, para colocar panos quentes no rabo preso que o Juiz e o Promotor 
de lá têm. Os crimes de fuga continuam da mesma forma, com a proteção irrestrita do 
Ministério Público e do Judiciário daquela cidade e por grande parcela do Judiciário e 
do Ministério Público do nosso Estado. Gostaria que V. Exa. tomasse as providências 
cabíveis neste momento. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Irani Barbosa que temos as 
nossas limitações constitucionais. Esse é um problema da Justiça, juntamente com a 
polícia. Vamos aguardar. Se for necessária nossa intervenção para mediar alguma 
desavença, isso poderá ser feito, mas não temos condições de, com base na 
Constituição, tomar nenhuma providência nesta situação. Com a palavra, pela ordem, 
o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, o que 
gostaríamos de questionar é que acabamos de discutir o código de ética, o Projeto de 
Lei n• 1.439. Há 225 anos os militares do nosso Estado vêm lutando para que haja 
democracia, justiça, e, acima de tudo, respeito para aqueles que envergam a sua farda. 

Tivemos longa discussão entre vários Líderes de partido, com a presença de V. Exa. 
e do Deputado Antônio Andrade, representando a Liderança de Governo nesta Casa. 
Como estamos com as galerias tomadas por policiais militares e bombeiros militares, 
gostaríamos que esse projeto fosse votado agora, imediatamente, e que ouvissem de 
V. Exa. e do Líder de Governo, com toda clareza, qual foi o fruto do acordo que 
fizemos para encaminhamento dessa matéria. 

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria, Sr. Presidente, de reiterar as palavras do 
Deputado Sargento Rodrigues, deixando bem claro que é um absurdo o que estamos 
assistindo na tramitação desse código de ética. É um projeto de iniciativa do 
Governador, fruto de trabalho árduo de uma comissão, e estamos vendo que a pressão 
de meia dúzia de coronéis acaba emperrando a sua tramitação. É um absurdo que o 
próprio Governo não se entenda. O substitutivo atual não contempla tantos avanços, 
apenas corrige alguns erros do projeto anterior, e estamos assistindo a essa pressão do 
Governo contra a sua tramitação. O Governador se mostra frágil diante da pressão 
militar. É lamentável que tenhamos de fazer um acordo como esse, para garantir a 
votação amanhã, na parte da manhã. Também reitero que gostaria de ouvir do Líder 
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do Governo e desta Presidência, de forma bem clara, incisiva, que o projeto será 
votado amanhã, senão vamos estar dando demonstração de fragilidade em relação à 
pressão de dois ou três Coronéis, o que nunca houve nesta Casa. 

No caso da anistia e da separação do Corpo de Bombeiros, a voz do Poder 
Legislativo sempre falou muito mais forte. 

A segunda questão é com relação ao que foi dito pelo Deputado !rani Barbosa, que 
sempre vem atrasado no assunto, com informações que dizem meias verdades e são 
tendenciosas. O Major Russo é uma pessoa séria, que desempenha o seu trabalho 
corretamente. A afirmação gratuita de um possível conluio com um traficante não 
existe. Isso existe, na verdade, na Polícia Civil. Esse traficante, na operação da 
semana passada, foi preso às 4h30mim da manhã. Ele, sim, tinha liberdade para 
trabalhar fora e traficar. Quando ele vinha do tráfico, de madrugada, foi preso pela 
operação que o Major Russo estava comandando. Hoje, foi novamente preso. Mas ele 
tinha sido liberado por um Delegado de Polícia aposentado, o Dr. Abílio Abel. 
Novamente, em menos de uma semana, assistimos, estarrecidos, à falência do sistema 
carcerário e como é necessária uma grande reformulação. 

Na verdade, o procedimento reincidente do Rogerão mostra a podridão do nosso 
sistema carcerário. Todas as denúncias foram feitas muito antes de o Deputado Irani 
Barbosa pensar em abrir a boca ou assumir alguma causa nesta Assembléia. As 
denúncias foram feitas em 1997, na CPI do Sistema Carcerário. Posteriormente, a CPI 
do Narcotráfico, na qual o Rogério, o Marcelo, o Paulo Piau, o Rodrigues e tantos 
outros trabalharam, reafirmou o conluio e a podridão do sistema carcerário com o 
tráfico de drogas. O caso de Ipaba foi representativo, porque já tinha sido denunciado 
em 1997 na CPI do Sistema Carcerário. 

Deputado Irani Barbosa, essas questões já eram discutidas e denunciadas muito 
antes de V. Exa. assumir essa causa por alguma questão particular ou interesse ferido, 
que sabemos muito bem qual é. Não adianta chegar e usar nomes de pessoas. 
Deixamos bem claro que toda a ação de desbaratamento dessa quadrilha foi feita com 
a atividade inicial dos dois Promotores de Ribeirão das Neves. São homens sérios, 
íntegros, orgulho do Ministério Público. E do Juiz Wenderson, falamos a mesma 
coisa. O Dr. Wenderson é também uma pessoa muito séria. A pessoa que fala algo a 
respeito dessas três pessoas deveria fazer uma auto-análise, para saber se tem moral 
para falar isso. 

O Deputado Irani Barbosa - Acredito que o Deputado Rogério Correia vai entender. 
O único problema que temos, em Neves, é a necessidade de acabar com a corrupção 
que o próprio Durval Ângelo protege. Tenho muito mais moral do que ele para vir 
aqui e falar de um Juiz e dois Promotores bandidos, que ele defende. Eu é que não sei 
qual o interesse dele. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, antes de V. Exa. responder à questão 
de ordem feita pelo Deputado Sargento Rodrigues - tenho certeza de que V. Exa. a 
responderá -, gostaria apenas de dar um testemunho da questão levantada pelo 
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Deputado Durval Ângelo. 

Na CP! do Narcotráfico, esse traficante, cujo apelido é Rogerão, já havia sido ali 
citado; na verdade, desde a época da outra CP!, a CP! do Sistema Carcerário. Ele, na 
época da CPI do Narcotráfico, fugiu da cadeia de Passos, onde estava preso. Tinha 
contato fora, inclusive com a quadrilha de Fernando Beiramar. Ele fugiu de Passos 
matando, na ocasião, dois militares. De lá, foi para várias prisões, inclusive Ipaba. Lá 
de Ipaba, o Regerão chegou a ir a Rondônia, foi para o Rio de Janeiro, traficou no 
Triângulo Mineiro, tudo lá de dentro. Essa descoberta da CPI fez com que toda a 
direção do presídio de Ipaba fosse retirada. Mas apenas retirar a direção parece que 
não resolve. Está novamente aí o Rogerão livre e solto, traficando. · 

É necessário que essa CPI evolua nas investigações que apenas iniciamos na CP! do 
Narcotráfico. Estou comentando as questões colocadas pelo Deputado Durval Ângelo, 
mas é fundamental que o Presidente responda à questão de ordem suscitada pelo 
Deputado Sargento Rodrigues. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, para que as pessoas presentes nas 
galerias, os Deputados e os telespectadores da TV Assembléia tenham conhecimento 
do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, além de restabelecer a verdade nas 
colocações feitas pelo Deputado Durval Ângelo, esclareço que tudo isso foi apurado 
por meio do trabalho da Polícia Civil. Houve empenho do Secretário da Segurança 
Pública, do DEOESP, enfim, houve um empenho da Polícia Civil como um todo, a 
fim de desbaratar tudo o que vimos aqui. Tanto é verdade que o Deputado Marcelo 
Gonçalves, Presidente da CPI do Narcotráfico. fez uma moção de aplauso ao nosso 
Delegado de Tóxicos e Entorpecentes. Foi uma operação maravilhosa feita pelos Drs. 
Faria e Alexandre Carrão, além de todas as pessoas envolvidas. Não podemos colocar 
a Polícia Civil como envolvida na questão do narcotráfico, porque isso não é 
verdadeiro. 

Quero apenas restabelecer a verdade e colocar, Deputado Durval Ângelo, que o 
próprio Presidente da CPI do Narcotráfico fez uma moção de aplauso ao Delegado 
Dr. Faria e ao Dr. Alexandre, da Divisão de Tóxicos, que se empenharam em 
investigar todas as questões relacionadas a esse crime. 

O Deputado Durval Ângelo - Deputada Elaine Matozinhos, fiz referências ao Dr. 
Abílio Abel. Não citei os nomes desses dois que foram mencionados por V. Exa. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder à questão de ordem do Deputado 
Durval Ângelo e prestar informações às galerias. Foi acertada, agora, num Acordo de 
Líderes, a votação, amanhã, de manhã, do Projeto de Lei n• 1.439/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares 
do Estado de Minas Gerais. Foi designada, a partir de agora - 17h30min -, uma 
comissão que irá analisar a estrutura do Código de Ética. Há um compromisso do 
Colégio de Líderes, de votar esse projeto, na reunião de amanhã, pela manhã, antes da 
votação do orçamento, quando esta Assembléia entrará em recesso. Esse é o 
compromisso dos Líderes que participaram da reunião e que representam todos os 
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partidos desta Casa. Portanto, ficou acordado que amanhã, pela manhã, antes da 
votação do orçamento, será votado o Código de Ética. 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, já que é um momento de extrema 
gravidade e a matéria é um anseio dos praças da Polícia Militar, peço que o Líder do 
Governo, Deputado Antônio Andrade, referende as palavras de V. Exa. ou que 
explique o que ocorreu com relação ao substitutivo. 

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, nesta Casa, o que mais se preza 
são os acordos. Estou falando em nome do Líder do Governo e em meu nome, que fiz 
e avalizei o compromisso, porque sou eu quem faz a pauta. Esse projeto estará na 
pauta da reunião de amanhã, pela manhã, conforme ficou acordado com os Líderes. Já 
tínhamos definido a pauta, e os Líderes concordaram em colocar esse projeto para ser 
votado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, estou satisfeito com o 
compromisso assumido por V. Exa. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, respondendo ao Deputado Sargento 
Rodrigues, terminamos, agora, de fazer um acordo sobre toda a pauta. Ficou acordado 
que todos os projetos aqui e o Código de Ética da Polícia Militar serão votados 
amanhã. Fiz um requerimento de adiamento de votação dos projetos que não tenham 
entendimento para ser votados hoje. Amanhã, o Código de Ética estará na pauta e será 
votado. 

Outra questão de ordem, Sr. Presidente: fizemos também o acordo de votar todos os 
outros projetos da pauta, e entre eles estão o Projeto de Lei n' 1.291, o Projeto de 
Resolução n' 1.804 e o Projeto de Lei n' 1.344, do Deputado Alberto Bejani. 
Portanto, iremos votar e aprovar o projeto do IPSEMG e da saúde. Não há nenhuma 
dificuldade. 

O projeto relatado pelo Deputado Cristiano Canêdo será votado neste Plenário, na 
forma como veio da Comissão, sem nenhuma alteração. No entanto há o acordo de se 
votar numa determinada seqüência. Por isso gostaria de pedir a compreensão, tanto do 
IPSEMG quanto do pessoal da saúde, porque iremos votar o projeto das taxas, que 
está em discussão. 

A pauta será cumprida. O projeto não terá nenhum encaminhamento contrário, será 
aprovado. O acordo é aprovar o projeto do IPSEMG e da saúde. Só que, para seguir a 
pauta, esse projeto será votado na parte da noite, mais tarde. O importante é que sobre 
o projeto foi feito acordo pelo Colégio de Líderes para ser aprovado. 

Gostaria de me referir ao Presidente Renato Barros. Estivemos conversando. Vou 
ser bem claro: se não houver acordo, vou encaminhar pela rejeição. Não me importo 
com desgaste diante de funcionário do IPSEMG. Não preciso de nenhum voto do 
IPSEMG e não o quero. Mesmo que alguém do IPSEMG queira, não quero que votem 
em mim. 

Se não for cumprido o acordo que fizemos, o projeto não será aprovado. Fechei um 
acordo com o Renato. Aliás, todos os acordos que fechamos, um por um, foram 
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cumpridos. Acordo feito nesta Casa é cumprido, não tenham dúvida disso. Não 
há pressão, há a palavra, e palavra nós a cumprimos. Acordo nosso é cumprido. 
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O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de informar às galerias, que estão 
acompanhando as nossas atividades, que aqui trabalhamos mediante acordos, 
mediante decisões do Colégio de Líderes. Foi decidido, pela manhã. que esse projeto 
será votado ainda hoje. Há um acordo. e, aqui, acordo sempre é cumprido por todas as 
Lideranças. Então, não há problema algum, vocês podem continuar prestigiando a 
nossa reunião. 

A Assembléia sempre funcionou com acordos, como fizemos agora com o Código 
de Ética. Portanto, gostaria de pedir às galerias que entendam a posição dos 
Deputados. Temos uma pauta para cumprir. 

Vamos prorrogar a nossa reunião até as 11 horas, para que, amanhã, possamos votar 
em redação final o que foi aprovado hoje. 

O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, caros colegas, servidores da saúde e 
do IPSEMG, quero deixar bem claro para aqueles que vieram prestigiar a votação de 
hoje que temos uma pauta a cumprir. 

As Lideranças fizeram um acordo, e, como vocês puderam observar, o Código de 
Ética da Polícia Militar sai da pauta de hoje para a de amanhã. Mas houve, também 
nesse acordo, o compromisso de votar o projeto dos funcionários da Secretaria da 
Saúde, da HEMOMINAS, da FHEMIG e do IPSEMG ainda hoje. Esse projeto não 
vai ser adiado para amanhã. E mais: o acordo feito entre os Líderes de todos os 
partidos é pela aprovação. 

Queremos deixar claro que, pela ordem da pauta, há três projetos para serem 
votados antes do projeto dos servidores da saúde. Não houve acordo sobre a mudança 
da ordem de votação, mas sim sobre votar hoje. Então, pedimos um pouco de 
paciência, temos ainda projetos a serem discutidos e poderá acontecer de passarmos a 
tarde ou, que seja, a noite, não podemos definir o horário, mas podem ficar tranqüilos, 
pois o Líder do Governo e os Líderes dos demais partidos fecharam o acordo de votar 
hoje e a favor, apenas temos que votar os três projetos que estão na frente. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, quero também trazer meu 
testemunho das palavras do Líder do Governo. Nosso Líder de Governo, Deputado 
Antônio Andrade, empenhou-se, durante todo o dia, para que o projeto do IPSEMG, 
dos servidores da saúde, fosse votado. Realmente, conseguiu que seja votado hoje, e 
será votado, mas temos que seguir a ordem da pauta. Graças ao Líder do Governo, 
será possível votar esse projeto hoje, se não seria adiado para amanhã. O Líder do 
Governo foi mal compreendido por vocês, mas podem ter certeza de que lutou 
bastante para defendê-los. 

O Depurado Dalmo Ribeiro Silva - Quero, também, apresentar um voto de louvor 
ao ilustre Líder do Governo, que não tem medido esforços na condução dos trabalhos 
neste final de Legislatura. Antes de mais nada, peço a compreensão de todos os 
servidores do IPSEMG que aqui se encontram, porque o posicionamento do Líder do 
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Governo tem sido exaustivamente em favor de vocês, e é inadmissível uma 
situação dessas, quando o Líder do Governo, incansavelmente, está buscando garantir 
o direito de todos para a votação de hoje. Quero, antes de mais nada, defender o 
posicionamento do Líder do Governo, que, sem dúvida, tem dirigido os anseios desta 
Casa e de sua Liderança da forma mais transparente possível. Fica aqui minha 
gratidão ao Líder do Governo, particularmente pela forma leal e digna com que tem 
dirigido os trabalhos desta Casa. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, estou retirando o requerimento que 
fiz, pedindo para se colocarem os dois últimos projetos em discussão, Projetos de Lei 
n"s I. 760 e I. 761, na frente para votação, antes do Projeto de Lei n" 1.291. do 
Deputado Gil Pereira. Estou retirando porque foi feito esse acordo, já anunciado pela 
Liderança do Governo. Apenas quero dizer que a intenção era votar esses projetos 
rapidamente, porque o outro criará grande polêmica sobre a criação ou não de taxa. 
Como o projeto que cria essa nova taxa continua na frente dos outros, certamente será 
uma votação demorada. É bom que a galeria saiba disso, até para que não fique 
cobrando uma votação rápida, pois não será assim. Mas, certamente, o importante foi 
a garantia dada pelo Líder do Governo, de que será votado e terá aprovação. Muito 
obrigado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, em I" turno, do Projeto de Lei n" 43/99, do Deputado 

Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Empresa SAMAR do 
Brasil, Indústria e Comércio Ltda., com sede em Sabinópolis. A Comissão de Justiça 
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°S 1, 2 e 3, que apresenta. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando o adiamento de votação do 
projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em I" turno, do Projeto de Lei n" 1.439/2001, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado. A Comissão 
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n"s I a 28, 
que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação com as 
Emendas n•s I a 4, 6 a 9, li a 16, 18 a 28, apresentadas pela Comissão de Justiça, 
com as Emendas nos 29 a 36, que apresentou, e pela rejeição das Emendas n°S 5, I O e 
17. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 28, da Comissão de Justiça, 29 a 36, da Comissão de Direitos 
Humanos, e com as Emendas D0 S 37 a 66, que apresenta, e com as subemendas que 
receberam o n" I, que apresenta, às Emendas n"s 5, 21, 22, 26, 27 e 28. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela 
aprovação do Substitutivo TI0 1, que apresenta, que acolhe as subemendas que 
receberam o n" I às Emendas n"s 33 e 56, e pela rejeição das Emendas n•s 67 e 68. 
Vem à mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade e outros, solicitando o 
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adiamento de votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam corno se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

1054 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.756/2001, do Deputado Amilcar 
Martins, que revoga e altera dispositivos da Lei n• 13.803, de 27/12/2000. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no l,que apresentou, e pela rejeição da Emenda no 1, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Fiscalização Financeira, que opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 3 e 
pela rejeição dos Substitutivos n•s I e 2, bem corno das Emendas n•s I, 2, 3, 4, 5, 6 e 
8, ressaltando que a Emenda TI 0 7 foi incorporada ao Substitutivo TI 0 3. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando votação destacada da 
Emenda TI 0 5. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o Inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de Lei n• 

1.75612001 trata das modificações da Lei Robin Hood. Desde a instalação da 
Comissão para tratar desse assunto, participei, embora não fosse titular. Era o regra 
três e como o titular não apareceu assumi o seu lugar, tendo participado de todas as 
reuniões. Desde o início não concordávamos com essa forma. Não é que esse 
Deputado seja contra a melhor distribuição do ICMS nas cidades que não produzem 
receita. Achamos justo, porque indiretamente também contribuem, já que quando 
consomem, pagam o ICMS, que está embutido. 

Quero repetir o que penso sobre essa lei. Trata-se de lei mal feita, injusta e que tem 
causado muitos transtornos à população. Agora, para piorar a situação, temos o 
Substitutivo TI0 3. Aqui peço aos nobres colegas que prestem atenção ao Substitutivo 
n• 3 ao Projeto de Lei n• 1.756/2001. No final, o art. 14 do Substitutivo diz: 

.. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 13.803, de 27 de 
dezembro de 2000", - que é urna lei que foi feita para dar um arranjo em 2000 - "e o 
art. 14 da Lei n• 12.425, de 27 de dezembro de 1996" - a primeira lei que veio 
consertar um pouco o projeto. Vejam o equívoco cometido. O art. 14 trata da questão 
dos municípios alagados. Na justificativa citam o município de Cachoeira Dourada, 
que é um município que arrecada bem, que tem um V AF muito alto, um município 
gerador e não alagado. Se aprovarmos essa lei da forma como está, o que vai 
acontecer é que os municípios alagados passarão a receber muito menos. Os 
municípios que recebem hoje R$180.000,00 por mês passarão a receber R$30.000,00, 
inviabilizando o município totalmente. É uma complicação terríveL Fizeram a lei sem 
estudar o caso profundamente. Estão tirando um artigo que beneficia os municípios 
que tiveram prejuízo, que tiveram suas terras alagadas e que estão recebendo pouco, 
mas estão recebendo. Se isso acontecer, passam a não receber nada. A cidade de 
Cachoeira Dourada, que é geradora e alagada ao mesmo tempo, de R$400.000,00 
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passará a receber R$40.000,00. Como um Prefeito vai administrar essa cidade 
com R$40.000,00° Ipiaçu, que recebe R$180.000,00, vai passar a receber 
R$30.000,00. Estou falando dos municípios de que tenho conhecimento. Como vai 
ficar a situação dos municípios perto de Belo Horizonte? Complicadíssima. 
Confundiram município alagado com município gerador. Os municípios geradores 
são os mais beneficiados. Municípios alagados são aqueles dos 50%, como, por 
exemplo, os da divisa de Goiás e São Paulo. A represa que inunda as terras dos 
municípios goianos, paulistas ou mineiros. Nesse caso, 50% vai para o município 
gerador e 50% é dividido pelos municípios alagados. Acontece que esse artigo não 
está afetando o município gerador, mas o alagado, piorando a situação. Houve um 
equívoco na composlção desta lei, com a extinção desse artigo. 

O art. 14 da Lei no 12.425, o qual querem revogar, diz: .. A quota parte referente ao 
ICMS relativo a geração de energia elétrica em bacia hidrográfica que não tenha sede 
no Estado será dividida proporcionalmente à área alagada entre os municípios 
mineiros". Isso é o que está na lei. Não se menciona o município gerador. Se isso for 
tirado dos alagados, inviabilizaram-se todos os municípios alagados. Temos 113 
municípios alagados em Minas Gerais. É preciso pensar bem ao votarem esta lei. Peço 
a atenção dos meus pares nesta Casa, com todo respeito, mas é preciso discutirmos 
isso com mais profundidade. Não podemos votar esta lei da forma como está. 
Aceitamos distribuir. Uberlândia perdeu desde 1995 e hoje está equilibrada. Não 
podemos tirar mais dessas cidades pequenas, como Cascalho Rico, Ipiaçu, cidades de 
3, 4, 5, 8 mil habitantes, que estão perdendo recursos e que não têm estrutura. Estou 
aqui numa defesa inglória, lutando e chamando a atenção dos companheiros para que 
não promovamos injustiças com esses municípios. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos de juízo ao votar essa lei. Lerei uma 
notícia, dada pelo jornal "Diário Regional", da cidade de Ituiutaba: (-Lê:) 

"Privilégio. A maior distorção que existe hoje na distribuição do ICMS mineiro não 
está na Lei Robin Hood, mas em lei votada em 1996, que beneficiou os municípios 
que tiveram área inundada por usinas hidrelétricas. É graças a essa lei que cada um 
dos 2.306 habitantes de Cachoeira Dourada de Minas recebe um repasse de ICMS de 
R$192,18, maior índice entre os municípios mineiros. Já no caso de Belo Horizonte, 
que tem o maior repasse de ICMS em números absolutos, cada habitante recebe 
R$8,19." Essa notícia espelha a injustiça da lei. "Essa distorção já está na mira do 
Governo, que solicitou à Assembléia a inclusão de emenda que revogue o art. 14 da 
Lei 12.425, de 1996, que instituiu o privilégio. Esse artigo prevê que a cota de ICMS 
relativo à geração de energia elétrica dos municípios que foram inundados por usinas 
será proporcional à área alagada, mesmo que essas usinas tenham sedes em outros 
Estados". Vejam que houve confusão na questão do art. 14, pois não trata de geração, 
mas de municípios alagados. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado amílcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado 
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Geraldo Rezende, que me antecedeu, com sua elegância habitual, foi cuidadoso 
ao fazer certas afirmações. Mas, ao mesmo tempo, foi injusto. Gostaria de deixar 
claro o que já o é para os Prefeitos dos 853 municípios de Minas Gerais. E que fique 
claro, também, para a opinião pública do Estado. Acompanhei a idéia, o espírito da 
Lei "Robin Hood" desde o seu início. Era um compromisso de campanha do então 
candidato Eduardo Azeredo, era um esforço generoso para assegurar que parte do 
ICMS, que é redistribuído para os municípios pelo Governo do Estado, aqueles 25% 
que não são determinados pelo V AF, atendessem a critérios de justiça social, 
aumentando a participação dos municípios menores nesse bolo. Os critérios do V AF, 
como se sabe, favorecem naturalmente os municípios de maior receita. Digo isso com 
desprendimento, votado que sou em Belo Horizonte, que é o maior município de 
Minas, e, em segundo lugar, em Contagem, segundo maior município mineiro. 

A intenção do Governador Eduardo Azeredo foi assegurar que os pequenos 
municípios das diferentes regiões do Estado tivessem a certeza de uma receita mínima 
para que não dependessem do favor do governante de plantão, para que não tivessem 
que vir de pires na mão pedir, pelo amor de Deus, ao Governador e aos Secretários 
que liberassem este ou aquele recurso. Esse foi o espírito da Lei Robin Hood, não foi 
o espírito de desagregação, não foi a intenção de promover a discórdia entre os 
municípios. Pelo contrário, a maior prova disso é que esse projeto que virou lei 
recebeu de dois organismos internacionais, da UNESCO e da UNICEF, um troféu que 
conheço c que tem o nome de Minas por Minao;;, simbolizando exatamente isto: que os 
municípios mineiros, de mãos dadas, se ajudassem, de tal forma que assegurassem 
que a população dos municípios distantes do Estado, a partir de recursos do ICMS, 
não tivessem a necessidade de se deslocar num movimento migratório que 
envergonha todos nós, mineiros, em direção aos grandes centros urbanos, porque 
esses municípios não tinham condições de oferecer saúde pública adequada, 
educação, trabalho. Então, a idéia é generosa. O espírito da Lei Robin Hood é 
assegurar que essas populações possam permanecer em suas regiões de origem, sem 
pressionar as regiões metropolitanas. Se, por um lado, as regiões metropolitanas 
eventualmente perdessem algum recurso, por outro ganhariam porque deixariam de 
receber a pressão da população de outras regiões que buscavam atendimento de saúde, 
educação, emprego, etc. Essa idéia foi exaustivamente aplaudida por prefeitos e por 
todos aqueles que tiveram conhecimento da Lei Robin Hood. É evidente que uma lei 
dessa envergadura eventualmente contém distorções. E é por isso que, dentro do 
mesmo espírito do projeto original, eu, que tive o privilégio de acompanhar o projeto 
no momento da sua gestação, Secretário de Estado da Casa Civil que era do Governo 
Eduardo Azeredo, fiz um esforço para dar uma contribuição de 4,7% dos recursos que 
ainda estavam sendo distribuídos pelo V AF. Fiz uma proposta para debate, para 
suscitar a discussão, utilizando critérios justos, de que municípios que tivessem 
políticas públicas corretas em algumas áreas pudessem ter acesso maior a esses 
recursos. Esse é o espírito do projeto. Entendo que nenhum Deputado, representante 
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desta ou daquela região, pode falar em municípios ganhadores e perdedores. Não 
se pode falar em municípios ricos e pobres. Não se pode falar nem mesmo em regiões 
ricas e pobres. O Brasil é um país muito pobre, e Minas Gerais é um Estado muito 
pobre. Dentro de regiões ricas, temos municípios pobres, e não podemos penalizar 
municípios que tiveram políticas públicas corretas, que investiram em saneamento 
básico, meio ambiente, educação pública, saúde pública, em patrimônio histórico e 
cultural. 

Esses municípios não podem ser penalizados por isso. Devem ser, sim, exaltados. 
Quanto mais políticas públicas corretas o município conseguir implementar, mais 
devemos aplaudir e destinar recursos para assegurá-las. 

O apelo que faço é de união, congraçamento. E o momento é muito propício. 
Vivemos a chegada do Natal, época em que todos os espíritos estão desarmados; por 
isso conclamo todos para, juntos, enfrentar esse problema. Os municípios de Minas 
Gerais merecem todo o nosso esforço e desprendimento. É preciso construir um 
consenso, de tal forma que ninguém saia prejudicado, mas. pelo contrário, que todos 
possam sair vencedores e não haja disputas entre os municípios. 

Esse é o espírito original da Lei Robin Hood, e temos que preservá-lo, pois atende, 
sobretudo, à população mais sofrida de todas as regiões. Portanto, faço um apelo para 
que votemos esse projeto, que já adianto não ser o meu. Apresentei um projeto no 
espírito original da lei, mas faço questão de dizer que não vim aqui para pedir que 
minha proposta seja aprovada. V amos construir um consenso em tomo do projeto que 
melhor atende aos municípios, e me parece que esse consenso começa a ser 
construído em torno do substitutivo do Deputado Dilzon Melo. Se é esse o 
entendimento de todos os Deputados, é necessário que caminhemos juntos nessa 
direção, para que todos ganhem. Que Minas tenha a responsabilidade de não derrotar 
os mineiros! Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, é necessano, na 

discussão de redistribuição do ICMS, recuperannos alguns referenciais. O primeiro é 
a Constituição de 1988, que aumentou a quota-parte dos municípios de 20% para 
25%, permitindo que, desses 25%, 25% pudessem ser distribuídos por critérios 
definidos pelas respectivas Assembléias Legislativas. Assim, em um montante de 
100% garantidos aos municípios, 75% obrigatoriamente teriam que ser distribuídos 
pelo Valor Agregado Fiscal, o VAF, e 25% seriam distribuídos de acordo com 
critérios sociais estabelecidos pelos respectivos Estados. 

Na realidade, tivemos, em Minas Gerais, dois Governos que se omitiram e não 
tiveram coragem de cumprir a norma constitucional, enquanto outros Estados fizeram 
projetos de desenvolvimento social muito mais arrojados. No Governo Eduardo 
Azeredo, nosso Estado copiou os projetos de outros, os quais foram muito bem 
aperfeiçoados em discussões desta Casa, por sinal incorporando a idéia do ICMS 
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Ecológico, do Deputado Ronaldo Vasconcelos. 

Mas a lei ficou com alguma distorção, porque, dos 25% distribuídos por critérios 
sociais, 4,6% continuaram vinculados ao V AF, beneficiando, de alguma forma, 
municípios com maior poder de produção e de circulação de mercadorias maiores. 

Essa discussão seria para corrigir a distorção. É evidente que teríamos de ter um 
outro referencial, que seria a discussão da refonna tributária nacional. Temos de levar 
em conta também que houve a municipalização de muitas políticas públicas a partir 
de 1988, como a da educação e a da saúde. E os municípios não receberam uma 
respectiva contrapartida. Os 5% que a Constituição ampliou acabou sendo engolido 
ou gasto com os serviços que os municípios passaram a adotar. Isso é correto. Muitas 
políticas têm de ser desenvolvidas para quem está mais próximo, ou seja, para os 
munícipes, até para que sejam cobradas. 

Destacamos o nosso posicionamento favorável à redistribuição dos 4,6%. Isso é o 
mínimo que podemos fazer. É evidente que há algumas distorções na lei, que os 
Prefeitos do PT, das cidades grandes, trouxeram, como os critérios utilizados na 
forma da distribuição atual da educação e da saúde, os quais não são transparentes. Os 
municípios que gastam e que investem muito nesses setores, como Ipatinga, Belo 
Horizonte e Poços de Caldas, acabam sendo beneficiados. Mereceriam um reparo e 
uma discussão os regulamentos que estabelecem a questão da redistribuição nesses 
setores sociais. Hoje, não admitir que os 4.6% sejam de responsabilidade para uma 
nova redistribuição é querermos ficar na situação anterior à Constituição de 1988 ou 
na mesma omissão que ocorreu em dois governos que não cumpriram a sua função e 
que não agiram como deveriam diante da novidade da Constituição Federal. 

Nesse sentido, o projeto que trazia mais correções e que garantia essa distribuição 
de forma efetiva foi o da Comissão, o qual foi discutido e defendido pelo Deputado 
Dinis Pinheiro. Mas, talvez, estejamos votando algo inútil. Seria bom sermos sinceros 
com os Prefeitos, porque, provavelmente, apenas aprovaremos a Lei Robin Hood em 
1 o turno. No ano que vem, com toda a certeza, essa discussão será zerada. Então, 
como retomaremos essa discussão? E a aplicação da lei apenas ocorrerá em 2003. 
Sinto que muitos municípios do rio Doce, do Mucuri e do vale do Jequitinhonha 
podem imaginar que essa votação garantirá a votação definitiva. Penso que isso não 
ocorrerá. Podemos estar realizando uma discussão inútil, dando uma impressão de que 
ocorrerá um beneficio para os municípios e criando expectativas que podem não se 
concretizar. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente. Esses 4.6%, que, desde 1998, como 

previa a Lei Robin Hood, deveriam ter sido distribuídos por critérios sociais, têm sido 
procrastinados por aqueles municípios que têm maior poder, mídia e recursos. Com 
isso, estão usando indevidamente esse dinheiro. Com a melhoria da Lei Robin Hood, 
será feita a justiça. 
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Deputado Geraldo Rezende, a Lei n• 13.803, que faz com que o VAF, e não o 

critério de distribuição desses 25%, seja distribuído meio a meio entre as cidades que 
possuem a geradora de energia elétrica, e as alagadas, já está sendo argüída com uma 
ação direta de inconstitucionalidade porque a Lei Complementar n° 63, do Congresso 
Nacional, garante que apenas a geradora tem direito ao V AF. Isso é um absurdo. 
Como disse o Deputado Geraldo Rezende, quando for para Brasília, temos de 
convocar todos os mineiros, para que os critérios da lei complementar sejam 
alterados, pois são injustos. O Deputado Geraldo Rezende tem razão. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, a nossa posição e a da 

maioria dos parlamentares que já se pronunciaram é a favor do projeto. Não queremos 
entrar no mérito, apenas fazer uma observação com relação ao encaminhamento e à 
votação. Houve um entendimento no Colégio de Líderes de que esse projeto seria 
aprovado agora, na forma do Substitutivo no 3, aprovado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira, na sua última reunião. Quero destacar o acordo dos Líderes 
para aprovação do Substitutivo n" 3, na forma como está apresentado aqui, sendo o 
substitutivo original do Deputado Dilzon Melo, e o projeto recebeu um segundo 
substitutivo do Deputado Mauro Lobo. É essa proposta do Substitutivo no 3 que foi 
objeto de acordo para votação. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apenas reiterar 

aquilo que o Deputado Antônio Carlos Andrada acabou de dizer. Aproveito para 
registrar que está conosco, na Assembléia Legislativa, a Presidente da AMM, Prefeita 
Adriene Brito, de Três Pontas, que veio também trazer o ponto de vista da associação 
sobre esse substitutivo a que o Deputado Antônio Carlos Andrada acabou de se 
referir. Neste momento, seria o mais prudente votá-lo. Fica aqui o nosso registro e a 
nossa posição favorável a esse substitutivo, ou seja, era do Deputado Dilzon Melo e 
agora tem nova apresentação, feita pelo Deputado Mauro Lobo. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Em votação, o Substitutivo n° 3, salvo 
emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

A Deputada Maria José Haueisen- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimentaL A Presidência procederá à votação pelo processo 

eletrônico. Para tanto, solicita aos Srs. Deputados que ainda não registraram a sua 
presença no painel que o façam neste momento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, eu também pedi verificação de 

votação. Sr. Presidente, assim que V. Exa. deu o resultado "aprovado", levantei-me, lá 
atrás, e disse: verificação de votação. 
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O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, essa matéria já foi votada. O pedido do 
Deputado Geraldo Rezende é intempestivo. Não é oportuno. A Deputada Maria José 
Haueisen sim. O Deputado Geraldo Rezende estava lá fora. Nem estava aqui. Sr. 
Presidente, presida com zelo e com cuidado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o pedido foi feito em momento 
oportuno, porém, tendo em vista as questõs de ordem suscitadas pelos Srs. Deputados, 
a Presidência toma sem efeito a votação da matéria para evitar que haja dúvida sobre 
o resultado. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, 

prorroga a presente reunião até às 19h59 minutos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito que seja feita 
recomposição de quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há quórum para 

votação. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo no 3, salvo emendas e 
detaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 3, ficam prejudicados os Substitutivos 
n°S 1 e 2 e as Emendas n°S 1 e 7. Em votação, as Emendas n°S 3, 4, 6 e 8. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. 
Em votação, a Emenda no 5. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em }0 turno, o Projeto n° 
1.756/2001, na forma do Substitutivo no 3. Às Comissões de Assuntos Municipais e 
de Fiscalização Financeira. 

Declarações de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, 

quero declarar que votei contrariamente a esse projeto. Como disse - e venho 
pregando isso desde dezembro de 1995 -,esse projeto não distribui direito a receita de 
ICMS no nosso Estado, porque prejudica, e muito, as cidades que produzem o próprio 
ICMS. 

O pior, Sr. Presidente, é que essa lei, aprovada, vai prejudicar também minúsculos 
municípios que têm o seu V AF elevado em razão de existir neles lagos, represas 
hidrelétricas. Hoje há 113 cidades alagadas em Minas Gerais. Com exceção de 
poucas, que têm a receita alta, porque são geradoras, cerca de 12 ou 15, todas as 
outras vão perder. Quer dizer, quase 100 municípios vão ter prejuízos e ficam 
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praticamente in viabilizadas as suas administrações. 

Entendo que esta Casa não pode cometer uma irresponsabilidade, aprovando um 
projeto que vai in viabilizar cerca de 100 municípios de Minas Gerais. Esta mesma 
Assembléia, há 3 ou 4 anos, criou cerca de 97 novos municípios mineiros, e também 
votei contra. Então, quero dizer que vou continuar lutando para que esta Assembléia 
entenda que essa filosofia de distribuição de ICMS precisa ser mais bem estudada. 
Acho justo que se faça a distribuição, mas é preciso estudar melhor essa questão. 
Dependemos, inclusive, de uma lei federal para acabar com essa Lei TI 0 63, que 
basicamente dá tudo para quem gera e tira tudo de quem perdeu suas terras férteis. A 
situação é complicada. 

Enfim, repito: vamos continuar lutando para que essa lei seja realmente justa, mas 
não da forma como está. Declaro que, pela segunda vez, votei contra a Lei Robin 
Hood. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Prefeitos, 
lideranças de pequenos e sofridos municípios, vencemos uma etapa dessa briga que 
corrige enormes injustiças sociais e regionais que pairam em Minas Gerais. 
Entretanto, é preciso que - como nos ensinou Tancredo Neves - não nos dispersemos, 
continuemos unidos e mobilizados para votar o 2° turno. 

Com a aprovação em 2o turno e com a sanção do Governador, a Lei Robin Hood, na 
versão nova, moderna e mais justa, do Deputado Amilcar Martins, fará com que as 
administrações locais possam dar assistência aos seus munícipes, ao povo de cada um 
desses municípios nas áreas básicas, saúde, educação, estradas e saneamento básico, 
com mais eficácia. É dessa forma que vamos praticar a eqüidade: dando aos mais 
necessitados mais condições e mais recursos. 

Logicamente os Deputados representantes das áreas ricas, daquelas cidades que têm 
até R$200,00, R$400,00 por habitante, são contra esse projeto, e entendemos isso 
perfeitamente. No entanto, nós, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas, 
temos que trabalhar para melhorar sempre e constantemente a Lei Robin Hood. 

Nessa versão do Projeto de Lei no 1. 756, há um avanço. A minha preocupação, a 
minha tristeza, é não poder votá-la em 2° turno ainda este ano, para que os Prefeitos, 
ou melhor, a população possa ter condição de receber melhores serviços. E, 
felizmente, o Substitutivo no 3 foi aprovado, com um grande ganho, que é destinar um 
percentual, nos novos critérios, para a área mineira da ADENE. Isso, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, povo aqui presente, é muito importante para Minas 
Gerais, porque este Estado sinaliza, de forma clara, que essa região tem de ser tratada 
de forma diferente, e a Assembléia Legislativa faz isso. Quando tivermos os fóruns da 
ADENE, discutindo recursos, já teremos essa argumentação forte, de que o Estado de 
Minas já dá um tratamento diferenciado a essa região, no caso específico, na 
distribuição do ICMS. Isso será muito bom para Minas Gerais, para trazer recursos 
federais, porque Minas Gerais, o Estado como um todo, ao legislar, destina recursos 
de forma diferente para regiões diferentes. 
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Vencemos a primeira etapa, vamos estar unidos e comprometidos sempre, em 

defesa dos mais necessitados, porque aqueles que já têm muito, como a região do 
Triângulo, o "Sul maravilha", que têm escolas e estradas, que estão perto das regiões 
desenvolvidas, dos centros produtivos e consumidores, têm outras receitas, como o 
IPTU, o ITBI, e não precisam dessa lei, não precisam que seja modificada. Mas nós, 
do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas, precisamos; por isso, vamos lutar 
sempre pela melhoria dessa lei, para que possa dar condições a esse povo de se 
manter no seu local de origem, para que não precisem vir e inchar as grandes cidades 
ou migrar para São Paulo, o Sul de Minas e o Triângulo, trazendo problemas para 
essas regiões. Queremos que esses problemas sejam resolvidos em nossa própria 
região, dando melhor qualidade de vida para esse povo. Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero 
cumprimentar os ilustres pares desta augusta Casa, porque, numa manifestação 
inteligente, pautada pela sabedoria, pela correção, pela justiça social, pelo 
enfrentamento, nesse combate vigoroso de muitas desigualdades que encontramos em 
nosso querido Estado, hoje promovemos aqui um grande avanço, uma etapa vencida, 
um degrau superado, em que, por meio do Substitutivo n° 3, aperfeiçoado pelo 
trabalho valioso de vários parlamentares, temos a oportunidade de aprovar, em 1 o 

turno, o Projeto de Lei n• 1.756, que beneficia 750 cidades, aproximadamente 15 
milhões de mineiros. É um projeto bom, interessante, que considero maravilhoso, que 
realmente se aproxima muito do ICMS Solidário, que todos nós almejamos_ E, agora, 
encontra-se à nossa frente um novo desafio, uma nova barreira, que é a aprovação 
desse projeto de lei no 2° turno. Tenho a certeza de que a Assembléia Legislativa, 
com sabedoria, garra, coragem e determinação para ajudar os mais pobres, vai, sim, 
aprovar esse projeto de lei em 2° turno, minimizando, assim, as diferenças gritantes 
existentes no Estado. 

Quero, também, externar aqui minha estranheza pelo posicionamento do Presidente, 
Deputado Ivo José, quando, numa atitude inusitada, solicitou a verificação de votação. 
Talvez seja a ânsia do Presidente de querer inserir no Regimento Interno tal artigo, 
que proporciona ao Presidente a verificação de votação. Mas, tivemos oportunidade 
aqui, depois, de forma muito tranqüila, de participar e de aprovar, por meio do voto 
soberano e democrático da maioria esmagadora dos parlamentares, que estão, sim, 
preocupados em ajudar os mais pobres e em fazer uma distribuição de ICMS mais 
justa, humana e solidária. 

O Sr. Presidente- A Presidência esclarece aos Deputados que, no momento em que 
se encerrou a votação, a Presidência havia declarado a aprovação do projeto. A ilustre 
Deputada Maria José Haueisen solicitou verificação de votação, razão pela qual esta 
Presidência encaminhou, regimentalmente. Não há dúvida sobre o nosso 
comportamento, tanto é assim que a Presidência interrompeu os trabalhos e procedeu, 
com a maior tranqüilidade possível, ao processo. Não admite, portanto, nenhuma 
insinuação de manipulação, por parte do Deputado Dinis Pinheiro. 
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O Deputado lvair Nogueira- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, mais uma 

vez, manifestar a minha posição favorável à modificação da Lei Robin Hood. Quero 
parabenizar o Deputado Amilcar Martins, que apresentou um projeto importante. 
Houve um substitutivo do Deputado Dilzon Melo. Houve Acordo de Líderes da Casa 
em que se aprovou que esse projeto fosse votado em 1 o turno. O Presidente cumpriu o 
que foi determinado, aprovando esse projeto em 1 o turno. 

Espalharam rumores entre alguns dos Prefeitos de cidades que represento de que eu 
estaria contra esse projeto. Não é verdade, mesmo porque, no primeiro projeto Robin 
Hood, tive o privilégio de aprová-lo, juntamente com outros colegas, quando através 
de projeto de lei de autoria do ex-Governador Eduardo Azeredo, que denominou Lei 
Robin Hood, foi aprovado por unanimidade na Casa. 

Entendemos que esse projeto a cada momento precisa ser aperfeiçoado. Durante a 
sua discussão, surgiram algumas sugestões do Deputado Adelmo Carneiro Leão e 
outros; algumas emendas foram aceitas, e outras, rejeitadas. Mas entendemos que o 
projeto, sem dúvida, é bom e vai redistribuir a renda. Com certeza vai gerar uma 
discussão mais ampla trazendo os dois lados - aqueles que perdem e os que ganham. 
Temos que trazer a Presidente da AMM, porque não a vi durante a discussão desse 
projeto. Nessa semana, esteve no gabinete do Deputado Antônio Júlio, preocupada 
com a votação desse projeto e com o risco de não se atender à maioria dos 
municípios. Acho que a Fundação Getúlio Vargas também deve ser ouvida. 

Por esses motivos, devemos, acima de tudo, buscar o aperfeiçoamento máximo 
deste projeto, que, no ano que vem, vai contribuir para essa redistribuição de receita. 
Represento Betim, mas não estou aqui representando apenas Betim. Sou um Deputado 
por Minas Gerais. Betim, por acaso, é uma cidade que tem grande receita, mas, por 
outro lado, represento também cidades com pequena e média receitas. Estamos 
preocupados com as cidades mineiras com o desenvolvimento de Minas Gerais. 

Por outro lado, gostariamos que o Governo do Estado se responsabilizasse por 
algumas despesas que as cidades consideradas grandes e ricas hoje vêm fazendo. Por 
exemplo, a segurança pública, aluguel, veículos, gasolina c uma série de outras 
despesas. 

É importante lembrar que essas cidades cresceram e têm uma grande receita, mas, 
também às vezes, têm um crescimento desordenado, e nem todo dinheiro é capaz de 
resolver todos os problemas de uma cidade de grande porte. Às vezes o município tem 
uma receita que aparentemente é grande, mas não é satisfatória para resolver todos 
esses problemas. 

Ainda ontem falei com o Ronaldo, que representa a Associação de Prefeitos da 
AMANS, que jamais fui contra esse projeto. Mesmo porque passou pela Comissão de 
Fiscalização Financeira, e naquele momento fizemos questão de aprová-lo. Naquela 
oportunidade, apresentei uma emenda, que hoje não foi considerada. Mas respeito a 
posição dos meus companheiros de Plenário. Espero que, no ano que vem, outros 
municípios possam ser beneficiados através da aprovação no zo turno. Muito 
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obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que 
ocupam as galerias, quero dizer da importância de aprovarmos esse projeto no 1 o 

turno e cumprimentar o Deputado Amilcar Martins. Faço um apelo à Mesa desta Casa 
para que retomemos após o Natal e aprovemos esse projeto, ainda este ano. Quero 
dizer que R$10.000,00 ou R$20.000,00 a mais para os pequenos municípios significa 
muito, então somos favoráveis. Gostaria de cumprimentar os Prefeitos que se 
mobilizaram a favor de seus municípios, ressaltando a importância de aprovarmos 
esse projeto, que vem trazer grandes progressos às nossas cidades do Norte de Minas, 
do Jequitinhonha e outras regiões de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Marco Régis- Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa declaração de voto 
tem duas vertentes. Urna para nos congratularmos com todos os colegas da Casa na 
busca de um consenso na redistribuição do ICMS. Sabemos que os municípios têm 
duas grandes fontes de receitas, que são o FPM c o ICMS. Acredito que, ao contrário 
do FPM, que é redistribuído nacionalmente de acordo com a população dos 
municípios, o ICMS adota critérios de renda dos municípios, o V AF. Queremos dizer 
que estamos, nessa declaração de voto, nos congratulando com todos da Casa na 
busca, se não de um denominador comum, de um denominador mais próximo. 

Por outro lado, não concordamos com o nosso caro companheiro Deputado Márcio 
Kangussu. Aqui posso falar também pelo Deputado Bilac Pinto, que me faz essa 
delegação, que o Deputado Márcio Kangussu, ao se posicionar sobre a votação do 
ICMS, ao fazer sua declaração de voto, fez ironias ao "Sul maravilha". Sabemos que 
Minas Gerais é um Estado que precisa de melhor distribuição de renda, assim como o 
Brasil, mas não aceitamos a ironia do Deputado Márcio Kangussu com relação ao Sul 
de Minas, região da qual eu e o Deputado Bilac Pinto fazemos parte. Falo também 
pelo Deputado Chico Rafael, que me outorga honrosamente a palavra. Temos que 
rejeitar a ironia do Deputado Márcio Kangussu quando diz que nossa região é o .. Sul 
maravilha", servido de estradas do mais alto gabarito. Na semana passada 
conseguimos a liberação de um recurso do Governo Itamar Franco para uma cidade 
chamada São Pedro da União, que está a 200km da chamada "Califórnia brasileira", 
que é Ribeirão Preto, a 200krn de um dos grandes pólos de desenvolvimento do 
Brasil, que é Campinas, no Sudoeste de Minas. Nessa cidade, existem mais de 30 
casas, num bairro quase que central da cidade, em que não há energia elétrica, em que 
as pessoas não se beneficiam com o uso de uma geladeira, de uma televisão ou de 
água quente no chuveiro. Sr. Presidente, o "Sul maravilha" não é tão maravilhoso 
quanto foi decantado por certos Deputados desta Casa. O Sul de Minas está 
pessimamente servido por sua malha rodoviária. Freqüentemente o Deputado Dalmo, 
o Deputado Ambrósio, o Deputado Bilac, o Deputado Navarro se propugnam pela 
melhoria da chamada "rota tecnológica", que vai de Poços de Caldas, passando por 
Santa Rita do Sapucaí c Itajubá, que está em precárias condições. Temos a rodovia do 
café. que une a terra do Deputado Rêmolo Aloise, São Sebastião do Paraíso, passando 
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por Guaxupé, Muzambinho, Alfenas, V arginha, uma estrada de tamanha 
importância que tem um trecho de mais ou menos 50km permanentemente servido de 
crateras, um verdadeiro balé da morte. Portanto, discordo da fala do Deputado Márcio 
Kangussu, porque não podemos aceitar que vivemos num paraíso, que é o Sul de 
Minas. Vivemos também em uma região que tem grandes setores problemáticos. 
Obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos satisfeitos 
com a aprovação, em 1 o turno, do projeto que aperfeiçoa a Lei Hobin Hood. Ouvimos 
muitas coisas e não podemos nos calar frente as que não são verdadeiras. A Lei TI0 

13.803, que divide o ICMS das cidades que têm usina de geração elétrica e das que 
são alagadas em 50% e 50%, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, sendo, 
portanto, uma lei inconstitucional. Está errado, mas é a lei que temos. A Lei 
Complementar TI0 63, do Congresso Nacional, reza que apenas os municípios que têm 
geradoras terão direito ao V AF. Essa é uma briga que esta Casa e os mineiros 
precisam assumir junto ao Congresso Nacional. E nada tem a ver com essa 
redistribuição dos recursos. A verdade é que os 25% de recursos de ICMS 
distribuídos pelos municípios têm de ter um critério social. É preciso haver a 
redistribuição de renda tão propugnada neste País, que é um dos piores no que a isso 
diz respeito. Mas, até ser sancionada a Lei Robin Hood, há alguns anos, esses 25%, 
que deveriam obedecer a critérios sociais, eram divididos apenas pelo Valor 
Adicionado Fiscal, ou seja, 25 municípios tinham 90% dos recursos. Foi uma grande 
luta dos municípios mais pobres para conseguirmos que, no Governo passado, fosse 
aprovada a Lei Robin Hood. Essa lei caminhou um pouco e distribuiu em torno de 
20,3% desses recursos, propondo que, em 1998, os outros 4,6% teriam de ser 
redistribuídos. Mas o "'lobby", o trabalho dos municípios mais ricos, que sempre 
receberam aquilo que deveria ser distribuído por critério social, fez com que, em 
1998, não se fizesse revisão, o mesmo acontecendo em 1999, em 2000 e em 2001. E 
esse mesmo "lobby" está fazendo com que, em 2002,-750 municípios mais pobres não 
venham a receber os recursos a que têm direito há muito tempo. São 4,6% que têm de 
ser divididos. É lei. Hoje, estamos votando em 1 o turno. Provavelmente, amanhã 
votaremos o orçamento, e o ano se encerre. Não votaremos o 2° turno da Lei Robin 
Hood, Srs. Prefeitos. E, caso isso acontecesse, poderia melhorar os recursos dos mais 
carentes, a partir de janeiro. Não votaremos por quê? Porque não houve acordo. E o 
acordo que se quer é que se coloque o tema em pauta de votação. Portanto, existem 
meios de se procrastinar uma votação, e o ""lobby" desses municípios, que têm ficado 
com os recursos daqueles mais pobres, há muito tempo, fez com que tenha de existir, 
entre o 1° e o 2° turno, uma ida do projeto à Comissão de Constituição e Justiça. Tudo 
indica que perderemos a oportunidade de fazer justiça. em janeiro. Mas, se houver 
convocação extraordinária, estaremos atentos. Precisamos dizer aos Prefeitos das 
cidades menores que não podem se acomodar, porque seus problemas são enormes. 
Mas eles têm de estar aqui, olhando para os Deputados que não querem que seja 
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votado o zo turno desse projeto. 

Srs. Prefeitos, cobrem do seu Deputado, porque as cidades maiores continuam 
usando os recursos que deveriam ser distribuídos desde 1998. Essa é a realidade. O 
resto é figuração, procrastinação. Aqui tivemos alguns Presidentes de associações, 
que acompanharam essa votação para ver quem estava no Plenário, quem são os 
Deputados que estão lutando para que os municípios pobres não continuem perdendo 
pelo "lobby" muito bem feito dos municípios mais ricos. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Prefeitos presentes, 
gostaria de falar do meu voto favorável, já que represento uma das regiões carentes do 
Estado. Acho que o Estado tem que fazer a eqüidade dos recursos que vão para os 
municípios. Montes Claros é a nossa cidade, e mais de 92 municípios da região 
procuram essa cidade para resolver seus problemas de saúde, educação, emprego e 
outros. Há um êxodo rural muito grande. Se houvesse mais recursos nessas cidades 
menores, mais carentes, não tenham dúvida de que os agentes políticos dessas cidades 
poderiam estar segurando um pouco essa demanda. Belo Horizonte hoje é um poço de 
pobreza, porque a grande maioria da sua população é do interior. Achamos que deve 
haver o aperfeiçoamento dessa emenda para que os municípios mais carentes possam 
ser aquinhoados com esses recursos que fazem parte desse bolo. Temos ceneza de 
que a grande maioria dos Deputados, no 2° turno, será favorável, a que façamos a 
justiça de que os municípios tanto necessitam. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.29112000, do 
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para 
expedição de 2' via de Cédula de Identidade e Carteira de Habilitação das pessoas que 
comprovarem que foram vítimas de furto ou roubo. A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no l, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. 

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

telespectadores da TV Assembléia, assumimos a responsabilidade de trazer à luz a 
discussão do Projeto n" 1.291, do Deputado Gil Pereira, que tem por finalidade 
autorizar o Estado a isentar do pagamento de taxas de expedição de 2a via de cédula 
de identidade e carteira de habilitação as pessoas que comprovarem que foram vítimas 
de furto ou roubo. 

Portanto, Sr. Presidente, um projeto interessante porque muitas pessoas nem sempre 
têm disponibilidade financeira para buscar 2,.. via nos órgãos competentes do Estado. 
A intenção do Deputado Gil Pereira é nobre, sobretudo porque procura beneficiar 
aquelas pessoas de menor poder aquisitivo. 

Mas, Sr. Presidente, percebemos aqui que existe um jacaré em cima da árvore, e, 
segundo consta, jacarés não sobem em árvores. O pior de tudo é que não sabemos 
mais quem botou esse jacaré, o Projeto de Lei n° 1.291. em cima da árvore. 

Esse projeto foi recebido em novembro de 2000 e, portanto. está tramitando na 
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Casa há mais de um ano, tendo sido aprovado no I o turno, na semana passada; 
recebeu um substitutivo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
qual elimina algumas taxas. Assim sendo, esse substitutivo tem seu lado bom: a 
isenção de várias taxas para as microempresas e pequenas empresas, como consta no 
projeto da Comissão Especial das Taxas. Por muito tempo, houve, na Assembléia uma 
discussão profunda a esse respeito, além de termos percorrido várias cidades do 
Estado, colhendo informações dos contribuintes. Chegamos à conclusão de que 
microempresários e pequenos empresários deveriam ser isentos de muitas taxas, como 
consta na Constituição Federal e como acontece em vários Estados. Portanto, esse é 
um jacaré em cima da árvore até bonitinho. 

Entretanto, há um jacaré bastante feio em cima dessa árvore, o Projeto de Lei n° 
1.291: a chamada narcotaxa, que seria para o licenciamento de veículos e que foi 
apelidada com esse nome pela imprensa, em 1999. Naquela época, inclusive, houve 
confusão no Plenário, e ficamos, na TV Assembléia, com a péssima imagem de que 
nós, Deputados, tínhamos rasgado o Regimento Interno. Esse foi, todavia, um ledo 
engano. O Estado de Minas, ontem, trouxe matéria interessante, lembrando 1999 - e 
fazendo referência muito feliz - dizendo que a Mesa dos trabalhos desta Casa, 
especialmente o Presidente da época, não tinha respeitado o Regimento, pois, em um 
momento de redação final, em que não pode haver mudança de conteúdo, apenas 
acertos, houve mudança no projeto. Naquela época, em dezembro de 1999, dissemos 
que se havia inventado o 3° turno de votação, e o ato simbólico de rasgar o Regimento 
era apenas para remeter a ação à Presidência da Casa, que interpretou à sua maneira o 
regulamento da Casa, que, diga-se de passagem, é a bíblia da Oposição, a que eu 
pertencia. 

O Micro Geraes, aprovado na Casa, ontem, foi votado, àquela época, após a reunião 
tumultuada, sendo que tínhamo-nos ausentado do Plenário. O PSDB, o PFL e o PSN, 
que era representado pelo Deputado Miguel Martini, saíram do Plenário logo após a 
aprovação do "Boeing 705", com 130 taxas relacionadas, sem a narcotaxa. Na época, 
a Oposição não queria a narcotaxa, como foi dito nas declarações de voto, afirmando 
que a Oposição queria mantê-la. Pelo contrário, não queríamos nenhuma taxa, pois 
entendíamos que o povo não agüentava mais taxas. 

Nesse relatório que fizemos, Deputado João Leite, direi que o Governo, em igual 
petiodo de 2000, janeiro a setembro, arrecadou R$40.000.000,00 a mais, limpando o 
bolso do contribuinte, para colocar o dinheiro no caixa único e aplicar os recursos 
onde não sabemos bem. 

Naquela reunião tumultuada em que se aprovou o Micro Geraes, houve a derrota da 
narcotaxa. Ficamos contrariados naquele momento, porque o Governador do Estado, 
após a pressão da opinião pública, disse que vetaria caso a Assembléia votasse a 
narcotaxa naquela ocasião. Por essa razão, a Mesa da Assembléia, naquela ocasião, 
transgrediu o Regimento Interno. Se não fosse isso, o povo do Estado de Minas 
Gerais teria ficado livre da narcotaxa, de mais 70 taxas novas e de mais 50 que 

'"--------0--------~ 



1068 
tiveram os seus valores reajustados, perfazendo-se, em nove meses do ano 2000, 
um aumento de R$40.000.000,00 para os cofres do Governo do Estado, tirado do 
bolso do contribuinte mineiro. Novamente, está de volta esse monstro da narcotaxa. 

Não podemos concordar com essa taxa de licenciamento de veículos, porque Minas 
Gerais já cobra o IPV A mais caro. Esse imposto, em Minas Gerais, representa 4% do 
valor do veículo. E desejam cobrar uma taxa para fiscalizar a cobrança do IPV A, em 
uma taxa de licenciamento. Trata-se de uma biuibutação. Não podemos concordar 
com isso. 

Manifestamos nossa posição contrária a essa narcotaxa, porque é injusta e trata-se 
de uma bitributação. Como defende o Líder do Governo, Minas Gerais tem de copiar 
tudo que é bom de outros Estados. Por uma taxa de licenciamento ambiental em um 
projeto de suinocultura, por exemplo, o Estado cobra R$9.000,00. Deveriam seguir o 
exemplo do Paraná, que cobra R$300,00, porque a taxa representa o custo do serviço 
prestado. Concedo um aparte ao Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Paulo Piau, estou acompanhando 
atentamente a discussão de V. Exa. com relação a esse projeto, que nasceu tão 
inocente. Ele propunha isentar as pessoas vítimas de assaltos e de furtos do 
pagamento da segunda via da carteira de identidade. Agora, recebemos esse 
verdadeiro monstrengo. Concordo com V. Exa., Deputado Paulo Piau, que lutou 
tanto, em 1999, contra a narcotaxa. Pensávamos que tivesse sido sepultada 
definitivamente, pois, quando menos se espera. renasce das cinzas. Essas 
comparações que fez com relação aos outros Estados são muito interessantes. Tive o 
cuidado, como V. Exa., de fazer um levantamento quanto ao valor do IPV A dos 
veículos. O proprietário de um Uno Mille, que é um carro popular, pagará, além dos 
R$360,00, mais trinta e poucos reais, representando 8% do IPVA. O proprietário de 
um Fiesta, ano 1992, por exemplo, que também é um carro popular, pagará mais 18%, 
ou seja, R$167 ,58 mais os uinta e tantos reais. O Governador referiu-se tanto ao 
Fusca. O proprietário de um Fusca, ano 1992, pagaráR$120,00 mais 25%. 

Mas vamos ver os automóveis antigos. O cidadão que tem esse automóvel muitas 
vezes não tem boa condição financeira. Vejamos o caso do Chevette. O proprietário 
do Chevette ano 1972 pagará mais 43%. O custo de R$70,00 irá para mais de 
R$1 00,00. O proprietário de um Fusca 72, aquele que anda na zona rural, pagará 70% 
a mais. Vejam a injustiça disso que está sendo imposto ao cidadão de Minas Gerais. 
No caso do Fiat 147, carro popular também- a tabela está equivocada, porque a Fiat 
veio depois de 1975, portanto deve ser de 1977, 1978 -,se fosse 1972, teria 78% a 
mais sobre o preço do IPV A. E vejam os carros importados: um BMW tem aumento 
de 0,278%, um Jaguar Coupé, 0,240%; um Porsche 911, 0,180%. Como a Assembléia 
pode votar um monstrengo desses? Uma taxa tão injusta, que trata os desiguais dessa 
maneira? Um Jaguar Coupé tem um aumento de 0,180%, enquanto um Fusca 1972 
tem 70%. Vou dar um último exemplo de carros populares: uma Brasília 1972 tem 
75%. É um abuso, um absurdo que a Assembléia Legislativa não pode votar. 
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A comparação que V. Exa. faz com outros Estados é muito importante. Esse 

levantamento minucioso que fizemos mostra grande injustiça: a narcotaxa impõe a 
pessoas trabalhadoras de Minas Gerais um custo altíssimo. Parabéns, vamos continuar 
a discussão que V. Exa. faz sobre esse projeto. 

O Deputado Paulo Piau*- Agradeço a contribuição do Deputado João Leite, muito 
bem apresentada. Essa variação de 78% que incide sobre o Fusquinha - veículo 
normalmente utilizado pelas pessoas mais carentes - é absurda, enquanto apenas 
0,180% sobre o Jaguar é nada para quem tem condições financeiras de possuir um 
carro importado. Essa taxa é absolutamente injusta. Pelo menos o IPV A é percentual 
sobre o valor do veículo, o que é justo, pois quem quiser ter um carro importado, paga 
4% sobre o seu valor, que é alto, e quem quiser ter um Fusquinha, barato, também 
paga 4% sobre o seu valor. 

A narcotaX.a está surgindo nesta Casa como da outra vez. A sua origem é de uma 
comissão de Deputados daqui que foi ao Rio Grande do Sul e viu que lá é cobrada a 
taxa de licenciamento de veículos. 

Trouxeram isso para esta Casa, àquela época em que a CP! do Narcotráfico estava 
em pleno vigor. Evidentemente, vêm as idéias brilhantes e oportunistas de cobrar essa 
taxa para a segurança pública. Mas percebeu-se que o Fundo específico para aplicar 
na segurança pública do Estado, que estava no caixa único, não vai para a segurança 
pública. Como a "narcotaxa" beneficiaria a segurança pública do Estado? 

Há outra discussão interessante. O Governo chegou criticando o caixa único do 
Governo anterior, do Governo Eduardo Azeredo. Agora, usa exatamente a mesma 
prática do caixa único. Portanto, qualquer imposto que se cobra a mais vai para o 
caixa único. As verbas contingenciadas são aplicadas na educação, na saúde etc. Mas 
os recursos não contingenciados são usados pelo Governo onde melhor lhe convier, 
fazendo, evidentemente, política, e não justiça com a população, com as regiões de 
Minas Gerais. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão denunciou que o Triângulo Mineiro não recebe 
quase nada de volta, pelo menos na proposta orçamentária do Governo do Estado, em 
relação a investimento. Ledo engano daquelas pessoas que pensam que o Triãngulo 
Mineiro está pronto, que não precisa de nada. O Triângulo Mineiro é uma região 
privilegiada, sim, mas precisa de investimentos, de, pelo menos, infra-estrutura para 
facilitar a produção. 

Estive, nesse final de semana, na cidade de Limeira do Oeste, a cidade mais distante 
de Belo Horizonte. Concordo com as palavras do Deputado Marco Régis: Sul 
maravilha. Mas quero dizer que, também, temos muito problemas. Não consegui 
chegar àquela cidade, Deputado Marco Régis. porque não há estrada. Essa é a 
realidade. É uma população isolada e carente. E o pessoal não acredita, às vezes, que 
o Triângulo Mineiro tem uma população carente. Mas tem grandes carências. 

Essas são as colocações que fazemos com relação à justiça na distribuição de 
recursos que o Governo do Estado tenta fazer, mas sabemos que é injusta. Aliás, a 
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injustiça começa no próprio orçamento. É um dever desta Casa acompanhar e 
elaborar o orçamento. Infelizmente, em seus mais de 50 anos - não é defeito de uma 
só legislatura-, nunca conseguimos fazer uma lei orçamentária que o Poder Executivo 
cumprisse. Essa é a ordem. Deixamos que o Executivo elabore a proposta 
orçamentá.Iia, normalmente mal-feita, tornando-a uma peça de ficção, porque não tem 
aplicabilidade. Esta Casa debate, muitos Deputados colocam as suas posições, fazem 
emendas para melhorar o orçamento, mas, no fundo, autorizamos o Governo do 
Estado a aplicar os recursos. No dia em que montarmos uma peça orçamentária bem-
feita, bem-elaborada e dissermos ao Executivo «cumpra-se", estaremos, realmente, 
cumprindo o papel verdadeiro da Assembléia Legislativa, fortalecendo a democracia, 
porque democracia é o atendimento das necessidades e das vontades do povo, 
aplicando-se os recursos onde promoverão o desenvolvimento das regiões e, 
sobretudo, do ser humano. Portanto, as taxas que aí estão sendo cobradas, que vão 
para o caixa único, não serão aplicadas, em sua totalidade, em benefício do 
desenvolvimento do povo e do Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, ficamos muito felizes pela manhã, porque, enquanto discutimos a 
criação da narcotaxa injusta, conseguimos abordar as outras 13 taxas que o Governo 
queria cobrar também. 

Faço questão de lê-las. (-Lê:) 
"Novas taxas na área de serviço: análise em pedido inicial de regime especial, em 

que o Governo propõe a cobrança de R$608,60; análise em pedido de alteração em 
regime especial - R$303,24; análise em pedido de prorrogação de regime especial -
R$79,80; análise em pedido de autorização para impressão eletrônica de documento 
fiscal- R$21,28; análise em pedido de autorização de uso de emissor de cupom fiscal 
- R$40,43". 

E assim por diante. Para não ficar enfadonho, não lerei todas, mas farei referência à 
análise em pedido de homologação de equipamentos de SF - R$803,96. Há também 
reajustes em várias delas, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal avulsa que 
passa de R$6,38 para R$24,47. Foram criadas 13 e reajustadas 7 taxas. 

A manobra da bancada governista foi colocar o jacaré no Projeto de Lei no 1.710, 
fruto de um trabalho em que havia equilíbrio fiscal, resultado do trabalho da 
Comissão Especial das Taxas, com o que não concordamos. Não tivemos a 
preocupação de tirar dinheiro do Governo, mas de promover um equilíbrio nas taxas 
cobradas pelo Estado. Agradeço à Mesa Diretora e aos Deputados por haverem 
compreendido que esse projeto não poderia ser distorcido, porque tem uma 
importância muito grande. 

Numa segunda manobra, os governistas, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
apresentaram um substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.291, do Deputado Gil Pereira. 
Hoje, pela manhã, encaminhamos um requerimento, que foi assinado pela totalidade 
dos membros da Comissão Especial das Taxas: Deputados Márcio Cunha; Miguel 
Martini, relator; Ambrósio Pinto; e Márcio Kangussu. Assinamos o requerimento e o 
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apresentamos à Mesa. Foi aprovada a retirada de tramitação do Projeto de Lei n' 
1.710. Assim, o povo de Minas Gerais ficou livre da intenção do Governo de criar 13 
novas taxas e de reajustar outras 7 já existentes. Já é uma vitória que conseguimos 
quanto à intenção de última hora do Governo. 

Estamos, mais uma vez, cometendo um ato que não deveria ser cometido, ou seja, 
encontrar um jeitinho para as coisas sérias do País. O tal do jeitinho brasileiro sempre 
tem prejudicado a nossa Nação. A Emenda 0° 41, Deputado Rogério Correia, proíbe 
que matérias de ordem tributária sejam apreciadas por esta Casa nos três últimos 
meses antes do encerramento da sessão legislativa. Infelizmente, os Deputados e a 
Comissão de Fiscalização Financeira entenderam que, acoplando essa matéria nova a 
um projeto "hospedeiro" - assim foi apelidado nesta Casa-, estariam com a "mula" -
outro apelido desse projeto - pronta para transportar a narcotaxa. 

Concordamos. Achamos que uma ação judicial é cabível para que possamos 
eliminar essa excrescência, porque se trata de matéria nova. De acordo com a nossa 
interpretação, pela nossa avaliação, a Emenda no 41 não trata de projeto novo, mas de 
matéria nova. E essa é uma matéria absolutamente nova. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- Deputado Paulo Piau, infelizmente lá vai 
a mula carregando a "narcotaxa", como disse V. Exa. 

Não sei se deveríamos chamar a taxa que está sendo criada de "narcotaxa". 
"Narcotaxa" é algo do passado. Naquela época em que foi realizada a CPI Nacional 
do Narcotráfico e as CPis estaduais, tentou-se a criação dessa mesma taxa anual de 
licenciamento de veículos. São mais 30 e poucos reais por ano, além das três parcelas 
de IPV A, que as pessoas terão de pagar pelo seu automóvel. 

O IPV A já é muito. Se compararmos com o IPTU, podemos dizer que o IPV A é um 
imposto pesado, é proporcionalmente mais caro que o Imposto Predial e Territorial 
Urbano. Pagando pela residência, está-se pagando pela rede de esgoto, pelo asfalto, 
etc. Diria, então, que é um imposto até mais justo, pois, de certa fonna, é cobrado 
progressivamente. 

Na verdade, se acrescido esse valor, a taxa do IPV A teria uma quarta parcela. 
Pagam-se as três parcelas e, depois, para receber o licenciamento, paga-se outra 
indiscriminadamente, como bem lembrou o Deputado João Leite, independentemente 
de que carro seja. 

Naquela ocasião, tentou-se vincular essa taxa a uma política de segurança pública. 
Havia uma justificativa pelo menos, havia uma roupagem que procurava justificar a 
existência de uma nova taxa, que seria o combate ao crime organizado, especialmente 
o do narcotráfico. Era algo que estava no cenário político, em virtude das CPis do 
Narcotráfico. Hoje nem sequer roupagem existe. A taxa não tem uma motivação para 
existir, não está vinculada a nenhum objetivo real, alcançável. É simplesmente uma 
nova taxa que vai para o caixa único do Estado, que, por sua vez, lhe dará o destino 
que quiser. Provavelmente esse destino será eleitoreiro, porque estamos às vésperas 
de eleição. Aí poderia estar, aliás, o preenchimento de uma lacuna que estamos 
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Dizem que esse dinheiro a mais, que, na verdade, não existe, seria para 
investimentos. O Estado teria, no ano que vem, um investimento que não teve em 
nenhum destes três ou quatro anos de Governo Itamar Franco. Esse investimento está 
acoplado a estradas e outras promessas, que têm por trás, evidentemente, o Vice-
Governador Newton Cardoso - sempre ele. Estaria essa taxa com endereço certo, o 
das suas demagogias? 

Vejam bem: essa taxa é completamente injusta, nem sequer tem a roupagem digna 
do combate ao tráfico de drogas. Nesse sentido, passa a ser completamente 
injustificada. Na época da CP! do Narcotráfico, votamos contra - o Deputado Paulo 
Piau era um dos membros dessa CPI, c eu era o relator -, até para que o combate ao 
narcotráfico não ficasse ligado à criação de uma taxa. 

A taxa vai, simplesmente, para o orçamento. E, assim, o Governo a gastará, em ano 
eleitoral, da fonna como quiser ou diminuirá o déficit público do Estado, que é muito 
grande. Então, é mais uma taxa para não resolver nenhum problema social. Essa é a 
questão que precisa ser levantada. Se é para resolver, de fato, um problema social -
por exemplo, o pagamento do 13° salário do funcionalismo -, para que o Estado possa 
fazer justiça aos seus funcionários, até podemos dizer que não é justo, mas que 
faremos um esforço coletivo do Estado e das pessoas para que isso ocorra. Mas esse 
não é nem sequer o caso dessa taxa, que não tem um objetivo concreto real, a não ser 
a cobertura do déficit do Estado ou as demagogias do Governo Itamar Franco, em 
especial as do seu Vice-Governador, Newton Cardoso. Portanto, hoje, a discussão 
dessa taxa é ainda pior do que aquela que foi rejeitada. Mas é bom lembrar que, 
mesmo aprovada pela maioria da base do Governo naquela época, à qual pertenci -
era, aliás, membro -, votei contrariamente, assim como a Bancada do PT, por achar a 
taxa injusta. Não é por fazer parte do Governo que temos que concordar com as 
injustiças que ele faz. 

Portanto, naquela época, votamos contra. Mas, agora, mais ainda se justifica o voto 
contrário a essa taxa, e espero que consigamos, de fato, derrotá-la, para fazer jus ao 
que o povo mineiro merece. 

Termino, pedindo paciência a V. Exa., num aparte que já é longo, para dizer e 
demonstrar a incoerência de se votar e criar, agora, uma taxa de licenciamento, se, 
instantes atrás, a Maioria da Assembléia Legislativa isentou de pagamento de IPV A, 
graças a uma emenda que foi acolhida pela Maioria, os que têm um carro, os quais 
não pagarão o IPV A, se este estiver atrasado. E isentou até multa de trânsito, como se 
Deputado pudesse fazer isso. É evidente que isso é inconstitucional: o guarda multa, 
confonne a lei nacional de trânsito, e os Deputados anistiam os que foram multados 
pelo guarda de trânsito. Isso não existe. E até isso houve, a pedido do Governo, 
segundo me disseram. Não duvido nada que o Governador Itamar Franco faça uma 
gracinha, vete uma, vete outra, e, novamente, joguem a culpa em cima dos Deputados. 
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Quero chamar a atenção até da base governista porque, algumas vezes, sendo 
governista demais, passa-se o vexame de ver o próprio Governo desautorizando sua 
base. Isso já ocorreu uma vez e poderá ocorrer novamente. 

Então, Deputado Paulo Piau, estou esperançoso de que possamos derrubar a 
aprovação dessa taxa, derrubar esse projeto de lei que foi apresentado com o objetivo 
digno de que aqueles que foram roubados, cujas Carteiras de Identidade ou de 
Habilitação foram extraviadas por roubo, tivessem isenção no pagamento da segunda 
via. O objetivo, como disse o Deputado João Leite, era ingênuo ponanto um objetivo 
digno, no projeto original do Deputado Gil Pereira. Mas o projeto de lei do Deputado 
Gil Pereira - e quiseram fazer o mesmo com o projeto de V. Exa., que muito bem não 
aceitou- serve, de fato, como aqui foi apelidado, de "hospedeiro" de um parasito. E o 
parasito é essa taxa, que antigamente era a "narcotaxa" e que hoje é "taxa-para-inglês-
ver". 

Parabenizo V. Exa. por estar abordando esse tema e fazendo ver aos Deputados a 
necessidade da derrota dessa taxa. 

O Deputado Paulo Piau* - Obrigado, Deputado Rogério Correia, V. Exa. expôs 
muito bem sua posição. Aproveitamos sua fala e a do Deputado João Leite para pedir 
a reflexão dos Deputados, para que compreendamos que essa taxa está sendo criada 
no Poder Legislativo. Isso é grave, porque faz diferença se esse projeto é 
encaminhado pelo Governo e com uma justificativa bem-feita, tratando da 
necessidade até por razões de governabilidade, poderíamos dizer assim, porque 
ninguém quer a ingovernabilidade. Mas essa justificativa não veio. Essa justificativa 
do Governo, que precisa dessa taxa de licenciamento de veículos, está apenas solta na 
boca de algumas pessoas, dos Líderes, sobretudo do Líder do Governo, Deputado 
Antônio Andrade, portanto, não é uma justificativa suficientemente consistente para 
que possamos fazer uma votação consciente. 

Achamos que a Assembléia, mais uma vez, está assumindo, como tem assumido, 
muito desgaste do Governo Itamar Franco. Portanto, seria mais um desgaste que 
estaríamos aprovando, caso se aprove, e tenho a certeza de que vamos refletir bastante 
e derrotar essa "narcotax.a". 

Neste semestre, com toda a crise por que o Poder está passando, já estamos com um 
peso grande sobre as nossas costas. Como vamos carregar para o recesso parlamentar, 
como vamos justificar para o nosso eleitor e para as nossas bases que a Assembléia 
Legislativa, não o Estado, tenha criado taxa nova para sobrecarregar ainda mais o 
contribuinte? 

Quero chamar atenção para a base oposicionista nesta Casa. Quando se vota um 
projeto aqui não há conhecimento de quem votou, se foi a bancada governista ou a 
Oposição. No final, tudo acaba misturado, e se considera que o Poder Legislativo é 
que aprovou a criação de imposto ou de taxa que é antipática. Evidentemente, todos 
nós, sem distinção, levamos essa pecha de tirar dinheiro do contribuinte, que não dá 
conta de mais nada. 
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Portanto, chamo atenção da bancada oposicionista também para esse fato. A 

partir do momento em que não tivermos poder de convencimento de toda a bancada, 
se chegannos a aprovar uma taxa dessa natureza, todos os 77 Deputados levarão este 
fardo pesado: a criação de uma taxa que vai, sem dúvida alguma, pesar no bolso, 
sobretudo no das pessoas mais pobres. 

Conforme relatou o Deputado João Leite, quando se cobram mais R$30,00 no 
IPV A, como taxa de licenciamento de veículos, para um carro velho, um Fusquinha, 
isso significa 78% a mais em relação ao IPV A que se paga. No caso de um carro 
importado, isso é cerca de O, 1%. Portanto, é uma taxa injusta. 

Muitas pessoas que têm carro velho, na maioria, são perueiros que transportam 
verduras, proprietários de caminhonetes que fazem mudança ou transportam outros 
tipos de mercadorias, são pessoas que não podem comprar um carro novo. Muitos 
acham que R$30,00 não são nada. Isso não é nada apenas para quem tem mais de um 
carro, carro novo ou seminovo, mas para quem tem um carro velho e sobretudo para 
aqueles que precisam de seu veículo velho para trabalhar, R%30,00, sem dúvida 
alguma, pesam porque já paga muito imposto, taxas. Não há ninguém agüentando 
pagar mais nada. 

Essa é a nossa posição, o nosso pedido para que os Deputados reflitam sobre a 
questão, e possamos, mais uma vez, dar um voto de consciência em favor do povo 
Minas Gerais, para que não sobrecarreguemos mais o povo de Minas. No Estado, a 
tributação é uma coisa histórica e tem sido além da medida, como no caso Jelte. 

Na CPI do Leite, verificamos que o Estado que mais cobra imposto sobre o leite, 
um produto social, que deve ser consumido por todos, da criança ao idoso, é Minas 
Gerais, juntamente com o Rio de Janeiro. São os dois Estados que mais têm 
incidência de impostos sobre o leite, sobretudo o ICMS. No cômputo geral, incluindo 
os impostos municipais e federais, na cadeia do leite, chega-se a 38% do valor final 
do preço do leite ou de um produto lácteo, que vru para os cofres públicos, para, 
muitas vezes, usarem esse dinheiro de maneira inadequada e aplicarem em obras não 
prioritárias para o povo, obras normalmente eleitoreiras. 

Temos que dar um basta nisso. Dinheiro público é um dinheiro sagrado, que serve 
para equalizar as diversas regiões, acudir a carência das pessoas menos favorecidas 
pela sorte, e não um dinheiro para fazer obras visando à próxima eleição, como é 
costume no País. 

Portanto, cobrar mais taxas num mundo em que a taxa média dos tributos cobrados 
de maneira geral está na casa de 32%, uma das maiores taxas de tributos do mundo, 
sobrecarregando o contribuinte, o povo brasileiro, sobretudo o trabalhador que tem 
descontado na fonte seu Imposto de Renda, é inadmissível. Somos contra essas coisas, 
contra esse desmando e até mesmo contra os sonegadores. V árias reportagens temos 
lido a respeito do fato de que normalmente os grandes, os maiores, os Bancos, são os 
que menos pagam impostos porque têm verdadeiro aparato jurídico-contábil para 
aproveitar créditos tributários podres, créditos tributários fictícios, lesando e roubando 
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do Estado. Estivemos na Secretaria da Fazenda reclamando por que as grandes 
empresas de transporte aproveitam os créditos e não pagam quase nada de ICMS 
sobre o serviço de frete ao Estado. As cooperativas de transporte não têm caixa 2 e 
não têm como sonegar porque têm administração compartilhada, mas as grandes 
empresas têm todo o aparato contábil e jurídico para sonegar. Somente os pequenos, 
os trabalhadores, sustentam o Estado pagando impostos no País. Coincidentemente, 
são os que mais vão pagar, percentualmente, com a implantação dessa "narcotaxa". 

Queria, Sr. Presidente, dizer, para que todos soubessem de nosso trabalho, da 
Comissão Especial das Taxas. Foi um trabalho lançado pela Assembléia Legislativa e 
está à disposição de todos. Quem quiser, pode fazer o pedido, que encaminhamos. 

Uma coisa interessante é a definição de taxa que consta aqui. O que é taxa? O 
Governo pode cobrar qualquer taxa que quiser? Não pode. A definição de taxa pela 
Constituição Federal é: contra-prestação de serviço. Somente nessa situação o 
Governo pode criar c cobrar uma taxa. Portanto, vou ler uma definição de taxa para 
que saibam quanto, na verdade, o Governo transgride e avilta a população do Estado 
de Minas Gerais, inventando taxas até inconstitucionais. Enquanto ninguém reclama, 
enquanto o Poder Judiciário, que é lento, não dá parecer, o Governo vai cobrando, 
pela sua voracidade de arrecadar cada dia mais. O conceito de taxa pode ser 
encontrado no art. I" do Título VI da Constituição Federal, que trata da tributação e 
do orçamento, bem como do Sistema Tributário Nacional, Capítulo I. Assim é que o 
art. 145, item I!, § 2", da Constituição Federal prescreve: "Art. 145 - A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: li -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição;··. Essa é a definição real de taxa. O § 2" diz: "As taxas não 
poderão ter base de cálculo própria de impostos". O mesmo conceito é repetido no art. 
77, parágrafo único, do código, que estabelece ainda os conceitos de poder de polícia, 
especificidade e di visibilidade em seus arts. 78 e 79, "in verbis". 

O art. 78 diz: "Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder 
público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos". Portanto, está aí o conceito de taxa. O parágrafo único diz: .. Considera-
se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, e, 
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de 
poder". Portanto, aí está a definição de taxa. 

Numa linguagem mais simples, a taxa não pode dar lucro para quem cobra, seja 
para o município, seja para o Estado, seja para a União. A taxa é uma contraprestação 
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de serviço, conforme a sua conceituação, e tem que ser exatamente no valor da 
prestação de serviço. Isso equivale a dizer que, se o Governo vai fazer uma 
fiscalização sanitária numa padaria ou em um bar, ele vai até ao empreendimento, faz 
a fiscalização, e o empresário ou microempresário dono do estabelecimento tem a 
obrigação de pagar pelo deslocamento, serviço e tempo percentual do fiscal que 
procede à fiscalização. Mas, se o custo da ida do fiscal ao empreendimento para fazer 
seu relatório custar R$ 10,00, o Estado não poderá cobrar nada além desse valor, 
porque seria inconstitucional. Lamentavelmente, diversas taxas do Estado de Minas 
Gerais, assim como de municípios e da União, estão sendo cobradas de forma 
indiscriminada, com valores acima dessa correspondência da contraprestação de 
serviço, sendo, portanto, uma forma de engordar o orçamento do poder público. E 
essa forma de engordar o orçamento do poder público nada mais é do que tirar o 
dinheiro do bolso do contribuinte. 

Trago alguns comparativos das razões pelas quais criamos a Comissão Especial das 
Taxas e da razão pela qual pedimos para tirar o projeto de tramitação. Se retirado de 
tramitação, o projeto vai para o arquivo, mas, no ano que vem, reuniremos os 
membros da Comissão Especial das Taxas para tomar a decisão de readequá-lo, 
tirando esse micróbio que colocaram no "hospedeiro", na Comissão de Fiscalização 
Financeira. Vamos limpar o projeto, fazendo com que seja de interesse público, não 
de interesse do Governo, e reapresentá-lo nesta Casa no início da legislatura seguinte. 

Trago alguns exemplos para que os senhores tenham noção da nossa preocupação 
na Comissão Especial das Taxas, com esse ajuste. Lerei um parágrafo desse relatório: 
"Conforme dados apresentados a esta Comissão pelo representante da FAEMG, no 
Estado do Paraná um projeto de suinocultura pode ser implementado apenas por 
R$300,00, enquanto, em Minas Gerais, o menor custo de um projeto chega a 
R$3.000,00. Portanto, chega-se a um valor 10 vezes maior pelo mesmo serviço 
prestado". 

Vejam bem, se a definição de taxa é contraprestação de serviço e o poder público 
não pode ter lucro com a taxa, como o Estado do Paraná cobra uma taxa de R$300,00 
e o Estado de Minas Gerais cobra R$3.000,00 pelo mesmo serviço prestado ao 
cidadão? E isso apenas para uma das licenças. Como são três licenças, o 
licenciamento da suinocultura pequena no Estado é taxada em nada menos do que 
R$9.000,00. Isso equivale a dizer que, para que um produtor implante a suinocultura 
para produzir carne no dia-a-dia, ele tem que ter a licença prévia concedida pela 
FEAM. Depois, ele tem que pedir licença para instalação e depois a terceira licença, 
que é a licença para operação da granja de suinocultura. Em cada licença dessas, são 
R$3.000,00. Como um suinocultor pequeno, com poucas matrizes, pode despender 
R$9.000,00 para pagar a taxa de licenciamento ambiental? Isso é o que está aqui. 

Felizmente, aprovamos nesta Casa, dias atrás, uma redução da taxa de 
licenciamento ambiental para a suinocultura no Estado. Então, agradecemos aos 
Deputados que compreenderam que um suinocultor, ao invés de implantar a sua 
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granja no Estado de Minas Gerias, vai implantar no Estado de São Paulo, Bahia 
ou Paraná, deixando de gerar aqui em Minas Gerais os nossos empregos. Esta Casa 
compreendeu que tem que tomar o Estado competitivo. Tal compreensão não está 
tendo o Executivo, mas está começando a ter essa Casa Legislativa, que, mais do que 
fazer política partidária, como temos visto no Estado, tem que fazer política do 
desenvolvimento. É isso que o povo de Minas Gerais quer. Minas Gerais precisa de 
geração de renda, de geração de empregos, mas não vemos nas políticas públicas 
definidas pelo Governo do Estado essa direção do desenvolvimento. 

Portanto, trazemos essa consideração para que os senhores reflitam sobre ela e, 
sobretudo, convençam-se de não aceitar mais essa chamada "narcotaxa", que vamos 
votar a qualquer momento. 

Um outro comparativo que quero fazer é o de valores de algumas hipóteses de 
incidências, entre os Estados de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Comparei a 
suinocultura com a do Estado do Paraná. Vamos comparar agora com o Estado do Rio 
de Janeiro. 

Existem pelo menos três hipóteses de incidência de taxas pela legislação do Estado 
do Rio de Janeiro que apresentam valores bem menores do que os cobrados em Minas 
Gerais, sendo certo que em alguns casos a diferença chega a 964%. Além do que, 
muitas hipóteses de incidências que existem em Minas Gerais não são objeto de 
taxação pela legislação do Estado do Rio de Janeiro. O que se cobra aqui não se cobra 
no Estado do Rio, limítrofe a Minas Gerais. Isso faz com que muitas empresas 
mineiras venham a se estabelecer no Estado vizinho, gerando imposto, gerando 
riqueza para o Rio de Janeiro. Aliás, a CPI do Leite nos possibilitou outra reflexão. 
No caso do leite, em que pese ao fato de o ICMS do Rio de Janeiro ser equiparado ao 
de Minas Gerais, no Rio de Janeiro existe um programa que devolve ao pequeno 
produtor de leite o ICMS recolhido pelo Estado, caso que ainda não acontece em 
Minas Gerais. Até produtores de leite que estão na divisa com o Rio de Janeiro estão 
transferindo a sua produção para lá, a fim de receber esses benefícios deixando de 
produzir o nosso leite ou mandando o seu leite para as indústrias do Rio de Janeiro. 

Farei uma comparação entre as taxas de Minas Gerais e as do Rio de Janeiro. Para o 
reconhecimento de isenção, em Minas, são cobrados R$120,00, enquanto, no Rio de 
Janeiro, R$63,00; portanto, 50,56% a menos. Para a inscrição de cadastro de 
contribuinte, em Minas, são cobrados R$95,77; no Rio de Janeiro, R$10,60. Ou seja, 
mais de 50% a menos. Para emissão do cartão do contribuinte, em Minas Gerais, 
R$81,94, e, no Rio de Janeiro, R$10,60, ou seja, 652% a menos. Para os 
medicamentos, temos taxa de R$319,00, em Minas, e de R$300,00, no Rio. Para os 
produtos biológicos, em Minas cobram-se R$319,00; no Rio de Janeiro, R$300,00. 
Para os produtos de laboratório, médicos, etc., a taxa de Minas é de R$319,23 e a do 
Rio é de R$300,00. Para os medicamentos farmacêuticos, cobram-se R$212,00 em 
Minas e RS!l2,00 no Rio. Para outros produtos de laboratório, R$319,23 em Minas e 
R$100,00 no Rio. A taxa dos produtos químicos é de R$319,23 em Minas é de 
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R$219,23; no Rio. A taxa de cobrança de fiscalização de hospitais, em Minas, é 
de R$319,00; no Rio, RS2!9,00. Agora, chego à taxa de fiscalização de banco de 
sangue, que, em Minas Gerais, é de R$319,23, e, no Rio, R$30,00, ou seja, existe uma 
diferença de 964, 10% a mais para o nosso Estado. 

Sr. Presidente, termino minha fala, apesar de ter vários outros dados a apresentar. 
Se comparannos a arrecadação da data em que foi confeccionado esse trabalho com a 
do mesmo período de 2000, veremos que o Estado arrecadou 40,55% a mais de taxas. 
Portanto, depois de aprovado aqui o "Boeing 705", com 70 novas taxas e 50 taxas 
reajustadas, o Estado arrecadou 40% a mais. 

Peço aos Deputados que façam uma reflexão, para que não oneremos ainda mais o 
contribuinte com essa taxa de licenciamento de veículos, vulgo a "narcotaxa". Muito 
obrigado. 

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

reunião ordinária da Assembléia Legislativa, iniciada às 14 horas, estendendo-se até 
este momento, discutirei esse projeto que iniciou a sua tramitação nesta Casa em 
25111/2000, justamente quando foi publicado no "Diário do Legislativo". É 
interessante notar que ele nasceu com uma idéia que aprovávamos, porque tratava da 
isenção do pagamento da taxa para a expedição da segunda via da cédula de 
identidade e da carteira de habilitação das pessoas que comprovarem que foram 
vítimas de roubo ou de furto. Esse projeto foi votado nas comissões e foi aprovado na 
Assembléia Legislativa, pois faz justiça àquele cidadão que foi vítima de furto ou de 
roubo. Ele tramitou na Casa sem que houvesse tanto interesse, senão já teríamos a sua 
aprovação. Relatores dessa matéria opinaram por sua aprovação, mas a Assembléia 
Legislativa não aprovou. No apagar das luzes do ano 2001, ele foi totalmente 
refonnulado e recebeu um substitutivo que muda totalmente o seu objetivo. Isso 
aconteceu com o projeto que o Deputado Ronaldo Canabrava, hoje Prefeito de Sete 
Lagoas, apresentou em 1999. Esse projeto tinha 4 artigos e recebeu um substitutivo 
com 15 artigos e mais algumas emendas. Esse mesmo projeto foi utilizado para 
perdoar as dívidas de multas de trânsito e de IPV A. Ontem, votamos contrariamente a 
ele, porque não concordamos com essa participação da Assembléia Legislativa. Essa 
matéria é inconstitucional, e esperamos que haja uma ação direta de 
inconstitucionalidade sobre ela, pois não encontra amparo na Constituição do Estado 
e fere essa mesma Constituição, quando legisla sobre matéria pertencente aos 
municípios. A Assembléia Legislativa, que criticou tanto a questão do pacto 
federativo, invadiu a competência dos municípios ao legislar com relação a valores 
das multas e do IPV A pertencentes aos municípios. Essa matéria também sofre do 
mesmo vício e é inconstitucional, porque toda matéria ligada à criação de taxa, ou 
seja, toda matéria tributária, como consta claramente na Constituição, tem de ser 
apresentada 90 dias antes do fim do exercício. Como ela não poderia ser apresentada 
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agora, usaram esse projeto que trata da isenção do pagamento da taxa referente à 
expedição da segunda via da carteira de identidade. Abrigaram nesse projeto um outro 
que trata da criação da narcotaxa e de outras taxas e, ainda, isenta o contribuinte do 
pagamento de algumas taxas. Como era inconstitucional, utilizaram esse projeto para 
que a matéria pudesse tramitar. 

Como aquela matéria apresentada pelo Deputado Ronaldo Canabrava, que recebeu 
o substitutivo, era inconstitucional, essa também é inconstitucional. O Governo do 
Estado, que utilizou Deputados da sua base para apresentar substitutivos e emendas, 
deveria, com relação a seus projetos; merecer esse tratamento legislativo, que é dar 
entrada na Assembléia Legislativa, passar pela Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa, que aprecia a constitucionalidade e legalidade do projeto, tramitar na 
Assembléia Legislativa; e não usar do artifício de se tomar um projeto que já estava 
em tramitação, fazendo as vezes de mula, para levar adiante a proposta do Governo. 

Essa proposta volta com a criação da famigerada narcotaxa, que foi banida deste 
Plenário em 1999. Juntamente com outros Deputados, tivemos oportunidade de lutar 
muito para que ela não fosse aprovada. Às vezes, as pessoas não entendem por que se 
discute tanto tempo. Esse tempo de discussão é exatamente para argumentarmos com 
os outros Deputados, é para que a sociedade tenha oportunidade de acompanhar o que 
os Deputados estão votando e até se posicionar em relação à matéria. Essa é também a 
oportunidade de o Deputado mudar votos. A nossa expectativa em relação a essa 
narcotaxa e à taxa de licenciamento de veículos é mudar votos. Queremos mudar 
votos neste Plenário, queremos que os Deputados tomem conhecimento da aberração 
que é a criação da taxa de licenciamento de veículos. 

Tive oportunidade de apartear o Deputado Paulo Piau e mostrar um levantamento 
que fiz cuidadosamente. Essa taxa de R$30,00 e mais alguns centavos traz o mesmo 
custo para todos os automóveis, indiscriminadamente. Um proprietário de Uno Mille 
do ano, que paga R$360,00 de IPV A, pagará, praticamente, mais 8% desse valor, o 
que totalizará R$390,00 aproximadamente. O dono de Uno Mille ano 92 pagará mais 
15%; um proprietário de um Fiesta ano 92, que teria de pagar R$167,00, terá um 
acréscimo de 18%. Um Fusca ano 92, que é o automóvel de preferência do 
Governador do Estado, o qual teria de pagar R$120,00, terá um acréscimo de 25%. 
Um Fusca ano 72 teria um acréscimo de 70%; um Fiat 147; ano 72- essa tabela do 
Governo do Estado está incorreta, porque não existe Fiat 147, ano 1972. foi instalada 
em 1975 a fábrica da Fiat em Minas- teria um acréscimo de 78% no valor do IPV A. 
Uma Brasília ano 72, alguém sugeriu uma Brasília amarela, pagará 75% a mais no 
valor do IPV A. 

Um Chevette 72, 43% a mais. Mas é injusto se compararmos com a tabela dos 
veículos importados. Um BMW teria aumento de 0,278%; um Jaguar Cupê, 0240%; 
um Porsche 911. 0,180%; um Volvo S80T6, 0,371%. Onde está a justiça dessa taxa 
que a Assembléia quer votar? Como vamos tratar os desiguais dessa maneira? O 
cidadão do meio rural, que tem o seu Fusca 72, terá que arcar com 70% além do 
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IPV A; o proprietário da Brasília amarela terá que pagar mais 75%, enquanto o 
proprietário do Porsche pagará somente O, 180%. Como a Assembléia Legislativa 
pode votar essa matéria? É injusta com o contribuinte, merece análise cuidadosa. Por 
isso, o legislador foi sábio, quando colocou, no texto constitucional, que eram 
necessários 90 dias anteriores ao fim do exercício para se apreciarem matérias que 
tratassem da criação de taxas e matérias tributárias, porque daria oportunidade de 
fazermos um levantamento cuidadoso, para que não houvesse injustiças, como 
acontecerá. Teremos muita injustiça com a criação dessa taxa. Estamos 
acompanhando a mobilização por parte do Governo, que quer, de qualquer maneira, 
votar essa e outras taxas. Nós, da Oposição, não podemos aceitar que a Assembléia 
vote esta matéria contra o povo, contra o cidadão. Pretende o Governo criar essa taxa 
de licenciamento de veículos? Que entre da forma correta. Que o Governador do 
Estado envie uma mensagem para a Assembléia, que será recebida, enviada às 
Comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira. Os Deputados 
apreciarão a matéria, darão sugestões, cuidarão da parte de justiça. Os desiguais não 
podem ser tratados dessa maneira. Essa seria a maneira correta de o Governo enviar 
essa matéria; não hoje, não neste momento. Agora é que tomamos conhecimento 
dessa aberração. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, estamos 
acompanhando a discussão que V. Exa. está querendo fazer do Plenário, mas notamos 
que talvez tenhamos que ficar aqui noite adentro, porque a base governista, que 
deveria estar ouvindo suas palavras, se ausentou do Plenário. Veja V. Exa. que 
poderíamos deixar que esse projeto fosse votado, independente do resultado. Temos 
chance de derrotá-lo e ainda que, na votação, o resultado indique a nossa derrota, a 
derrota do povo mineiro, tetiamos o recurso da ação direta de inconstitucionalidade, 
porque é um projeto inconstitucional. 

O Deputado Chico Rafael e mais 25 Deputados modificaram a Constituição do 
Estado, que exige que qualquer proposta de aumento de impostos, taxas, tributos ou o 
que seja entre nesta Casa para apreciação pelo menos com o prazo de três meses antes 
do encerramento da sessão legislativa. 

O que foi denominado hoje "hospedeiro" é o projeto do Deputado Gil Pereira. Até 
que o seu projeto não era mau, mas será derrotado e estará prejudicado, porque 
aceitou ser hospedeiro de um monstrengo. Em vez de ir na sua lógica, vai criar 14 
novas taxas no Estado, vai aumentar 7 taxas e criar a famigerada narcotax.a. 

Dois anos atrás, estivemos entrincheirados aqui e conseguimos derrotar a narcotaxa. 
Éramos minoria, mas, como estamos fazendo hoje, conseguimos sensibilizar a 
imprensa e esta conseguiu sensibilizar a opinião pública, e o Governador acovardou-
se. O Governador, que havia pedido para aprovar a narcotaxa, mudou de idéia, porque 
a opinião pública faz políticos como ele mudarem de idéia facilmente. Diante do 
desgaste que poderia ter, noticiou na imprensa que iria vetar a narcotaxa. 

A base de apoio. que foi traída - e deverá ser traída uma segunda vez -, ficou 
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desesperada, porque já não havia mais tempo regimental. E nós, o povo mineiro, 
vimos, estarrecidos, o Regimento desta Casa ser rasgado. Estamos vendo a 
Constituição do Estado, a Lei Maior deste Estado ser rasgada para que o Governo, 
que é incompetente, que é omisso, que não conhece nem governa Minas, que não se 
preocupou com o desenvolvimento do Estado, com o crescimento do Estado e que, 
em operação "caça-níquel", já aprovou quatro anistias, agora, mais uma vez, crie a 
famigerada narcotaxa. 

Veja V. Exa., Deputado João Leite: a Comissão Especial das Taxas, da qual tive a 
honra de ser o relator e que o Deputado Paulo Piau presidiu, teve de retirar o projeto 
que gerava benefícios para as microempresas e pequenas empresas, porque esse 
Governo queria fazer do projeto dessa Comissão Especia1 o hospedeiro desse 
monstrengo, a narcotaxa, e mais 14 novas taxas. Essa Comissão gastou seis meses 
para corrigir as graves distorções provocadas por aquele "Boeing 705" no apagar das 
luzes da Assembléia. Agora, com essas 14 novas taxas e a narcotaxa. mais problemas 
foram criados para o povo mineiro. 

O Deputado João Leite- Obrigado, Sr. Presidente. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coeolho) - Esgotada a hora destinada a 
esta reunião, a Presidência a encerr~ convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, e 
para a reunião solene também de amanhã, logo após a aprovação do Projeto de Lei n° 
1.796/2001, nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária 
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 165" REUNIÃO ESPECIAL, EM 14112/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa - Destinação da 
reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de 
medalhas - Palavras do Senador Luiz Alberto Maguito Vilela - Encerramento. 

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

Wanderley Ávila- Álvaro Antônio- Agostinho Patrús- Agostinho Silveira- Alencar 
da Silveira Júnior - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Bené Guedes - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Fábio A velar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio- Ivair Nogueira- José Braga - Kemil Kumaira-
Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Pastor George - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 15h15min, declaro aberta a reunião. 
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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 
- A Deputada Maria Olívia, 2'-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

- São convidados a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Ângelo Oswaldo, 
Secretário da Cultura, representando o Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; 
Deputado Alberto Pinto Coelho, J•- Vice-Presidente da Assembléia; Ivo José, 2·-
Vice-Presidentc da Assembléia; Olinto Godinho, 3°-Vice-Presidente da Assembléia; 
Deputado Mauri Torres, ]•-secretário da Assembléia; Wanderley Ávila, 2•-secretário 
da Assembléia; Álvaro Antônio, 3•-secretário da Assembléia; Deputados Agostinho 
Patrús, Anderson Adauto c Kemil Kumaira, ex-Presidentes da Assembléia 
Legislativa; Deputado Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria nesta Casa; e Luiz Alberto 
Maguito Vilela, Senador e orador oficial desta solenidade. 

Destinação da Reunião 
O Mestre de Cerimônias(José Soares Júnior) - Destina-se esta reunião à solenidade 

de entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo. 
Execução do Hino Nacional 

O Mestre de Cerimônias - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será executado pela Banda Lira Santa Cecília, da minha querida Pará de Minas. 

Exmos. Srs. Ângelo Oswaldo, Secretário da Cultura, aqui representando S. Exa. o 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; 1°-Vice-Presidente da Assembléia de 
Minas, Deputado Alberto Pinto Coelho; 2·-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 
de Minas, Deputado Ivo José; 3°-Vice-Presidente, Deputado Olinto Godinho; nosso 
I 0 -Secretário e Secretário do Conselho, Deputado Mauri Torres; 2°-Secretário, 
Deputado Wanderley Ávila; Secretário Álvaro Antônio, ex-Presidentes desta Casa, 
Deputados Agostinho Patnís, Anderson Adauto e Kemil Kumaira; Líder da Maioria, 
Deputado Luiz Tadeu Leite, aqui representando todos os outros parlamentares; 
Senador Luiz Alberto Maguito Vilela, nosso orador oficial, a quem Minas Gerais 
presta esta grande homenagem, reconhecendo seu trabalho em prol do parlamento 
nacional; Srs. Deputados, Srs. Secretários, Prefeitos, Vereadores, autoridades civis, 
militares, senhores agraciados, senhores da imprensa, músicos do Trio da Escola de 
Música da UEMG, meus amigos da Banda de Música Lira Santa Cecília, de minha 
cidade de Pará de Minas, senhoras e senhores, desde o início deste mês, passei parte 
do meu tempo a pensar e anotar as palavras que hoje deveria pronunciar, em nome da 
Presidência desta Casa, nesta solenidade de entrega das Medalhas da ordem do Mérito 
Legislativo. 

Há pensamentos e sentimentos que, como cidadão e homem público, vêm habitando 
minha mente e meu coração nesses últimos meses, sob a forma de reflexões. 
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Escolhi este momento tão especial para exteriorizar essas reflexões, porque 

temos, hoje, diante de nós, um auditório altamente qualificado. Aqui estão presentes 
destacadas autoridades civis e militares, Vereadores, Prefeitos, parlamentares, 
representantes e dirigentes comunitários; uma autêntica assembléia das mais 
significativas lideranças mineiras. 

É preciso ressaltar ainda a ilustre presença do Senador da República Maguito 
Vilela, nobre representante de Goiás na Câmara Alta, hoje agraciado com o Grau de 
Grande Mérito e escolhido para orador oficial desta solenidade. 

Também no Grau de Grande Mérito, prestamos homenagem póstuma à memória do 
grande mineiro Raul Belém, aqui representado pela sua filha. 

Do Grande Mérito ao Mérito Especial e à Medalha do Mérito, esta ordem 
reconhece, em todos e em cada um dos agraciados, o valor do trabalho e a consciência 
do dever público. 

Uma das minhas reflexões ao longo dos últimos dias é que o exercício da política, 
desde o âmbito municipal às mais altas esferas do poder público, exige fé, 
determinação c coragem. 

Refletir se faz necessário até mesmo para admitir e rever eventuais erros cometidos. 
A autêntica coragem moral obriga o homem público a assumir plena e total 
responsabilidade pelos atos e fatos impostos pelo exercício político, em qualquer 
instância de poder. 

Dessa responsabilidade não me afasto. Jamais me afastarei do exercício de minhas 
atribuições como parlamentar e de meus deveres e compromissos como Presidente 
deste Poder Legislativo. 

Deveres que outorgam, junto com a responsabilidade, os direitos que sustentam o 
mandato popular que exercemos nesta Casa. 

Quando alguém pergunta de onde vem essa força sempre renovada do Legislativo, 
capaz de superar crises, de reafirmar seu papel insubstituível no estado democrático 
de direito, respondo sem pestanejar: vem do voto soberano das urnas, das raízes mais 
profundas da vontade do povo. 

De fato, cada Deputado tem uma história política batizada pelas bases do seu 
eleitorado. Essa honra, nada, ninguém, nenhum outro poder ou instituição pública ou 
privada, em nenhuma hipótese, poderá usurpar do mandato parlamentar. 

É o povo, portanto, na cidadania soberana das umas, o nosso último e definitivo 
juiz. A ele cabe julgar nossos atos e nossas ações no exercício do mandato que nos 
confiou. Essa é a força fundamental do Poder Legislativo. 

Aplaudimos a nova lei em tramitação que rege a imunidade parlamentar. Preserva, 
em sua verdadeira essência, os direitos e as prerrogativas, de voto e opinião, dos 
membros do Legislativo. Penso que essa norma legal deve, agora, estender-se aos 
titulares e servidores que exercem o "munus" público em todos os níveis da 
organização estatal. 

Há uma hipocrisia vigente em larga escala na sociedade brasileira que precisa ser 
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urgentemente tratada e devidamente analisada. 

Um experiente observador da vida nacional soube identificar, recentemente, 
algumas das causas desse mal-estar que contamina amplamente a nação brasileira. 

De acordo com sua análise - e refiro-me ao ex-Ministro João Sayad - o setor 
público brasileiro está amarrado e vigiado dia e noite, como prisioneiro em solitária, 
com luz acesa dia e noite. 

À sombra disso, em nome do chamado neoliberalismo, que tudo pode e tudo faz, 
prospera a apropriação de bens públicos para fins privados. 

Nesse contexto, no imenso mar do mercado, cada gota tem um dono, enquanto o 
setor público parece uma ilha exótica, já que não tem donos. Nesse império da 
hipocrisia, o Legislativo, poder desannado, é, em toda a administração pública, o alvo 
mais exposto ao sistemático ataque dos grandes interesses em jogo. 

Essa hipocrisia parece ignorar, igualmente, que o Legislativo também é governo, 
também é co-responsável pela gestão pública. Possui autoridade e poder na condução 
dos destinos nacionais, desde o município, passando pelos Estados membros, 
alcançando a Federação brasileira. 

Mas esse domínio das meias-verdades atinge a ordem institucional, na medida em 
que se mantém, no País, uma federação de fachada, em que se perpetua uma 
superconcentração de poderes no Executivo; na medida em que convivemos com uma 
democracia representativa que procura esvaziar a representação popular em sua 
própria essência. Também meias-verdades representam os obstáculos que se opõem à 
missão fiscalizadora e de controle político do Estado, que cabe ao Legislativo. Por 
essas razões é que instâncias outras fazem as vezes do "xerife de plantão". 

Essa hipocrisia, seria desnecessário dizer, atende aos interesses dominantes. Velhos 
e arcaicos interesses, os mesmos que conseguiram, em plena república, reproduzir a 
estrutura do sistema colonial, assentado nas extremas desigualdades sociais e 
econômicas. 

Esses interesses, ditados pelo alto da pirâmide, pretendem manter, para melhor 
manipulá-la, uma sociedade politicamente desorganizada, desconfiada da democracia 
e hostil à representação política. 

Na véspera dos anos eleitorais, adubam as flores da estação, enquanto se propaga a 
imagem de que todos os homens públicos seriam suspeitos, até prova em contrário. 

Por isso, um Legislativo fraco é causa e efeito de uma sociedade democraticamente 
frágil. Aproveitando-se dessa fragilidade, muitas vezes o público e o privado se 
confundem para produzir negócios fantásticos, em prejuízo global do povo deste 
Estado e de nosso País. Mas tudo isso contém um fundo pedagógico inafiançável, pois 
o respeito e a defesa do primado da liberdade de expressão e de pensamento 
convergem no valor primordial a ser assegurado em caráter permanente. 

Nesse cenário, impõe-se a consuução de um novo Legislativo. É nosso 
compromisso instituir em Minas uma Assembléia mais independente, mais forte e 
mais aberta ainda à participação popular. 
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Para alcançar esse objetivo, é preciso assumirmos, na plenitude, a mtssao 

fiscalizadora que a Constituição nos atribui e nos munirmos dos meios e dos recursos 
para o devido acompanhamento e a avaliação das políticas públicas. 

A par disso, devemos aprofundar o diálogo com a sociedade. Precisamos dar ampla 
divulgação às ações parlamentares. É preciso vencer a desinformação vigente, com 
raríssimas e honrosas exceções, sobre o importante trabalho que esta Casa realiza em 
todos os domínios do interesse público. 

Essa ação fiscalizadora deve fazer-se presente, pois, em todas as áreas de interface 
entre o público e o privado. Deve-se avançar firmemente nas investigações, quaisquer 
que sejam os agentes econômicos, políticos ou sociais que estejam operando ou sendo 
protegidos por essas zonas cinzentas de conúbio entre o público e o particular. 

Pretendemos expandir, no processo legislativo, as prerrogativas parlamentares, que, 
além da função fiscalizadora, determinam, em última instância, a forma e o conteúdo 
da legislação mineira em todos os seus campos de abrangência, inclusive com as 
revisões cabíveis ou devidas. 

Muitas propostas visando ao alargamento dessas prerrogativas já foram 
implementadas, e outras devem ser apresentadas, pois haverão, certamente, de lograr 
êxito, tendo em vista o decidido propósito de consolidar em Minas Gerais uma 
Assembléia mais forte e mais autônoma. 

Senhoras e senhores, uma das grandes conquistas da Assembléia de Minas diz 
respeito aos inúmeros canais de interlocução abertos com a sociedade. 

Em razão disso, as comissões permanentes desta Casa têm sido um fórum dinâmico 
e eficaz, permitindo um contato direto com os mais diversos setores da população. 

É realmente impressionante o afluxo de entidades, segmentos sociais e dos próprios 
cidadãos a cada um desses órgãos colegiados. Essa interlocução vem sendo 
amplamente complementada pelas audiências públicas, que vêm valorizar, 
substancialmente, o papel do Poder Legislativo no exercício de suas atribuições 
constitucionais. 

A participação da população mineira nas atividades legislativas não se restringe 
apenas às centenas de reuniões realizadas na sede deste Poder, mas atinge, de modo 
crescente, as múltiplas regiões do interior do Estado. Nesse processo de 
interiorização, as ações desta Assembléia fazem-se cada vez mais efetivas no 
acompanhamento das mais relevantes questões de interesse público. 

O povo mineiro comparece diante dos parlamentares, aqui e no interior, porque 
sabe que neste Poder não existem donos da verdade. Nesta Casa todos podem ser 
ouvidos com igualdade, pois há espaço para o livre debate, para o diálogo construtivo, 
para a busca de soluções. 

Este é outro grande e poderoso vetor de força do Legislativo: a mediação de 
interesses conflitantes dentro da própria sociedade. 

Soma-se a tudo isso a criação de comissões temporárias para análise de assuntos 
urgentes e relevantes e o intensivo trabalho desenvolvido pelas CPis. 
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É importante ressaltar o desempenho do Plenário, ao longo deste ano, que, em 

cerca de 200 reuniões deliberativas, apreciou, aproximadamente, 600 proposições, 
sendo mais da metade destas transformada em norma juridica. 

Senhoras e senhores, distintos convidados, se assim falamos no dia de hoje, numa 
solenidade festiva de outorga das Medalhas do Mérito Legislativo, foi com o alto 
propósito de prestar-lhes a mais sincera e justa das homenagens. Essa homenagem se 
expressa nos ideais que sustentamos e na sumária prestação de contas do trabalho que 
realizamos no decorrer de 2001. 

Quero saudar, na pessoa do orador oficial desta solenidade, Senador Maguito 
Vilela, a nova geração de políticos mineiros. Nosso País precisa, e muito, de vocações 
políticas capazes de enfrentar, com altivez e independência, os enormes desafios 
colocados à Nação. Desde o mandato de Vereador em sua Jataí natal, eleito, depois, 
para os cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal Constituinte, Vice-
Governador e Governador de Goiás, sendo hoje Senador de todos os goianos, S. Exa. 
tem o perfil vertical que distingue os homens públicos de grande envergadura. 
Pertence à linhagem política dos que sabem ser coerentes na defesa permanente da 
soberania nacionaL Líderes da estirpe do Senador Maguito Vilela nos transmitem a 
confiança de que esta Nação saberá ser grande não apenas na vastidão geográfica, 
mas também saberá extrair grandeza de suas mazelas e contradições. 

Essa grandeza surgirá da coragem política. Nascerá da afirmação continuada da 
cidadania. Será obra coletiva. Será resultado da solidariedade de um povo que, sendo 
branco, negro e índio, precisa conquistar a dimensão de sua própria irmandade, que 
precisa assumir a sua verdadeira identidade nacional, numa sociedade aberta e plural. 

Só assim, o mar hoje revolto do mercado selvagem, governado pela lei do mais 
forte e livremente navegado pelos campeões do lucro, poderá se tomar um 
instrumento mais útil ao verdadeiro interesse público. Só assim, o poder estatal e os 
agentes econômicos terão seu espaço claramente definido. Em vez de estar a serviço 
dos interesses de alguns poucos para a manutenção do .. status quo", serão aliados da 
imensa maioria, que tem fome e sede de justiça neste País. 

Esse é o grande desafio do presente e a obra política mais urgente que temos em 
Minas e no Brasil. Muito obrigado. 

Entrega de Medalhas 
O Mestre-de-Cerimônias - Senhoras e senhores, damos 1mcto, neste momento, à 

solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. (- Lê:) "Criada 
em abril de 1982, a Ordem do Mérito Legislativo é conferida aos cidadãos que, por 
suas realizações e seu mérito, tenham-se tomado merecedores do especial 
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

As Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo são concedidas mediante a proposta 
de seu Conselho, sediado no Palácio da Inconfidência e composto dos membros da 
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Liderança da Maioria 
e da Minoria e dos ex-Presidentes da Assembléia Legislativa, no efetivo exercício do 

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



1087 
mandato de Deputado Estadual. 

O ingresso nessa Ordem e as promoções por ela homologadas representam o 
reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas e instituições que contribuem, com 
sua iniciativa e ação, para o bem-estar da sociedade". 

Antecedendo à entrega das medalhas e simbolizando o sentimento de respeito com 
que são recebidos todos os agraciados da Ordem, ouviremos, neste instante, o toque 
de clarins. 

- Procede-se ao toque de clarins. 
O Mestre-de-Cerimônias - Daremos tmcw, neste instante, ao ato de entrega das 

condecorações da Ordem do Mérito Legislativo, com a outorga do seu grau de 
máxima hierarquia, o Grande Mérito. A personalidade agraciada com o Grande 
Mérito foi indicada pelo Conselho da Ordem, considerando o compromisso, a defesa 
e a consagração aos ideais de justiça social. 

- A seguir, são agraciados com a Medalha Grau Grande Mérito os seguintes 
senhores: Senador Luiz Albeno Maguito Vilela, Diputada de Ia Nación-Argentina 
Hilda Beatriz González de Duhalde, Deputado Estadual Sebastião Joaquim Pereira 
Neto Tejot, Sra. Maria Lúcia de Lima (viúva do ex-Secretário de Estado da 
Agricultura Raul Décio de Belém Miguel ("post-morten" promoção). 

O Mestre-de-Cerimônias- A Ordem do Mérito Legislativo reúne, este ano, no Grau 
Mérito Especial, personalidades que, em vários campos da atividade humana, 
contribuíram para o desenvolvimento regional e nacional no âmbito político, no 
processo educacional e cultural, na vida militar, no Poder Judiciário, na área 
governamental e no exercício da iniciativa privada. Convidamos a se aproximar os 
agraciados com o Mérito Especial. 

- A seguir, são agraciados com a Medalha Grau Mérito Especial os seguintes 
senhores: Deputado Federal José Perrella de Oliveira Costa, General-de-Divisão 
Gilberto César Barbosa, Deputado Estadual Adelino de Carvalho Lino, Deputado 
Estadual Fábio Lúcio Rodrigues A velar, Deputado Estadual George Hilton dos Santos 
Cecílio, Deputado Estadual José Alves Viana, Deputado Estadual Pedro Ivo Ferreira 
Caminhas, Arcebispo Geraldo Majela de Castro, Vereador Sérgio Luiz Stanio Ferrara, 
Juiz Federa] Lourival Gonçalves de Oliveira, Procurador Nedens Ulisses Freire 
Vieira, Procuradora Cármen Lúcia Antunes Rocha, Juiz Antônio Miranda de 
Mendonça, Reitor José Geraldo de Freitas Drumond, Secretário de Estado Márcio 
Barroso Domingues (promoção), Secretário de Estado Ornar Resende Peres Filho, 
Coronel-Aviador Francisco José da Silva Lôbo, Coronel-Aviador Sérgio Lozano da 
Silva, Desembargadora Márcia Maria Milanez, Coronel PM Severo Augusto da Silva 
Neto, Coronel PM Rúbio Paulino Coelho, Cônego Gabriel Hugo da Costa Bittencourt, 
Dr Luiz Carlos Santos, empresário Giacomo Regaldo, empresário Adaír Martins de 
Souza, empresário Claúdio Ney de Faria Maia, empresário Constantino de Oliveira 
Júnior, engenheiro Florêncio Callejo Delgado, empresário Haroldo Antônio Antunes, 
Dr. Carlos Alberto Penna Rodrigues de Carvalho (promoção), empresário Plácido 
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Ribeiro Vaz (promoção), empresário Valdemar Martins do Amaral, economista 
José Silva Tavares, engenheiro Marco Túlio de Melo, engenheiro Tarcísio Franco do 
Amaral, administrador Mario Jorge Fernandes de Oliveira, administrador Sérgio Luís 
Amaral Ferreira, sindicalista Lúcio Célio Guterrez. 

O Mestre-de-Cerimônias - O Conselho da Ordem do Mérito Legislativo distinguiu 
com o Grau Mérito pessoas que, na vida pública ou no setor privado, deram 
significativa contribuição para a coletividade em seu esforço de transcender os 
desequilíbrios econômicos e sociais do País, e, exercendo diferentes atividades na 
vida social, credenciaram-se ao reconhecimento de seu trabalho por uma sociedade 
renovada. 

- A seguir, são agraciados com a medalha Grau Mérito os seguintes senhores: 
Prefeito Abel Cabral, advogado Adernar José Rodrigues, professor Afonso Soares de 
Oliveira, inspetor Ailton José Ferreira, economista Alberonc de Oliveira, Vereador 
Alberto Magno Dias, engenheiro Alberto Washington Menezes Lima, professor 
Alcino Lázaro da Silva, Cabo PM Alex Sander Bernardes dos Anjos, Vereadora 
Ambrosina Manoelita Vilela de Melo, Dr. Anthony Bernabe Portigliatti, Delegado 
Antônio Cardoso Siqueira, Sr. Antônio Carlos Morais Miranda, Prefeito Antônio 
Diancsc (promoção), engenheiro Antônio Donizetti de Resende, Prefeito Antônio 
Francisco Borges, economista Antônio Lima Bandeira, Prefeito Antônio Nicolau 
Carvalho, Prefeito Antônio Pereira dos Santos, Prefeito Arnaldo Marques de Souza, 
empresário Breno José de Araújo Costa, Vereadora Carla Fernanda de Oliveira, 
médico Carlos Luiz de Novaes, Prefeita Célia de Oliveira Coelho, jornalista Christina 
Villela Mendes, Sra. Cinara Pacheco Gerdi, Prefeito Clébel Ângelo Márcio Pereira, 
Colegiado dos Diretores das Escolas Estaduais de Pará de Minas, representado pelo 
seu Presidente, Marcos Aurélio dos Santos, Vereadora Cristina Maria Teodoro 
Moreira Ferreira, Prefeito Cristóvão Colombo Vita Filho, Prefeito Custódio 
Quintanilha, Sr. Dario Moreira Ferreira, Cabo PM Dawison de Oliveira, Prefeito 
Derci Alves Ribeiro Filho, contabilista Domingos Xavier Teixeira, Major PM 
Doralice Lourentz Leal, advogado Eder de Oliveira Martins, Prefeito Éder Geraldo 
Cândido, Prefeito Edmundo Correia e Santos Júnior, Prefeito Edson Corrêa de 
Freitas, médico Eduardo Miglio, advogado Eduardo Vieira Moreira (promoção), Sr. 
Elber José de Oliveira, pedagoga Elizabeth Beatriz Cólen, Prefeito Euler Ferreira dos 
Santos, Major PM Eurípes José Alves, Vereador Eustáquio Lopes Correia, Vereadora 
Eva Lúcia Maciel dos Reis, Prefeito Expedito Pereira Lima, administradora Pádua 
Hamdan de Matos Bayão (promoção), Vereador Francisco de Assis Viana, 
administrador Frederick Franklin Lincoln Queiroz Barbosa (promoção), Major PM 
Gaspar Aparecido Teixeira Cardoso, Prefeito Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, 
Prefeito Geraldo Ferreira da Silva, Vereador Geraldo Jabbur Braga, Delegado 
Geraldo Lúcio de Souza, Prefeito Geraldo Valadares Baia, Sargento PM Gerson 
Aguiar Braga, médico Glimaldo Paiva, empresário Giovani Cota Fonseca, Prefeito 
Gustavo Botelho Júnior, médico Hamilcar França, Prefeito Hamilton José Araújo, 
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Prefeito Hélcio de Assis Gomes, auditor Helvécio Torres Lage, Prefeito Hilmar 
Sathler César, pedagoga ldalina Mello Cançado, Prefeito Ires José Vieira, Vereadora 
!ris Maria de Alcântara Silva, Vereador lsauro José de Calais Filho, jornalista Jair 
Patrocínio Gama, Prefeito Jairo Murta Pinto Coelho, Prefeito Jairo Soares, Vereador 
João Antônio Torres, Prefeito João Batista Viana, Tenente PM João Bosco Ferreira, 
Vereador João Cândido Duane, Delegado João Lopes, Vereador João Martins 
Boaventura, médico Joaquim Olavo Lobato, empresário Joaquim Teodoro da Silva, 
engenheiro Jorge Luiz Paradela Cunha, engenheiro Jorge Nobuhico Kiryu, Vereador 
José Ailton de Barcelos, Prefeito José Alves Franco, Promotor José Antônio Baeta de 
Mello Cançado, Prefeito José Antônio Delgado, Prefeito José Antônio dos Santos, 
Delegado José Arcebispo da Silva Filho, Prefeito José Arnaldo Villamarim, Prefeito 
José Bonapane Vasconcelos Fonseca, Prefeito José Braz da Silva, Prefeito José 
Eduardo Lopes Cançado, Prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, Prefeito José 
Gomes do Couto, Prefeito José Henriques Ferreira, Prefeito José Humberto Soares, 
Prefeito José Inocêncio Barbosa Drumond, Sr. José Luiz Alves engenheiro José Luiz 
de Magalhães Neto, advogado José Marcos Soares de Souza, Prefeito José Maria de 
Castro Matos, engenheiro José Maria Pemisa, Prefeito José Monteiro da Cunha 
Magalhães, Vereador José Osanan Botinha, Prefeito José Raidam Thomaz Ferreira, 
advogado José Rodrigues Maciel, Soldado PM Kleber Antônio França de Lima -
Prefeito Lécio Rodrigues de Souza - Agente Federal Libério Rodrigues de Moraes -
jornalista Luiz Carlos de Assis Bernardes - Prefeito Luiz Carlos de Oliveira -
Professora Magda Lopes Campbell - Prefeito Manoel Antônio Dias -Mérito (Mesa 3) 
- jornalista Márcio da Conceição Doti - empresário Mário Reis Filgueiras - advogado 
Marcos Afonso Marciano de Oliveira - médico Marcos Geraldo Godinho Pereira -
pedagoga Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira - administradora Maria Cecília 
Aparecido de Oliveira - Prefeita Maria Célia Gama Peres - pedagoga Maria 
Clementina Brina Martins - cientista política Maria de Fátima Anastasia - pedagoga 
Maria de Lourdes Carvalho - Prefeita Maria Inês de Castro Mendes - Vereadora 
Maria Lúcia Guedes Vieira - contabilista Mário Criscuolo Parreiras - Vereador 
Mateus Guimarães e Sá - Prefeito Mathuzalém de Castro Braga - Vereador Mauro 
Nunes dos Santos - Vereador Messias Júlio .de Abreu - Prefeito Modestino Soares 
Fonseca Neto - Delegado Nelson Henrique Queiroz Garofolo - Prefeito Nereu Nunes 
Pereira - Prefeito Niceu Apolinário Lima - Prefeito Nilo Ferreira Pinto - Prefeito 
Nivaldo José de Andrade - Vereador Northon Neiva Diamantino - Prefeito Padre 
Anibal Borges - advogado Paulo César Marcondes Pedrosa - empresário Paulo 
Francisco Maciel - Prefeito Paulo Henrique Pires Fernandes - Vereador Pedro 
Anselmo Lopes- Capitão PM Pedro Ivo Vargas- Sr. Rafael Ernando Correa- médico 
Rafael Freire Me11o Neto - engenheiro Raimundo Delfino Maia - Delegada Rebeca 
Luíza Soares Mendonça - advogado Renan Kfuri Lopes - Detetive Ricardo Aparecido 
de Carvalho - Vereador Ricardo de Freitas Tobias - advogado Ricardo Saud - Juiz 
Ricardo Sávio de Oliveira - médico Rômulo Ronaldo dos Santos - Secretário 
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Municipal Rômulo Víctor Pinheiro Veneroso - Cabo PM Ronaldo da Silva 
Cabral - Major PM Samuel Sucasas Neto - Vereador Sérgio Kuroki Takeishi -
Vereador Silvério Severino Francisco - Delegado Simeão Lopes - atleta Soraia de 
Castro Mantovani - jornalista Sueli Cotta de Oliveira - Prefeito Tarcísio Maria de 
Lacerda - Prefeito Ubiraci Prata Lima - pedagoga Urbana Brito da Silva - médica 
Valda Maria Franqueira Mendonça- Prefeito Valdir Meireles de Oliveira- Vereador 
Vicente de Paulo Dias - Sr. Vilson Luiz da Silva- Sr. Walter Evangelista dos Santos -
médico Zilmo César Antunes Dourado - jornalista Jair Patrocínio Gama - jornalista 
Dauro Garcia Machado. 

Palavras do Senador Luiz Alberto Maquito Vilela 
Exmos. Srs. Deputado Antônio Júlio, Secretário Ângelo Oswaldo, Deputado 

Alberto Pinto Coelho, Deputado Ivo José, Deputado Olinto Godinho, Deputado Mauri 
Torres, Deputado Wanderley Ávila, Deputado Álvaro Antônio, meu ex-colega de 
Assembléia Nacional Constituinte; Deputado Agostinho Patrús, Deputado Anderson 
Adauto, Deputado Kemil Kumaira, Deputado Luiz Tadeu Leite, Deputados Federais 
Hélio Costa e José Perrela, General-de-Divisão Gilberto César Barbosa, Srs. 
Deputados não nominados, Srs. Secretários de Estado, Srs. Prefeitos, Srs. Vice-
Prefeitos, primeiras-damas, autoridades civis, militares, eclesiásticas, senhoras e 
senhores agraciados, pessoas da imprensa, senhoras e senhores, entre tantas alegrias 
que tive durante minha vida pública, poucas delas me sensibilizaram tanto como esta 
homenagem que recebo na histórica e querida Minas Gerais. 

Subo a esta tribuna tão feliz quanto emocionado, com a responsabilidade de falar 
em nome de ilustres personalidades que são homenageadas com a Ordem do Mérito 
Legislativo. 

São pessoas de grande valor, que se destacaram e se destacam em suas áreas de 
atuação como servidores do interesse público. São políticos, juristas, militares, 
diplomatas, professores, cientistas, escritores, funcionários públicos, desportistas, 
enfim, cidadãos de bem que honram e dignificam Minas Gerais e o povo brasileiro. 

Recebam meus cumprimentos e o reconhecimento do povo do meu Estado pela 
importância do trabalho que todos os homenageados desenvolvem. A partir de hoje, 
cada um dos senhores grava seu nome numa galeria de figuras extraordinárias, como 
Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, José de Magalhães Pinto, Sobral Pinto, Herbert 
de Souza, o .. Betinho", tantos outros que já não estão entre nós e muitos que cá entre 
nós ainda estão. 

Senhoras e senhores, trago comigo para o alto desta tribuna o carinho de 5 milhões 
de goianos, gente guerreira e honesta, qualidades conquistadas, compartilhadas na 
convivência irmã que sempre mantivemos com os mineiros. A homenagem que 
recebo divido com o povo de Goiás, cuja confiança nos meus ideais me levaram a 
ocupar importantes funções públicas, emprestando o meu trabalho à construção de 
uma nação mais justa, mais humana e mais solidária. 

As minhas primeiras palavras não poderiam ser outras senão de profundos e 
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sinceros agradecimentos aos mineiros. Por meio de seus legítimos representantes 
nesta Casa, foram eles que nos concederam esta distinta honraria. Ao povo de Minas 
Gerais, aos Deputados mineiros, ao Conselho da Ordem do Grande Mérito, o nosso 
eterno muito-obrigado. 

Como disse, esta é uma das grandes alegrias de minha vida, e creio que não poderia 
ser diferente. Minas Gerais é a universidade política do Brasil. Berço das maiores 
expressões políticas nacionais. Nascedouro do maior de todos os nossos estadistas, o 
grande Presidente Juscelino Kubitschek. 

Estar em Minas Gerais é encarnar a sensação de quem se reencontra com as fontes 
de sua própria formação. Para mim, é uma volta às origens, um regresso às minhas 
mais caras raízes, sempre puras e fiéis. Um abraço aconchegante nos meus 
antepassados mineiros, familiares mais distantes. Uma visita ao meu pai querido, que 
se foi há pouco para outras paragens, mas que por aqui passou e deixou sua marca de 
suor e trabalho honesto, quando tocava gado do Município do Prata para a minha 
querida J ataí. 

Foi daqui de Minas Gerais que partiram os primeiros Vilela, de quem herdo o nome 
c o sangue, para dar início ao povoamento pioneiro do Sudoeste do meu Estado, nos 
idos de 1830. 

Mais recentemente, outro fato histórico da maior relevância viria a unir outra vez 
minha terra natal a este Estado extraordinário. Foi em Jataí que JK deu início à sua 
vitoriosa campanha presidencial, em 4/4/55. 

Durante uma reunião política, num debate aberto e democrático com a comunidade 
local, ele recebeu a pergunta que mudaria os destinos do Brasil. O jovem Antônio 
Soares Neto, o Toniquinho, que por outra coincidência do destino viria a se tornar 
meu cunhado, perguntou ao futuro Presidente se ele, eleito, mudaria a capital do 
Brasil para o Planalto Central. Naquele momento, Juscelino assumiu o compromisso, 
que acabou tomando-se a meta síntese de seu governo, de transferir a Capital da 
República do Rio de Janeiro para o Planalto Central .. 

E a história, generosa, conferiu-me outra honra que me une ainda mais aos 
mineiros: o fato de ocupar, no Senado Federal, a cadeira que um dia foi de JK, eleito 
por Goiás para o Senado da República depois de exercer o mais brilhante mandato 
presidencial deste País. 

Tenho, portanto, fortes e profundas razões para sentir palpitar em meu coração 
goiano essa herança familiar e política dos mineiros. Um vínculo honroso de 
afinidades e de esperanças nunca findas, que busco perpetuar no presente, na amizade 
e na coincidência de ideais e projetos que mantenho com o Presidente Itamar Franco, 
nobre Governador deste Estado, reserva moral, ética e política da vida pública 
brasileira. 

A lembrança de Itamar Franco me traz de volta aos dias atuais e à dura realidade do 
Brasil. O neoliberal, que trai as tradições mineiras do nacionalismo e do 
desenvolvimento. Que rasga a bandeira da interiorização do progresso e das 
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oportunidades. Que se nega a olhar para o campo e para a periferia, mas que se 
esforça, com um vigor de Hércules, quando os interesses que estão em jogo são os de 
países ricos, de minoria já por demais privilegiada. O Brasil da privatização 
indiscriminada e irresponsável, que entrega o patrimônio nacional a preço pífio a 
investidores externos. E o pior de tudo: entrega o patrimônio nacional com dinheiro 
que sai dos bolsos do povo, através do BNDES, que deveria estar financiando a 
produção e a indústria nacional. 

Uma conjugação de fatores cria uma dicotomia injusta e cruel. De um lado, está o 
País de verdade, que agoniza com o desemprego crescente, a inflação que, 
subterrânea, corrói o poder dos salários, a violência disseminada, a insegurança. De 
outro, o Brasil da propaganda farta e enganosa, que tenta nos impingir uma realidade 
que não enxergamos no dia-a-dia das ruas. Essa dicotomia se mostra com clareza num 
item fundamental: a distribuição de renda. Se já era uma das piores do mundo, entre 
1992 e 1999 afundou ainda mais. Hoje, a camada mais pobre da população precisa 
trabalhar três anos para atingir o rendimento de um mês dos mais ricos. 

Em 1992, os 10% mais ricos detinham 44% da renda nacional. Hoje, os mesmos 
10% mais ricos abocanham 48% de toda a renda do País. 

O crescimento das desigualdades regionais é outro ponto grave, que nos dá a idéia 
do quanto falta fazer para sairmos do subdesenvolvimento. Entre 1997 e 1998, a 
diferença entre os PIBs "per capita" das regiões brasileiras aumentou em 11%, ou 
seja, os pobres ficaram 11% mais longe da qualidade de vida dos mais aquinhoados, 
demonstrando o acerto da filosofia de JK: a marcha para o Oeste, que refletia nada 
mais nada menos do que uma política estratégica de combate às desigualdades 
regionais e que precisa ser retomada com urgência. 

O Brasil precisa de um ""choque de mineiridade". Estamos sentindo falta dos 
grandes ícones políticos de Minas Gerais no comando do País, homens que encarnem 
o Brasil idealizado por Juscelino Kubitschek e Itamar Franco, centrado no 
desenvolvimento equilibrado, voltado para a descentralização econômica e de 
oportunidades, comprometido com a abertura de novas fronteiras de desenvolvimento, 
especialmente no Centro-Oeste, na Amazônia e no Nordeste. 

O povo clama por um novo JK. O anseio por mudanças está expresso nas pesquisas 
nacionais. Dos eleitores, 70% querem votar numa proposta diferente da que hoje está 
em andamento no País. Entre os nomes mais citados, encontra-se, sem dúvida, o de 
Itamar Franco. 

Itamar é uma alternativa concreta para o Brasil. Homem de experiência 
administrativa bem-sucedida, nacionalista por convicção, comprometido com os mais 
caros anseios do povo brasileiro. E o mais importante: dono de uma biografia 
irretocável sob todos os aspectos. Todos os brasileiros sabem que Itamar é correto, 
honesto, de caros e raros princípios éticos, tão necessários à atual política brasileira. 

A verdade é que precisamos caminhar para eleger um novo modelo econômico e 
social para este País. O Brasil clama pelo lançamento de um novo projeto nacional 

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



1093 
que possa mobilizar, como tão bem fez Juscelino, as energias e as esperanças 
deste bom, capaz e generoso povo brasileiro. É isso que espero. E para isso tenho 
lutado em Goiás e em minha atuação no Senado Federal. 

Não apenas à guisa de cumprimento, mas como dever de consciência política, faço 
questão de registrar o papel importantíssimo que a Assembléia de Minas Gerais tem 
cumprido no aperfeiçoamento e na modernização do processo legislativo brasileiro, 
área em que se tornou referência nacional. 

Ainda como Deputado Federal constituinte, na Vice-Liderança do meu partido na 
Câmara dos Deputados, acompanhei o desenvolvimento do processo constituinte 
mineiro, marcante sob todos os aspectos. E abro parêntese em meu pronunciamento 
para prestar minha homenagem póstuma e minhas condolências ao povo mineiro pelo 
passamento do querido e saudoso Deputado Raul Belém, meu ex-colega de 
Assembléia Nacional Constituinte. 

Agora, no Senado, pude presenciar o pioneirismo de Minas nas parcerias 
tecnológicas e de informática com o PRODASEN, na instalação do primeiro Banco 
de dados da legislação estadual e, também, no Projeto Interlegis, a grande rede de 
integração nacional do Poder Legislativo, no qual Assembléia de Minas foi pioneira 
numa iniciativa de grande alcance. 

Mais recentemente, num outro campo, ao promulgar a Emenda à Constituição no 
50, de autoria do Governador Itamar Franco, esta Casa marcou momento alto na vida 
do parlamento brasileiro. Trata-se de medida que estabelece critérios para a alienação 
de empresas controladas pelo Estado, operação agora sujeita à aprovação de 3/5 dos 
membros desta Assembléia. Foi uma atitude corajosa de defesa e preservação do 
interesse e do patrimônio público de Minas Gerais, exemplo que deveria ser seguido 
por todas as Assembléias Legislativas do Brasil. 

O parlamento tem importante papel na sociedade, e Minas tem dado o melhor de 
todos os exemplos. Em nível nacional, o Congresso também tem procurado 
modernizar a prática política, aprovando leis - como a de restrição da imunidade 
parlamentar - e operando CP!s - como a do Judiciário e a do futebol -, entre tantas 
outras ações que têm resultado numa verdadeira faxina ética em vários setores da 
nossa sociedade. 

Ficam aqui os meus cumprimentos, mais uma vez, a todos os dignos Líderes e 
membros desta Casa, especialmente ao Presidente Antônio Júlio, político novo de 
idéias novas, ex-Prefeito da sua cidade natal, Pará de Minas, Deputado pelo terceiro 
mandato consecutivo, sem dúvida nenhuma um homem talentoso, inteligente, 
idealista, que muito ainda servirá a Minas Gerais, ao povo mineiro e, quiçá, ao Brasil 
e ao povo brasileiro. 

Ao encerrar as minhas palavras, gostaria de externar, a despeito de todos os 
problemas e dificuldades, o meu otimismo com o Brasil. A partir da vontade latente 
do povo de apoiar um projeto transformador nas relações sociais do Brasil, com 
dedicação e vontade política, haveremos de avançar e de construir um país mais justo, 
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A esse projeto de mudanças estruturais, estou convicto de que Minas Gerais 
responderá presente, pois aqui está o berço libcrtário de Tiradentes. Aqui se etemiza a 
chama do pensamento criador do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui 
vibra, realmente, o espírito republicano de Vila Rica. Aqui está fincada a cidade-
monumento de Ouro Preto. 

Vamos caminhar juntos, mineiros, goianos, brasileiros, na construção de uma nova 
proposta para o Brasil, cuja síntese seja a liberdade e cujo objetivo seja o 
desenvolvimento com justiça social. Com grandeza, com independência, fiéis à nossa 
gente, principalmente à mais carente, poderemos, sim, construir um país melhor e 
uma sociedade melhor. 

A todos os presentes, ao povo de Minas Gerais, em meu nome próprio c no de todos 
os agraciados e agraciadas, o nosso muito obrigado, emocionado, pela homenagem 
inesquecível. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos às autoridades, 
aos agraciados e demais convidados pela honrosa presença, em especial à nossa 
honrosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e à Banda Lira Santa Cecília. da 
minha querida Pará de Minas. 

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

reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 17, às 
14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA I' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA PROF' JANETE GOMES 

BARRETO PAIV A PARA INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO 

Às quinze horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Márcio Kangussu e João 
Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Kemil Kumaira e Luiz Menezes e os Srs. José 
Antônio dos Reis, Reitor da UEMG; V era Lúcia Macedo, Pró-Reitora de Pesquisa e 
Ensino da UEMG, e Manlia Sidney de Souza Rezende, Coordenadora de Graduação 
da UEMG. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, 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. A Presidência 
informa que a reunião se destina a proceder a argüição pública da Sra. Jarrete Gomes 
Barreto Paiva, indicada para integrar o Conselho Estadual de Educação, e, se possível, 
apreciar o parecer do relator. O Deputado Sebastião Navarro Vieira convida a Sra. 
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Janete Gomes Barreto a tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a 
argüição pública se faz necessária conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII, alínea 
"d", da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à 
Constituição no 26. A seguir, a Presidência passa a palavra ao relator, Deputado 
Márcio Kangussu, que inicia a argüição da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, que é 
sabatinada pelos demais Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A Presidência agradece a presença da convidada e suspende a reunião 
por 5 minutos, para os cumprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
indaga do relator se está em condições de emitir seu parecer. Este conclui pela 
aprovação do nome da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva para integrar, como 
Conselheira, o Conselho Estadual de Educação. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos, para a lavratura 
da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Márcio 
Kangussu que proceda à leitura da ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente- Márcio Kangussu- João Pinto Ribeiro. 

ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 

60/2001 
Às quinze horas e trinta minutos do dia nove de outubro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, João Pinto Ribeiro 
e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a 
Deputada Elaine Matozinhos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião, informa que ela se destina a apreciar o 
parecer do relator 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. Em seguida, após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n" 60/2001 (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de 
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente - Cristiano Canédo - Bilac Pinto. 
ATA DA 82" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia onze de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Luiz Menezes, Bené Guedes e João Leite, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bené 

L-------0------__J 



1096 
Guedes, 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 da pauta e a ouvir diversos 
convidados, que irão discutir o Projeto de Lei n• 1.449/2001, de autoria do Deputado 
Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPs -. institui e disciplina o termo de parceira e dá outras providências. 
A seguir, O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n•s 1.656/2001 (Deputado 
Adelino de Carvalho); 1.547/2001 (Deputado João Leite); 1.799/2001 (Deputado Luiz 
Menezes); 1.86412001 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e avoca a si a relataria do 
Projeto de Lei n• 1.868/2001. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2o 
turno, do Projeto de Lei n• 1.478/2001 na forma do vencido no 1• turno (relator: 
Deputado João Leite, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1° turno, do 
Projeto de Lei n• 1.752/2001 na forma do Substitutivo n•J da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Bené Guedes, em virtude de redistribuição). 
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 Projetos de Lei n•s 1.57412001 com a Emenda n• 1 
(relator: Deputado Luiz Menezes); 1.648/2001 com a Emenda n• I (relator: Deputado 
João Leite); 1.831 e 1.85612001 (relator: Deputado Bené Guedes), que receberam 
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos 
nos 2.896 e 2.91112001. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 1.544, 1.718, 1.733, 1.738, 1.754, 
1.768, 1.770, 1.772, 1.788, 1.790, 1.792, 1.797, 1.801, 1.811 e 1.812/2001, que são 
aprovados. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os Srs. Jonatan 
Aguinele Pires Generoso, Técnico do SEPLAN, e Iara Vieira Veloso Pinheiro, 
Diretora de Projetos Organizacionais da SEPLAN. representando ambos o Secretário 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; e o Sr. Paulo Carvalho, Diretor do 
Sind-Saúde e Conselheiro Estadual de Saúde, representando o Sr. Renato Barros, que 
discorrerão sobre o Projeto de Lei n• 1.449/2001, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência tece coment.ários sobre o tema em tela e, logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Nesse momento, 
o Deputado João Leite apresenta requerimento em que solicita seja marcada nova 
audiência pública para discutir o Projeto de Lei n• 1.449/2001. 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 
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, li de dezembro de 2001. 
João Leite, Presidente- Luiz Menezes- Doutor Viana. 
ATA DA I' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.921 
Às dez horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, Bilac Pinto e 
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Cunha, 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 
Amilcar Martins para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos, 
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, os Deputados Bilac Pinto e 
Márcio Cunha. Em seguida, o Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, que assume a direção dos trabalhos e empossa o Presidente 
eleito, Deputado Bilac Pinto. Este retoma a Presidência e designa o Deputado Márcio 
Cunha como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Kemil Kumaira, Presidente - Ambrósio Pinto - Márcio Cunha - Bilac Pinto. 

ATA DA 23' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, João Leite, 
Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Adelino de Carvalho, por indicação da 
Liderança do PMDB) e João Batista de Oliveira (substituindo o Deputado Bené 
Guedes, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Luiz Fernando Faria, Marcelo Gonçalves, 
Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 
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 ouvir a Sra. Maria Tereza Nady Domingues de Souza, 
Presidente da Associação dos Médicos Peritos do Estado de Minas Gerais; e os Srs. 
Eduardo Henrique Almeida, Médico Perito; Guilherme Ribeiro Câmara, Vice-Diretor 
de Saúde do Trabalhador, representando o Sr. Edilson Corrêa de Moura; Francisco 
José Caldeira Reis, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas 
Gerais; Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS no Estado de Minas 
Gerais, e Ricardo Luiz Dias Garcia, Gerente Executivo do INSS em Poços de Caldas 
e Região; Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Diretor do SINO-SAÚDE; Sérgio 
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Andrade do SINTSPREV; e Hervécio Cruz, representante da CUT na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, e Lúcio Guterrez, Presidente da CUT, os quais 
discutirão a perícia e o Perito Médico do INSS, bem como as irregularidades 
relacionadas com a concessão de benefícios previdenciários no Estado de Minas 
Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece 
comentários sobre o tema em tela. Logo após, passa a palavra aos convidados, para 
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana apresenta 
dois requerimentos em que solicita seja encaminhado ao Ministro da Previdência 
Social pedido com vistas a que se agilize a votação do projeto de conversão da 
Medida Provisória no 2.175/29 e a que seja aberto concurso público o mais rápido 
possível para a referida carreira; seja encaminhado ao Congresso Nacional pedido 
com vistas a que se aprove a Medida Provisória no 2.175. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA I' REUNIÃO ESPECIAL 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 
Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Alberto Bejani, 
Dilzon Melo, Durval Ãngelo, Eduardo Brandão, Irani Barbosa e Luiz Tadeu Leite, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elbe Brandão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, 
declara aberta a reunião, informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião desta Comissão, e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos da Comissão. O 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado 
Alberto Bejani a atuar como escrutinador. Procedendo-se à contagem, são registradas 
sete cédulas de votação, sendo os Deputados Ennano Batista e Dilzon Melo eleitos, 
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente, com sete votos cada um. O 
Presidente suspende a reunião por cinco minutos. Reabertos os trabalhos com a 
presença dos parlamentares supracitados, o Deputado Ermano Batista declara 
empossado na Vice-Presidência o Deputado Dilzon Melo, a quem passa a direção dos 
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trabalhos. O Deputado Dilzon Melo, por sua vez, declara empossado como 
Presidente o Deputado Ermano Batista, que reassume a direção da reunião. A 
Presidência determina sejam consignadas em ata palavras do Deputado Durval 
Ângelo. que afmna ter ouvido do Deputado Irani Barbosa a acusação- de que o PT 
estaria envolvido com o tráfico de drogas no Município de Ribeirão das Neves. Após 
consulta aos membros presentes, fica acordado que esta Comissão se reunirá 
ordinariamente nas terças-feiras, às 15 horas. O Presidente comunica que a 
designação do relator se dará oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão - Alberto Bejani - Durval Ângelo -

Irani Barbosa. 
ATA DA 97' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Ângelo, 
Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir o 
Projeto de Lei Complementar n" 44/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre 
a organização básica da Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras providências, e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Fernando Damata 
Pimentel, Prefeito Municipal em exercício, encaminhando o relatório com a apuração, 
as conclusões e as recomendações relativas ao estabelecimento comercial Canecão 
Mineiro; convite da Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte para o lançamento do Plano de Articulação pelos 
Direitos Humanos, dia 10112/2001, às 9 horas; carta dos detentos Antônio Sérgio 
Souto Bernardo e Sérgio Cristiano Sobreira Ferreira, de Peçanha e Muriaé, 
respectivamente, solicitando providências desta Comissão; carta da Sra. Meire Alves 
do Nascimento, em que solicita providências desta Comissão; ofício da Secretária de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, em que, atendendo a pedido desta 
Comissão, presta informação conforme o teor do Requerimento D 0 2.725/2001: ofício 
do Dr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB, Seção Minas Gerais, em que, em 
atenção a pedido desta Comissão, informa que acadêmico de Direito ou estagiário não 
podem receber "honorários", podem, apenas, receber "bolsa", nos termos da Lei 
Federal n" 6.494, de 7112/77. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e votação de pareceres sobre propostçoes SUJeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer 
pela aprovação, no 2' turno, do Projeto de Lei n' 1.155/2000 (relator: Deputado 
Marcelo Gonçalves) na forma do vencido em 1 o turno e o parecer pela aprovação, no 
I o turno, das Emendas n°s 1 a 3, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 
1.429/2001 (relator: Deputado Luiz Tadeu Leite). Os pareceres sobre os Projetos de 
Lei n's 1.562 e 1.637/2001, no 1' turno, deixam de ser apreciados em virtude de 
solicitação de prazo regimental feita pelos respectivos relatores, Deputados Durval 
Ângelo e Edson Rezende. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n• 2.906/2001, do Deputado 
Agostinho Patrús. 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 do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja oficiado 
ao Comandante-Geral da PMMG, enviando-lhe cópia de relatório encaminhado a esta 
Comissão, para as devidas providências; do Deputado Durval Ângelo, em que solicita 
seja oficiado ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo-lhe seja designado um 
Promotor para apurar fatos relativos a espancamentos contra presos na Penitenciária 
José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, ocorridos neste mês de dezembro, 
conforme a denúncia trazida a esta Comissão por Vanessa Pinheiro Diniz, irmã do 
detento Júlio César Pinheiro Diniz; seja oficiado à Secretária de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos, solicitando-lhe a apuração da denúncia supracitada. O Deputado 
Edson Rezende passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Durval Ângelo, e 
apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta desta 
Comissão com a de Meio Ambiente, para debater a abertura das propostas da 
Concorrência no 2/2001, que visam ao arrendamento das áreas, infra-estrutura e 
instalações que integram os parques das águas de Marimbeiro, Cambuquira, Lambari, 
inclusive o imóvel denominado Cassino Lambari, bem como os direitos minerários e 
as respectivas áreas, infra-estrutura e instalações de envasamcnto, relativos às fontes 
de águas de Caxambu, Lambari, Marimbeiro, Cambuquira e Araxá; dos Deputados 
Edson Rezende, Luiz Tadeu Leite e Elbe Brandão, em que solicitam sejam 
encaminhadas cópias do relatório da visita desta Comissão à cadeia pública de 
Montes Claros às autoridades que mencionam; solicitam seja oficiado ao Secretário 
de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do Departamento de 
Obras Públicas, manifestando a preocupação desta Comissão com a situação em que 
se encontra a cadeia pública de Montes Claros. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Edson Rezende destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre o assunto mencionado; registra-se a presença do Delegado Jésus 
Trindade Barreto Júnior, representante do Secretário de Estado da Segurança Pública; 
do Ccl. V aldelino Leite da Cunha, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais; do Cel. Eduardo Mendes de Souza, do Gabinete Militar do 
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Governador do Estado; do Ten.-Cel. Honorato Amefio, representante do 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; do Dr. Evandro 
Lopes da Costa Teixeira, Diretor do Fórum e Juiz Corregedor; do Dr. Orlando 
Antunes, Presidente da Associação dos Delegados; do Dr. Francisco Eustáquio 
Rabello, Presidente do Sindicato dos Delegados, e do Maj. Domingos Sávio, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Durval Ângelo- Marcelo Gonçalves- Elbe Brandão. 

ATA DA 77• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas do dia dezesste de dezembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Antônio Andrade, 
Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Adelmo 
Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Rogério Correia, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Arlen Santiago, Chico Rafael, Doutor Viana, 
Eduardo Brandão, Ermano Batista, Ivo José, Jorge Eduardo de Oliveira, José Braga, 
Márcio Kangussu e Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e 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 CEF, e Mônica Messenberg 
Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" de 14 e 
15/12/2001. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Ato 
contínuo, o Deputado Agostinho Silveira indaga ao Presidente se na ausência do 
Deputado Anderson Adauto, membro efetivo da Comissão, ele pode substituí-lo. 
Respondendo a questão de ordem formulada pelo Deputado Agostinho Silveira, a 
Presidência esclarece que estando presente o Deputado Antônio Andrade, suplente, é 
ele que substitui o titular. Logo após, o Deputado Agostinho da Silveira pede para 
registrar a ausência de representante do PL nas votações da reunião. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° 
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turno, dos Projetos de Lei TI0 S 1.512/2001 na forma do vencido no 1 o turno, com 
as Emendas n's I a 8, desta Comissão (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.784/2001 
na forma do vencido no 1 o turno (relator: Deputado Ivair Nogueira), pela aprovação, 
no I' turno, do Projeto de Lei n' 1.756/2001 na forma do Substitutive n' 3 e pela 
rejeição dos Substitutivos TI0 S 1 e 2 e das Emendas TI 0 S 1 a 6 e 8, ressaltando que a 
Emenda no 7 foi incorporada, na íntegra, e as Emendas TI0 S 2, 3, 4 e 6, em parte 
(relator: Deputado Mauro Lobo). Na fase de discussão do Projeto de Lei n' 
1.291/2000, o Deputado Mauro Lobo apresenta a Proposta de Emenda n'l, a qual é 
acatada pelo relator. Após discussão e votação, é aprovado o parecer para o zo turno 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo TI0 1, desta Comissão 
(relator: Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 200 L 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto -

Ivair Nogueira- Rêmolo Aloise. 
ATA DA 49• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, 
Amilcar Martins e Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Amilcar 
Martins o Projeto de Lei Complementar n' 35/2001 e os Projetos de Lei n's 
1.197/2000, 1.418, 1.575 e 1.769/2001. Encerrada a 1• 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 do Projeto de Lei Complementar n' 35/2001 
e dos Projetos de Lei n's 1.197/2000, 1.418 e 1.575/2001 (relator: Deputado Amilcar 
Martins). Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto 
de Lei n" 1.769/2001 (relator: Deputado Amilcar Martins). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olívia- Alencar da Silveira Júnior. 

ATA DA I" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
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Às nove horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, João Batista de Oliveira e Durval 
Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o 
parecer do relator. A seguir, o relator, Deputado Durval Ângelo, procede à leitura de 
seu parecer, que conclui pela rejeição do veto à Proposição de Lei n' 14.918. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente suspende a 
reunião por alguns minutos para que seja elaborada a ata desta reunião. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 200 I. 
Márcio Kangussu, Presidente - Durval Ângelo - João Batista de Oliveira. 
ATA DA 21' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DE 

COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Melo, lvair Nogueira e Rêmolo 
Aloise, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo , declara aberta a reunião e, 
em vinude 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 infonna que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n'1.796/2001 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, em 19/1212001, às 14 
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dimas Rodrigues - Ambrósio Pinto - Durval Ângelo. 
ATA DA 22' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DE 

COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 
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Às quatorze horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues (substituindo o 
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), Geraldo 
Rezende (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do 
PMDB), Ambrósio Pinto (substituindo o Deputado Luiz Fernando Faria, por 
indicação da Liderança do PTB) e Durval Ângelo, membros da Comissão de 
Fiscalização Fiananceira e Orçamentária. Está presente, também, o Deputado Fábio 
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, 
suspende a reunião por até duas horas. Reabertos os trabalhos, com a presença dos 
Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira, Rêrnolo Aloise e Luiz Fernando Faria, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo, determina a distribuição de avulsos do seu parecer para turno 
único ao Projeto de Lei n• 1.796/2001. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião conjunta, na mesma data, às 21h5min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 200 I. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise- Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria -

Rogério Correia. 
ATA DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 

60/2001 
Às quatorze horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Bilac Pinto e Cristiano Canêdo, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elaine 
Matozinhos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o parecer, para o 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 60/2001. A seguir, na qualidade de relator da matéria, o Presidente 
procede à leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da Proposta de Emenda 
no 60/2001, no 2° turno, com a Emenda no 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Presidente suspende a reunião por alguns minutos 
para que seja elaborada a ata. Reabertos os trabalhos, o Deputado Márcio Cunha 
solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da ata c, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Christiano Canedo, dispensa a sua leitura. A 
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seguir, o Presidente dá a ata por aprovada e solicita aos membros da Comissão 
que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Márcio Cunha, Presidente - Cristiano Canêdo - Bilac Pinto. 

ATA DA I' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI W 

14.921 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kumaira, Márcio Cunha e 
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do 
relator, Deputado Márcio Cunha, a quem passa a palavra para que proceda à leitura de 
seu relatório. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela 
manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.921. Registra-se a presença do 
Deputado Bilac Pinto. A Presidência suspende os trabalhos para que a assessoria 
possa lavrar a ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado Kemil Kumaira, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a 
leitura da ata da presente reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
Deputado presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Kemil Kumaira, Presidente - Márcio Cunha - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.796/2001 

(Nova redação, nos termos do art. 138, do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Atendendo ao disposto no art. 68, III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição mineira, o Governador do Estado encaminhou a esta 
Casa, por meio da Mensagem n° 226/01, o projeto de lei em epígrafe, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2002. 

Publicado em 4110/01, foi o projeto distribuído a esta Comissão, em conformidade 
com o an. 160 da Constituição do Estado e com o an. 204 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi concedido prazo 
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Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as emendas 
apresentadas. 

No decorrer da discussão, foram apresentadas sugestões de emendas que, 
aprovadas, foram incorporadas neste parecer. 

Fundamentação 
O orçamento público moderno tem funções de natureza alocativa e gerencial que 

refletem, além do seu caráter de controle político, o objetivo de instrumentalizar a 
administração na programação, na execução e no controle de suas atividades. Dessa 
forma, mais que um mero instrumento de previsão de receitas e de autorização de 
gastos, a peça orçamentária deve constituir-se em um instrumento efetivo de 
fiscalização e de avaliação de políticas públicas, competência constitucional do Poder 
Legislativo de crescente importância em comparação com a função legiferante. 

A proposta orçamentária em questão expressa as metas do Governo do Estado para 
o exercício de 2002, observados os dispositivos constitucionais e os fixados na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias no 13.959, de 26 de julho de 2001, devendo também 
obedecer aos dispositivos da Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000, 
e das portarias interministeriais relacionadas. 

O projeto de lei estima a receita em R$ 19.506.152.896,00 (dezenove bilhões 
quinhentos e seis milhões cento e cinqüenta e dois mil oitocentos e noventa e seis 
reais) e fixa a despesa em igual montante, demonstrando um déficit corrente de R$ 
693.665.389,00 (seiscentos e noventa e três milhões seiscentos e sessenta e cinco mil 
trezentos e oitenta e nove reais), superior ao previsto para o exercício em curso. 
Observa-se, na análise do resultado primário, uma forte dependência do ressarcimento 
pelo Governo Federal de despesas realizadas pelo Estado no setor de transporte e da 
compensação previdenciária com a União, no valor de R$ 2,64 bilhões. Cabe ressaltar 
que o não-recebimento desses recursos poderá comprometer a execução orçamentária, 
uma vez que representam 23,7% do total das receitas ordinárias. Merece atenção o 
fato de que a superestímativa de receitas, com o intuito de equilibrar o orçamento, 
encontra limites na execução orçamentária, uma vez que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal prevê, em seu art. 9°, a limitação de empenho e movimentação financeira, se 
verificada, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Assim, na concepção 
moderna do orçamento, a receita deve ser estimada de forma realista, com o maior 
índice de assertividade possível, pois, em um contexto de estabilidade econômica e 
com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, passa a ser o foco principal do 
controle concomitante da execução orçamentária. 

O superávit primário, estimado na LDO em R$ I ,95 bilhão, torna-se, dessa forma, 
um parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de investimento ao 
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longo da execução orçamentária para 2002. Observa-se que a proposta em estudo 
traz significativas alterações em relação aos valores projetados na LDO e na 
estimativa das receitas para a elaboração das propostas orçamentárias parciais dos 
Poderes e órgãos, especialmente na projeção das transferências de convênios para 
despesas de capital e na estimativa das compensações com a União. Assim, em 
conformidade com o art. s•, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei 
orçamentária deve ser acompanhado de demonstrativo da compatibilidade da 
programação com as metas constantes no Anexo de Metas Fiscais, providência não 
cumprida pelo Poder Executivo. Nesse sentido, é importante salientar que, com o 
advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei orçamentária não 
garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita 
Corrente Líquida, e as despesas com custeio e investimento, que passam a depender 
das metas de resultado primário definidas na LDO. 

Em conclusão, cabe salientar o não-cumprimento, pelo Poder Executivo, do 
disposto nos arts. 57 e 62 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que exigem o envio do 
relatório a que se refere o parágrafo único do art. 45 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e do demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado, respectivamente. 

I - Análise das receitas 
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que R$ 8,41 bilhões 

são recursos livres do Estado, correspondendo a apenas 43,10% dos recursos totais. 
As receitas restantes referem-se a recursos vinculados, à alienação de ativos e às 
parcelas a serem ressarcidas pelo Governo Federal, fato que demostra o reduzido 
poder discricionário de alocação de recursos por pane do Estado. 

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias c sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - (86,32% ), indicando a 
necessidade de um esforço para melhorar o perfil da arrecadação tributária do Estado. 
Observa-se também que o valor estimado na proposta orçamentária em estudo foi 
baseado em uma reestimativa para 2001 e no crescimento projetado para 2002, sem 
apresentação da respectiva memória de cálculo. Deve-se lembrar que o crescimento 
da arrecadação de impostos incidentes sobre o consumo depende diretamente do 
percentual de variação do Produto Interno Bruto, que pode ser estimado, de maneira 
realista, em 2% ao ano para 2002, diante da conjuntura econômica atual. 

As receitas de contribuições são vinculadas e basicamente constituídas pelas 
receitas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - , no valor de R$ 849,1 milhões, e do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares - IPSM -, no valor de R$ 244,4 milhões. 

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos repasses 
intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à cota-parte da 
Contribuição do Salário-Educação, à cota-parte de compensação de perda do ICMS/ 
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exportação, à cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados 
e às transferências de recursos do Sistema Único de Saúde. As transferências federais, 
incluindo a transferência líquida de recursos do FUNDEF e de outros convênios, 
contribuem com um percentual de 12,4% da receita total. 

A rubrica "Outras receitas correntes" é composta principalmente por receitas de 
serviços, multas, dívida ativa, dividendos da CEMIG, restituições e indenizações, 
representando 4,4% das receitas totais. 

Quanto às receitas de capital, o item de maior representatividade é a rubrica ''Outras 
receitas de capital" (71.4% do total dessa categoria econômica), onde estão 
classificadas as receitas a serem ressarcidas pela União, sem apresentação de qualquer 
memória de cálculo, em desacordo com o disposto no art. 12, § 3", da Lei 
Complementar federal n" 101, de 2000, e no art. 9", § 2", da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. As operações de crédito são essencialmente as já contratadas, de 
pequena relevância. Os convênios para despesas de capital são principalmente os 
vinculados ao setor de transportes (24 etapa da duplicação da Rodovia Fernão Dias) e 
a programas de restauração e pavimentação de rodovias. 

11 - Análise das despesas 
Em conformidade com o art. 19 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta 

discrimina a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por função, 
sub função, programa, projeto e subprojeto, atividade e subati vidade, indicando, para 
cada um, a fonte de recursos, a modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de 
despesa, nos termos da Portaria Intenninisterial no 163, de 2001. Por sua vez, os 
subprojetos e as subatividades estão apresentados com as respectivas metas e 
quantificações e agrupados em projetos e atividades, porém sem descrição sucinta dos 
objetivos, em desacordo com a LDO. 

No tocante à estrutura geral das despesas, observa-se que R$ 4,14 bilhões referem-
se ao serviço da dívida e às transferências constitucionais aos municípios. Outros R$ 
5,84 bilhões são recursos vinculados, ou seja, verbas que o Estado deve aplicar em 
programas pre-determinados, restando livres para aplicações R$ 9,52 bilhões, 
equivalentes a 108% dos gastos com pessoal c encargos sociais. Utilizando-se o 
conceito de despesas incomprimíveis, pode-se constatar que somam R$ 13, li bilhões 
(67,23% do total), fato que demonstra o reduzido poder de administração sobre as 
outras despesas de custeio e de capital e as conseqüentes dificuldades para a 
eliminação dos déficits nominais durante a execução orçamentária. 

Os gastos totais com pessoal e encargos somam R$ 8,79 bilhões, sendo 61,9% dos 
gastos com pessoal ativo e 38,1% com os inativos. Em conformidade com o art. 70 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de Minas Gerais deverá se enquadrar no 
limite de 60% da receita corrente líquida nos exercícios de 200 I e 2002, eliminando o 
excesso à razão de, no mínimo, 50% ao ano. Durante o exercício de 2001, não será 
cumprida a redução mínima de 50% em relação ao percentual verificado em 1999, o 
que poderá impedir o recebimento de transferências voluntárias e a contratação de 
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operações de crédito, além de restrições para o aumento dos gastos com pessoal. 
Não obstante, a proposta orçamentária em estudo apresenta um percentual excedente 
de 13,49%, cuja metodologia de cálculo não foi explicitada no demonstrativo, 
devendo estar eliminado até o final do exercício de 2002. Considerando que os limites 
das despesas com pessoal são repartidos entre os Poderes e órgãos e as divergências 
no cálculo das ''Despesas líquidas com pessoal", julgamos urgente uma uniformização 
da sistemática de cálculo. Cabe lembrar que o enquadramento não será conseguido 
apenas com medidas para o incremento das receitas, especialmente daquelas 
decorrentes dos aumentos de tarifas de energia elétrica, de telecomunicações e de 
combustíveis. 

Os juros e encargos da dívida pública (R$ I ,17 bilhões) representam 72% do 
serviço da dívida. Por sua vez, as transferências constitucionais aos municípios, 
compostas de parcelas do ICMS e do IPV A, somam R$ 2,52 bilhões, ou seja, 30, I% 
do total das despesas vinculadas. 

A rubrica .. Outras despesas correntes" (custeio), composta pelo custo operacional 
da estrurura funcional do Estado, soma R$ 3,99 bilhões, ou seja, 20,5% das despesas 
totais. 

Quanto às despesas de capital, seus itens de maior relevância são os investimentos 
gerais do Estado, no valor de R$ 2,40 bilhões, constituídos principalmente por gastos 
nos setores sociais e nos fundos estaduais de desenvolvimento, e a amortização da 
dívida pública, no valor de R$ 455,48 milhões. 

As despesas previstas na rubrica "Reserva de contingência" são de R$ 168,1 
milhões, equivalentes a 1,43% da receita corrente líquida, em conformidade com o 
art. 55 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, 
estão previstos recursos da ordem de R$ 2,40 bilhões, arrecadados basicamente pelas 
próprias empresas ou por meio de operações de crédito decorrentes de suas atividades. 
Salientamos a necessidade de a execução orçamentária referente às empresas 
subvencionadas estar disponibilizada no SIAFI, de modo a possibilitar à Assembléia 
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas, cumprir a sua função fiscalizadora, 
uma vez que todos os procedimentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
incluem as empresas estatais dependentes, definidas no inciso Ill do art. 2°. 
li - Considerações finais 
Devido ao grande número de emendas e às restrições de ordem constitucional e 

legal para a sua apresentação, procedeu-se a um amplo acordo para se estabelecerem 
as prioridades de cada Deputado, sempre balizadas pela escassez de recursos, pelo 
interesse público e pela necessidade de adequação legal. Para tanto, apresentamos 
Subemendas n° 1 às emendas priorizadas pelos autores. 

Apresentamos a Emenda no 2816-9, com o objetivo de se limitarem as 
suplementações ao orçamento fiscal a 2% da despesa total, bem como de não onerar 
tal limite o remanejamento de dotações referentes a pessoal e encargos e as 
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suplementações de dotações dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público. Esse percentual, além de ser mais 
compatível com o regime de economia estável, propicia ao Poder Executivo a 
necessária flexibilidade para a execução orçamentária. 

Concordamos com o mérito da Emenda no 1-9, que inclui os produtores rurais do 
V ale do Mucuri como beneficiários do projeto emergencial FUNDERUR!Pronorte, 
integrante do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. Com efeito, 
os municípios do V ale do Mucuri têm características econômicas semelhantes aos do 
Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas e integram igualmente a área abrangida 
pelo IDENE. 

Opinamos pela rejeição da Emenda TI 0 2-7, que direciona os investimentos em obras 
segundo o peso relativo de cada região na arrecadação de impostos. Cabe salientar 
que os investimentos do Estado dependem de convênios e de recursos oriundos de 
organismos nacionais e internacionais de fomento, que não se sujeitam a critérios de 
distribuição regional. Ademais, a lei orçamentária tem caráter exclusivamente 
alocativo, nos termos do art. 157, § 3", da Constituição do Estado. 

Apresentamos a Emenda n" 2819-3, que suprime o art. 8" do projeto de lei. Tal 
artigo possibilita ao Poder Executivo modificar as fontes de recursos, fato que tornaria 
excessivo o poder discricionário para executar a programação. Dessa forma, a emenda 
apresentada melhora a redação da Emenda n" 1570-9, que fica prejudicada. 

Deixamos de acatar a Emenda n° 1571-7, pois vincula parcela da receita de 
impostos ao pagamento das verbas retidas dos servidores e fere o art. 161, IV, da 
Constituição do Estado. 

Opinamos, também, pela rejeição da Emenda no 2647-6, que autoriza a abertura de 
créditos suplementares até o limite de 10% de cada crédito orçamentário, sem 
nenhuma ressalva. Apesar de meritória por incentivar o planejamento comprometido 
com a execução orçamentária, a matéria deveria estar contemplada na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Ademais, fica prejudicada pela apresentação da Emenda no 
2816-9. 

Quanto às demais emendas de despesa, considerando a escassez dos recursos 
ordinários do Estado, opinamos pela sua rejeição. 

Conclusão 
.Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei no 
1.796/01, com as Emendas n"s I, 13 a 24, 31 a 37, 40 a 45, 48, 49, 50, 52 a 84, 86 a 

89, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, !OI, 130, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 145 
a 172, 195 a 229, 231, 241, 248, 252,263, 264, 272, 278, 282, 287, 288, 301, 302, 

304 a 308,310,320,323,326,327,338,341,343,345,347,360,361,363,364,365, 
367, 368, 371 a 376, 380 a 393, 395 a404, 411 a 432, 440, 443,445,446, 447, 449, 
451, 452, 454 a 472, 488, 494 a 502,505, 506, 507, 509, 513, 518, 521, 522, 523, 

528, 530, 532, 537, 538, 541, 543, 547 a 578, 580, 584, 585, 588, 596, 598, 599, 610, 
616,618,619,622 a 626,628,629,631,634,639,648,652,653,659,660 a 705,716, 
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719,738,743 a 748,750,758,759,760,768,769,770,869 a 886,897 a 943, 

945 a 956, 962, 963, 965, 972, 973, LO I O, L022 a L031, L033 a L050, L053 a 
1.074, L214 a 1.243, L400 a 1.433, L435, L436, IA38, L439, IA40, L444, !,450, 
L483 a L486, L489 a L504, L506, L507, L558, L559, L563, L564, 1574, L578 a 
L615, L617, L618, L619, L621, L622, L626, L627, L630, L698 a L710, L712 a 
L716, L718, L720, L722, L723, L724, L726 a L729, L731, L733 a L747, L749 a 
L761, L769 a L783, L788 a L836, L838, L858, L859, L861, L865, 1,905, L906, 
L927, L937, L957, L960, L974, L975, L976, 1,982 a L993, 2,006, 2,007, 2,010, 
2,0!5 a 2,049, 2,051 a 2,087, 2,089 a 2.097, 2,099 a 2, !50, 2.152 a 2.160, 2.162, 

2.163, 2.165, 2.166, 2.167, 2.170 a 2.228, 2.300, 2.302, 2.305, 2.306, 2.308 a 2.311, 
2.313, 2.316 a 2.319, 2.324, 2.325, 2.327 a 2.353, 2.384 a 2.394, 2.407 a 2A58, 2.460, 
2A61, 2.462, 2.463 a 2.471, 2.472 a 2.490, 2.491, 2.492, 2.494 a 2.517, 2.534, 2.545, 
2.546, 2.549, 2.550, 2.552, 2.553, 2.556, 2.563, 2.566, 2.567, 2.570, 2.573 a 2.593, 

2.623 a 2.646, 2.676 a 2.681, 2.683 a 2.688, 2.690 a 2.693, 2.695, 2.696, 2.697, 2.699, 
2.701 a 2.716, 2.719, 2.720, 2.721, 2.724, 2.727 a 2.756, 2.770, 2.779 a 2.804, 2.806 a 
2.811, 2.812, 2.813, 2.814, 2.815 a 2.841, com as Subemendas n"s I às Emendas 4, 6 
a 11, 25, 29, 30, 39, 46, 51, 90, 94, 97, 98, 102 a 129, 131, 136, 138, 140, 144,230, 
232,233,234,236,238,240,243,245,247,249,253,265,267,268,270,274,275, 

277, 284, 286,298, 299, 300, 315,340,379, 394,433 a 439,441,442,444,448,450, 
453,473,474,477,478,480,489,491,492,493,503,504,508,510,515,5!6,517, 

519, 520, 524 a 527, 529, 531, 533 a 536, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 583, 593, 
603,649,654,656,657,711,714,717,718,720,721,723,725,726,727,730,735, 

740, 749, 756, 761, 764, 868, 887 a 896, 944, 957, 961, 964, 969, 970,971, 974 a 
997, L032, L086, L087, 1,088, 1.090, 1.131, 1.132, L!46, 1.180, Ll81, L545 a 
L557, L560, 1.561, L562, L565, 1.573, L616, L620, 1.623, 1.624, L625, L628, 
L629, 1.685, L711, L717, L719, L721, L725, L784 a 1.787, L860, L904, 2.005, 
2.008, 2.009, 2.01 I a 2.014, 2.050, 2.161, 2.164, 2.168, 2.299, 2.301, 2.303, 2.304, 
2.307, 2.312, 2.314, 2.315, 2.320, 2.321, 2.322, 2.326, 2.395 a 2.406, 2.524 a 2.529, 
2.535, 2.539, 2.543, 2.544, 2.548, 2.454, 2.558, 2.561, 2.564, 2.565, 2.568, 2.569, 
2.594 a 2.622, 2.682, 2.689, 2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 2.718, 2.722, 2.723, 2.725, 
2.726, 2.771 e 2.805; e pela rejeição das Emendas n"s 2, 3, 5, 12, 26, 27, 28, 38, 47, 

85, 173 a 194, 186 a 194, 235, 237, 239, 242, 244, 246, 250, 251, 254 a 262, 266, 269, 
271,273,276,279,280,281,283,285,289,290 a 297,303,309,311 a 314,316 a 
319,321,322,324,325,328 a 337,339,342,344,346,348 a 359,362,366,369, 
370,377,378,405 a 410,475,476,479,481 a 487,490,511,512,514,579,581, 
582, 586, 587, 589 a 592, 594, 595, 597, 600, 601, 602, 604 a 609, 611 a 615, 617, 
620,621,627,630,632,633,635 a 638,640 a 647,650,651,655,658,706 a 710, 
712,713,715,722,724,728,729,731 a 734,736,737,739,741,742,751 a 755, 

757, 762, 763, 765, 766, 767, 771 a 867, 958, 959, 960, 966, 967, 968, 998 a 1.009, 
LO!! a L021, LOS!, L052, L075 a L085, L089, L09! a L130, 1.133 a 1.145, 1.147 

a L179, 1.182 a L213, 1.244 a 1.399, L434, L437, L441, L442, 1.443, L445 a 
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1.449, 1.451 a 1.482, 1.487,1.488, 1.505, l.508 a 1.544, 1.566 a 1.569, 1.571, 

l.572, 1.575, 1.576, 1.577, 1.631 a 1.684, 1.686 a 1.697, 1.730, 1.732, 1.748, 1.762 a 
1.768, 1.837, 1.839 a 1.857, l.862, L863, 1.864, 1.866 a 1.903, L907 a 1.926, 1.928 

a 1.936, 1.938 a L956, 1.958, 1.959, 1.961 a L973, 1.977 a 1.981, 1.994 a 2.004, 
2.088, 2.098, 2.151, 2.169, 2.229 a 2.298, 2.323, 2.354 a 2.383, 2.459, 2.493, 2.518 a 
2.523, 2.530 a 2.533, 2.536, 2.537, 2.538, 2.540, 2.541, 2.542, 2.547, 2.551, 2.555, 

2.557, 2.559, 2.560, 2.562, 2.571, 2.572, 2.648 a 2.675, 2.757 a 2.769, 2.772 a 2.778. 
Informamos que ficam prejudicadas com a aprovação das respectivas Subemendas 

n"s I as Emendas n"s 4, 6 a 11, 25, 29, 30, 39, 46, 51, 90, 94, 95, 98, 102 a 129, 131, 
136, 138, 140, 144, 230, 232, 233,234, 236, 238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265, 
267,268,270,274,275,277,284,286,298,299,300,315,340,379,394,433 a439, 
441,442,444,448,450,453,473,474,477,478,480,489,491,492,493,503,504, 
508, 510, 515, 516, 517, 519, 520, 524 a 527, 529, 531, 533 a 536, 539, 540, 542, 
544,545,546,583,593,603,649,654,656,657,711,714,717,718,720,721,723, 
725, 726, 727, 730, 735, 740, 749, 756, 761, 764, 868, 887 a 896, 944, 957, 961, 964, 
969, 970, 971, 974 a 997, l.032, l.086, l.087, 1.088, 1.090, 1.131, 1.132, 1.146, 
1.180, 1.181, 1.545 a l.557, L560, 1.561, L562, l.565, 1.573, 1.616, l.620, l.623, 
1.624, 1.625, 1.628, 1.629, 1.685, 1.711, 1.717, 1.719, 1.721, 1.725, L784 a 1.787, 
L860, 1.904, 2.005, 2.008, 2.009, 2.011 a 2.014, 2.050, 2.161, 2.164, 2.168, 2.299, 
2.301, 2.303, 2.304, 2.307, 2.312, 2.314, 2.315, 2.320, 2.321, 2.322, 2.326, 2.395 a 
2.406, 2.524 a 2.529, 2.535, 2.539. 2.543, 2.544, 2.548. 2.554, 2.558, 2.561, 2.564, 
2.565, 2.568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.682, 2.689, 2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 2.718, 
2.722, 2.723, 2.725, 2.726, 2.771 e 2.805. Ficam também prejudicadas as Emendas 
n"s 1.570 e 2.647. 

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 20/12/2001, na pág. 
23, cal. 1, acrescente-se, acima da expressão "Do Tratamento Fiscal", a expressão 
"Capítulo V". 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator. 
Relatores Parciais: Rêmolo Aloise- Luiz Fernando Faria- Ivair Nogueira. 
Rogério Correia- Dilzon Melo. 
Agostinho Silveira- Aílton Vilela- Adelmo Carneiro Leão- Eduardo Brandão- Gil 

Pereira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.870/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em exame visa a declarar 
de utilidade pública a Federação Mineira de Muay Thai Boxe Tailandês, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
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Em 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 
A Federação Mineira de Muay Thai Boxe Tailandês tem por objetivo difundir a 

prática da modalidade esportiva de Muay Thai, proporcionando certames de caráter 
cultural e esportivo e preparando atletas para competições nacionais e internacionais, 
o que vem contribuir para o aprimoramento do nível técnico dos filiados. 

Para melhorar o desempenho dos atletas, busca o aperfeiçoamento e a evolução 
constante através da prática esportiva disciplinada. 

Pela importãncia do trabalho da Federação, é justa a concessão do título pretendido. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.870/2001 na forma 
proposta. 

Saia das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
João Pinto Ribeiro, relator. 

PARECER PARA O I' TURNO DO PROJETO DE LEI N" 199/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado José Alves Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo autorizar o Estado a doar à Polícia Militar imóvel localizado em Curvelo, 
com a finalidade de instalação e funcionamento da corporação. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, com a Emenda D0 1, que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da doação em tela é constituído por uma faixa de terreno com área 

de 18.634,60m' e pela construção nele edificada, com área de 636,57m2, havida por 
desapropriação e sita no Km 0,5 da Rodovia MGT-259, Bairro Santa Rita, em 
Curvei o. 

Esse imóvel integra o acervo patrimonial do DER-MG e é objeto de cessão de uso 
formalizada entre essa entidade e a Polícia Militar, utilizando-o esta para instalação e 
funcionamento da 39' Cia. Especial do 3' Batalhão da Polícia Militar, do 2' Pelotão 
da 3' Cia. da Polícia Rodoviária e de um Grupo da Polícia Florestal. 

O projeto de lei em pauta, com os aperfeiçoamentos apresentados. tem por objetivo 
transferir a propriedade do imóvel. em substituição à mencionada cessão de uso, do 
DER-MG para o Estado, mantendo-se a mesma finalidade. 

Ocorre que o DER-MG é uma autarquia, uma .. longa manus" do Estado, uma 
entidade 100% estatal. Com a pretendida transferência de domínio, o imóvel 
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continuará pertencendo ao Estado. Apenas, sairá do acervo patrimonial de uma 
entidade da administração indireta e passará a integrar o acervo da administração 
direta, ou seja, o imóvel não será alienado do Estado federado. 

Assim, nos termos da alínea "d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, o 
projeto não apresenta nenhuma repercussão financeira, orçamentária nem patrimonial. 

Finalmente. entendemos que a matéria é conveniente e de grande interesse para a 
Polícia Militar, visto que lhe possibilitará cuidar melhor do imóvel e fazer 
modificações que melhor sirvam à funcionalidade e às operações da corporação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 199/99, no 1 • 

turno, com a Emenda TI 0 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria - I vair 

Nogueira- Rêmolo Aloisc- Anderson Adauto. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 552/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Dcsarquivado a requerimento do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da doação em análise é constituído de um lote de terreno, com área 

de 360m2, sito na Rua Anielo Agresta, no Bairro Jardim Santo Antônio, na cidade de 
Piumhi, que anteriormente pertencera a essa municipilidade e fora doado ao Estado. 

O imóvel destinar-se-á à construção da sede da Associação dos Moradores do 
Bairro Jardim Santo Antônio. Para tanto, efetivada a doação do imóvel para o 
município, este poderá celebrar com essa entidade cessão de direito real de uso. É 
importante ressaltar que o imóvel continuará pertencendo ao patrimônio público, 
passando, tão-somente, da esfera estadual para a municipal. Embora venha a ser 
utilizado por uma entidade privada, a propriedade do imóvel continuará pública. 

Importante, também, ressaltar que, baixado o processo em diligência à Secretaria de 
Recursos Humanos c Administração, esta, por meio de nota técnica, deu parecer 
favorável à doação, assim corno a Secretaria da Saúde, à qual o imóvel está vinculado. 

Ademais, a medida apresenta relevante fim social e atende ao interesse público, 
essencial para caracterizar como lícita a doação, visto que a entidade em tela é 
reconhecida como de utilidade pública e tem como finalidade trabalhar em prol da 
melhoria dos aspectos sociais, culturais e de lazer da coletividade. 

Por outro lado. quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da alínea 
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"d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que doação de 
imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, qualquer óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Finalmente, entendemos que os benefícios advindos da medida suplantarão 
amplamente a perda patrimonial do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 552199 no I o 

turno, na forma originaL 
Sala das Comissões, !9 de dezembro de 200 I. 
Mauro Lobo, Presidente- lvair Nogueira, relator- Rêmolo Aloise- Dilzon Melo-

Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O I o TURNO DO PROJETO DE LEI N" 690/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Executivo a fazer reverter ao Município de Gonçalves o imóvel que especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidadc, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da reversão em análise é constituído por um terreno com área de 

2.646m2, com um prédio edificado, localizado no Município de Gonçalves, Comarca 
de Paraisópolis, onde funciona a Escola Municipal Jardim de Infância Arco-Íris. 

Ocorre que anteriormente o imóvel pertencia ao município e nele funcionava escola 
estadual. Em decorrência disso, foi feita doação do imóvel ao Estado. Entretanto, 
adveio a municipalização do ensino, e então uma escola municipal passou a funcionar 
em um imóvel pertencente ao Estado. 

É importante fazer a reversão do imóvel para que a escola municipal passe a 
funcionar em um prédio do município. Existem implicações práticas da medida. Há 
óbices para que o município destine recursos do seu orçamento para fazer a 
manutenção do prédio que não é seu, donde advém a necessidade de aprovação da 
proposição em análise. 

Por outro lado, baixado o processo em diligência à Secretaria de Recursos Humanos 
e Administração, esta, por meio de nota técnica, deu parecer favorável à doação. 
Assim também se manifestou a Secretaria da Educação, à qual o imóvel se encontra 
vinculado, fundamentada no fato de não necessitar do imóvel, que agora abriga escola 
municipal. 

É importante também ressaltar que o imóvel continuará pertencendo ao patrimônio 
público, passando, tão-somente, da esfera estadual para a municipal. 

Por outro lado, quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da alínea 
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"d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, constatamos que reversão de 
imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, qualquer óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Finalmente, entendemos que os benefícios advindos da medida suplantarão 
amplamente a perda paUimonial do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 690/99 no 1" 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - Ivair 

Nogueira- Anderson Adauto - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.639/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe altera a redação do 
parágrafo único do art. I" c do art. 2" da Lei n" 11.747, de 16/1/95, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Com fulcro na Lei n" 11.747, de 1611/95, e por meio de escritura pública de 

I 0/2195, o Estado doou ao Município de Cláudio imóvel constituído por uma área de 
2.073,50m2, destinado especificamente a nele se erigir o centro de cultura do 
município. 

O centro de cultura foi efetivamente construído, e a administração municipal deseja 
aproveitar o terreno e nele construir também ginásio poliesportivo. Para isso, é mister 
alterar a mencionada lei, ampliando a destinação do imóvel e estabelecendo novo 
prazo para a referida construção. 

A medida tem relevante fim social e atende ao interesse público, visto que dará 
melhor utilização ao terreno, propiciando ao povo cultura, esporte e lazer, que, 
entendemos, são indispensáveis à boa formação de qualquer cidadão. 

A doação propriamente dita, já feita, não é objeto do projeto de lei em pauta. A 
pretendida ampliação da destinação do imóvel não traz para o Estado nenhuma 
repercussão financeira, orçamentária ou patrimonial, não havendo, nos termos da 
alínea "d" do inciso VII do art. I 02 do Regimento Interno, óbice à tramitação da 
proposição. 

Entretanto, apenas com o intuito de aperfeiçoar a matéria do ponto de vista da 
técnica legislativa, sem alteração de conteúdo, estamos apresentando o Substitutivo n° 
1, na conclusão desta peça opinativa. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.639/2001 no 
lo turno, na formado Substitutivo TI0 1, a seguir apresentado: 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Altera a redação do parágrafo único do art. I o da Lei no 11.74 7, de 16 de janeiro de 

1995, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O parágrafo único do art. 1" da Lei no 11.747, de 16 de janeiro de 1995, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o- ··--················--··········································· 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere esta lei destina-se à construção de um 
centro de cultura e de um ginásio poliesportivo.". 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos a 
contar da data da publicação desta lei, não lhe for 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, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - Anderson Adauto 

- lvair Nogueira- Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.679/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica. 

Preliminannente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas n°S 1 e 2, que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto do presente projeto de lei é constituído de lotes de terrenos com 

área de 450m2, no qual se encontra erigido prédio com área construída de 91,20m2. 

Esse imóvel foi doado pelo município ao Estado para funcionamento de unidade de 
serviço de saúde, o que de fato ocorreu. 

Acontece que essa unidade de serviço de saúde foi há muito tempo desativada, e no 
local encontra-se atualmente funcionando a Escola Municipal de Ensino Especial -
APAE, ou seja, um órgão municipal está instalado em um prédio estadual. 

Ocorre que, para a destinação de verbas para a escola, é necessário que o imóvel 
seja de propriedade do município, o que, além de tudo, torna possível que se realizem 
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Assim, entendemos que os benefícios decorrentes da medida suplantarão 
amplamente a perda patrimonial do Estado. 

Além disso, baixado o processo em díligência à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, esta, por meio de nota técnica, deu parecer favorável à 
doação do imóvel, tendo em vista o fato de o Estado não possuir projetos para sua 
utilização. A Secretaria de Estado da Saúde. à qual o imóvel se encontra vinculado. 
teve idêntica manifestação. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que o imóvel continuará pertencendo ao patrimônio 
público, passando, tão-somente, da esfera estadual para a municipal. Na verdade, o 
imóvel estará apenas retornando ao seu proprietário original, que era o município. 

Finalmente, quanto à repercussão financeira da proposição, nos termos da alínea 
"d"" do inciso VII do art. I 02 do Regimento Interno. constatamos que doação de 
imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, nenhum óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.679/2001 no I • turno, 

com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo. relator - Luiz Fernando Faria - Anderson 

Adauto- Rêmolo Aloise- Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O I" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.742/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nos 1 e 2, que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da doação em análise é constituído por uma quadra com área de 

2.357 m2, com edificação, onde anteriormente funcionava uma unidade escolar da 
rede estadual. Com a municipalização do ensino, essa escola foi transferida para outro 
local, e, no imóvel, passou a funcionar uma unidade mista de saúde da Prefeitura, que 
presta importantes serviços médico-ambulatoriais à população. 

A Secretaria da Educação, à qual o imóvel se encontra vinculado, por meio da 16a 
Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba, informou que a doação não 
encontra qualquer óbice e que o Estado possui outro prédio escolar cuja infra-

~-----------~------------~ 
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estrutura é suficiente para abrigar, por muitos anos, toda a demanda da escola 
estadual de ensino médio, com fulcro no Censo Escolar 2001. Em decorrência disso, a 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração manifestou-se favorável à doação, 
considerando-a oportuna. 

Por outro lado, a demanda da unidade mista de saúde cresce a olhos vistos, 
tornando-se mister realizar reformas nas instalações existentes. Para tanto, é 
importante que o prédio passe para o domínio do município, visto que há óbices para 
que este destine recursos do seu orçamento para fazer obras, mesmo de manutenção, 
em prédio que não é seu. Ademais, a medida é importante para que a Prefeitura possa 
se habilitar a receber o financiamento do REFORSUS. 

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao interesse público, 
merecendo prosperar nesta Casa. Os benefícios advindos da medida suplantarão 
amplamente a perda patrimonial do Estado. 

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

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para proceder a retificação de caráter 
técnico, sem alteração de conteúdo, superando erro material referente à identificação 
do imóvel, o que fazemos por meio da Subemenda n° 1 à Emenda 0° 2, apresentada na 
conclusão desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.742/2001 no 

1° turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda 
n° 1 à Emenda n° 2, a seguir apresentada, ficando prejudicada a Emenda D0 2. 

SUBEMENDA N" I À EMENDA N" 2 
Substitua-se, no art. J•, a expressão "registrado no livro 3-AS, matricula 37.295, às 

fls. !65" por "registrado sob o n• 4.321, no Livro 3-E, às fls. 121". 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria - Ivair 

Nogueira - Anderson Adauto - Rêmolo Aloise - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O l 0 TURNODO PROJETO DE LEI N" 1.773/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Faria Lemos o imóvel que especifica. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda no 1, que apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
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O imóvel objeto do projeto de lei em análise é constituído de um terreno com 

área de 1.078,84m2 , no qual se encontra erigido um prédio com área de 465,68 m2 . 

Trata-se de uma construção antiga, em precário estado de conservação, com partes em 
ruínas, como telhado e paredes. Além disso, o imóvel vem servindo de refúgio para 
animais nocivos. 

Anteriormente, no prédio funcionava um estabelecimento educacional estadual, 
atualmente desativado. No momento, está funcionando no local, em caráter precário, 
apenas a sede de uma escola de música para adolescentes. 

A Prefeitura vem realizando pequenas obras emergenciais, às vezes escorando o 
prédio, para ele não cair, todavia gostaria de fazer uma grande e completa restauração 
do imóvel, pertencente ao patrimônio histórico da cidade, e instalar no local o Centro 
Histórico-Cultural, destinado ao incentivo da cultura e das artes na comunidade. 

Para tanto, é mister que o prédio passe para o domínio do município, visto que há 
óbices para que este destine recursos do seu orçamento para obras em uma edificação 
que não é de seu domínio. 

Assim, a matéria reveste-se de relevante fim social e atende ao interesse público, 
merecendo prosperar nesta Casa. Os benefícios advindos da medida suplantarão 
amplamente a perda patrimonial do Estado. 

Ademais, consultada, a Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favorável à 
doação. 

Finalmente, quanto à repercussão financeira da proposição, a que se refere a alínea 
"d" do inciso VII do art. I 02 do Regimento Interno, constatamos que ato de doação de 
imóvel não envolve desembolso de recursos, não havendo, assim, qualquer óbice do 
ponto de vista financeiro ou orçamentário à tramitação da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• I. 773/2001 no 

}
0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - Ivair 

Nogueira - Rogério Correia - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O I • TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.830/200 I 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria- do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica ao Município de Itumirim. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a esta Comissão 
apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. VII 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao 
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Conforme foi muito bem observado na análise da Comissão de Constituição e 
Justiça, a doação é um contrato de alienação, fundado na liberalidade do doador, mas 
pode ser feita com encargos para o donatário. No caso em questão, a doação ocorreu 
sob condição resolutiva, ou seja, se não fossem cumpridos os encargos, o doador 
estaria autorizado a requerer o reingresso do bem em seu patrimônio. 

É o que aconteceu no caso em foco. O Município de Itumirim doou ao Estado o 
imóvel a que se refere o projeto de lei em exame, para que ali fosse construída uma 
unidade de ensino, mas o Estado não cumpriu a condição, ensejando o pedido de 
devolução. 

A proposição sob comento atende ao art. 18 da Constituição Estadual, que estatui a 
necessidade de lei autorizativa específica para o caso de alienação de bem imóvel de 
propriedade do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.830/2001 no I o 

turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Luiz Fernando 

Faria- Rogério Correia - Rêmolo Aloise. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.769/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.769/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia, que declara 

de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de 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" 1.769/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comercia] e Industria1 de Guaranésia, 

com sede no Município de Guaranésia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de 

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, 17 de dezembro de 2001. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Amilcar Martins, relator- Djalma Diniz. 
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MANIFESTAÇÕES 

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do 
Regimento Interno, as seguintes manifestações: 

de congratulações com o Programa Rádio Vivo, veiculado pela Rádio Itatiaia, pela 
passagem de seu 25° aniversário (Requerimento no 2.869/2001, do Deputado Amilcar 
Martins); 

de congratulações com o jornalista Theodomiro Paulino pela passagem de seu 36° 
aniversário de profissão e pela promoção do Troféu Vitória (Requerimento no 
2.892/2001, do Deputado Dimas Rodrigues); 

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado José Laviola (Requerimento no 
2.900/2001, da Comissão de Justiça); 

de congratulações com a nova diretoria da União do Pessoal da PMMG, eleita em 
20111/2001 (Requerimento no 2.906/2001, do Deputado Agostinho Patrús); 

de congratulações com o jornal '"O Tempo" pelo lançamento da campanha Disque-
Sossego (Requerimento no 2.929/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 321' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20112/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho, Álvaro Antônio e Glycon 

Terra Pinto 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n• 79/2001 -Projeto de Resolução n• 
1.929/2001 - Projetos de Lei n•s 1.930 a 1.933/2001 - Requerimentos n•s 3.042 a 
3.065/2001 -Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (4) e dos Deputados 
Irani Barbosa e Márcio Kangussu - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Meio Ambiente e de Direitos Humanos e dos Deputados Djalma Diniz e Alencar da 
Silveira Júnior - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Kangussu, 
Paulo Piau, Luiz Tadeu Leite e Doutor Viana - 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: 
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de 
Resolução n• 1.803/2001 c dos Projetos de Lei n•s 642, 646, 694 e 718/99, 1.105, 
1.159, 1.162, 1.291 c 1.351/2000 e 1.478, 1.628, 1.760, 1.761, 1.767, 1.784, 1.858, 
1.874 e 1.880/2001; aprovação - Leitura do Relatório de Atividades- Votação de 
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (3) e dos 
Deputados lrani Barbosa, Márcio Kangussu e Miguel Martini (3); aprovação; 
declarações de voto - 2' Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; discurso da Deputada E1be 
Brandão; questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; prorrogação da 
reunião; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio A velar -
Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Henrique- José Milton- Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes -Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marcc Régis-
Maria José Haueisen - Maria Olívia- Mauro Lobo- Miguel Martini - Pastor George-
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Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Glycon Terra Pinto) - Às 14h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2° -Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

I" Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Kangussu, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

-O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento, indicando 
correção a ser feita na proposta orçamentária de 2002. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Ildcu Gabriel José de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, 
notificando a liberação de recursos financeiros destinados à EMA TER-A TER, 
referentes ao Contrato 114.418-11/2000- PROGRAMA PRODESA. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor em exercício da UEMG, comunicando sua 
impossibilidade de atender à convocação desta Casa pelos motivos que menciona. (-
À Comissão de Educação.) 

Do Sr. José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do CAO- PJU- MG, 
prestando informações relativas ao Requerimento n• 2.863/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. 

Do Sr. Leonardo Távora Castelo Branco, Promotor de Justiça, encaminhando 
documentação relativa ao Requerimento n° 2.643/2001. 

Do Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação, 
prestando informações relativas a pedido da Comissão de Educação encaminhado por 
meio do Ofício n• 2.718/2001/SGM. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, prestando informações 
relativas a pedido contido n• Requerimento n• 2.512/2001, do Deputado Irani 
Barbosa. 

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: 

'-----------0--------' 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 79/2001 

Altera a redação do art. 230 da Constituição do Estado e acrescenta a ele os §§ 1 ", 
2°, 3° e 4°. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
An. 1 o- O art. 230 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte redação: 
"An. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, a Assembléia Legislativa 

instituirá, como órgãos auxiliares do Legislativo e da sociedade, o Conselho de 
Comunicação Social do Estado de Minas Gerais e a Comissão Permanente de 
Comunicação Social e Cidadania, na forma da lei.". 

Art. zo - Ficam acrescentados os §§ 1°, 2°,3° e 4° ao art. 230 da Constituição 
Estadual, com a seguinte redação: 

"An. 230- ................................................ . 
§ 1 o - O Conselho de Comunicação Social do Estado de Minas Gerais, junto com a 

Comissão Permanente de Comunicação Social e Cidadania, será um canal legítimo e 
independente de intermediação entre a mídia, o público e seus segmentos, exercendo 
vigilância sobre aquela, cobrando dela boa informação, condições éticas de apuração 
e tratamento da notícia, buscando, como instituição especializada, a defesa do 
interesse público. 

§ 2° - Os cidadãos que se considerarem prejudicados em virtude de deslize, 
deturpação ou facciosismo da mídia poderão formular denúncia ao Conselho, 
obedecendo às normas por ele estabelecidas. 

§ 3° - Os órgãos de imprensa escrita e de radiodifusão sonora ou de imagem e som, 
pública ou privada, terão suas atividades orientadas e supervisionadas pelo Conselho 
de Comunicação Social do Estado de Minas Gerais e pela Comissão Permanente de 
Comunicação Social e Cidadania da Assembléia Legislativa. 

§ 4° - O Conselho será composto por um número representativo de pessoas, tanto 
por parte dos proprietários quanto dos trabalhadores desses órgãos de comunicação, 
além da sociedade usuária desse serviço, num total de 24 (vinte e quatro) membros e 
24 (vinte e quatro) suplentes.". 

An. 3° - Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2001. 
Marco Régis - João Batista de Oliveira - Djalma Diniz - Durval Ângelo - José 

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Menezes - Bené Guedes - Ermano Batista -
Paulo Pettersen - Marcelo Gonçalves - Ailton Vilela- José Milton -Márcio Kangussu 
- Olinto Godinho- José Braga- Geraldo Rezende- Márcio Cunha- Jorge Eduardo de 
Oliveira - Rogério Correia - Anderson Adauto - Adelmo Carneiro Leão - Eduardo 
Hermeto - Elbe Brandão - Pinduca Ferreira - Cabo Morais - Rêmolo Aloise - Elaine 
Matozinhos - Doutor Viana - Chico Rafael - Maria José Haueisen - João Paulo -
Agostinho Silveira. 
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Justificação: A Constituição de 1988 consagrou o pnnc1p10 da participação 

popular e do controle social na administração pública, em seus órgãos ou empresas 
concessionárias de serviços públicos. Na última década, verificou-se a proliferação 
dos mais diferentes conselhos, municipais, estaduais, nacionais, nas áreas de saúde, da 
criança e do adolescente, da educação, do meio ambiente, etc. 

As mudanças verificadas na sociedade brasileira, no último decênio, comprovam a 
asscniva do legislador constituinte. A democracia brasileira redimensionou o conceito 
de espaço público, não admitindo confundir o interesse público como sendo 
exclusivamente o interesse estatal, visão que expõe o mundo dos governados ao 
mundo dos governantes, subjugando os primeiros. É essa visão responsável pela idéia 
de que tudo que é público deve estar, necessariamente, sob o controle dos governos. 

Esta proposta de emenda constitucional institui o Conselho de Comunicação Social 
do Estado de Minas Gerais como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, da 
sociedade e da Comissão Permanente de Comunicação Social e Cidadania. Com a 
criação desses dois órgãos, o povo terá dois instrumentos de controle social sobre um 
setor importante para a vida da sociedade. Como órgão auxiliar da Assembléia 
Legislativa, o Conselho poderá trazer grande contribuição ao debate sério sobre o 
papel dos meios de comunicação social em nosso Estado. 

Ressaltamos que a Constituição Estadual instituiu o Conselho de Comunicação 
Social desde 1989. Depois de quase 12 anos, os sucessivos Governos Estaduais não 
deram crédito a esse importante instrumento de participação da sociedade organizada. 
sequer se dispuseram a indicar os nomes dos conselheiros. Como órgão acessório da 
Assembléia Legislativa, sem dúvida, o Conselho irá cumprir os pressupostos 
estabelecidos em lei, além de se tomar o mais importante palco de discussões sobre a 
comunicação social c o acesso dos cidadãos às informações, condições 
imprescindíveis para o regime democrático. 

Com a criação do Conselho e da Comissão, os leitores, telespectadores e 
radiouvintes poderão recorrer sob condições tais como: quando se sentirem vítimas da 
imprensa; quando precisarem da imprensa; quando desejarem somar esforços em prol 
de uma mídia melhor, tanto do ponto de vista ético como quanto da construção da 
mídia como espaço plural. 

O Conselho e a Comissão irão funcionar como um canal legítimo e independente de 
intermediação entre o público e a mídia e entre esta e as pessoas que desejarem 
exercer vigilância sobre o trabalho da mídia. cobrando dela boa informação e boa 
programação. Por isso é importante a implantação do Conselho, composto por 
razoável número de pessoas representativas dos proprietários, dos trabalhadores e da 
sociedade usuária desse serviço. Certamente, vamos poder avançar. 

No momento em que o Congresso Nacional dá os primeiros passos no sentido de 
permitir a infiltração do capital estrangeiro na imprensa nacional e na editoração de 
livros, nossa proposta pode significar um instrumento de vigilância contra a 
manipulação externa que poderá advir. Aliás, Minas já teve um exemplo concreto 
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condições de mando, detendo 33% do capital da empresa. 
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Por tudo isso, acreditamos estar oferecendo à sociedade mineira mais um direito 
constitucional ainda latente. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.929/2001 
Autoriza a edição do decreto legislativo em cumprimento do art. 62, XXX, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais autorizada a 

editar decreto legislativo para suspender nos termos do art. 62, XXX, da Constituição 
do Estado de Minas Gerais, o reajuste tarifário do transporte coletivo metropolitano 
concedido pela Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - AMBEL - por inobservância do disposto na Lei Complementar n° 26, de 
1993, com nova redação dada pela Lei Complementar n" 43/96, e o seu Regimento 
Interno, a Resolução n" l/93. 

Art. 2° - Deverão, nos termos do art. 19 da lei complementar anteriormente citada, a 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a Fundaçâo João 
Pinheiro e o DER-MG encaminhar no prazo de 15 dias a esta Casa Legislativa um 
estudo realizado que comprove a necessidade do reajuste tarifário. 

Art. 3o - Deverá a AMBEL reunir-se, observando o disposto na Lei Complementar 
n" 26, nos termos da Resolução n" l/93, para deliberar sobre os estudos solicitados no 
art. 2° desse decreto legislativo. 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001. 
lrani Barbosa 
Justificação: Justifica-se a edição do decreto legislativo, objeto desta proposição 

pela necessidade da aplicação do disposto no art. 62, XXX, da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, diante do desrespeito pela AMBEL e pela inobservância dos 
procedimentos necessários para o exercício de seu poder regulamentar e dos limites 
da delegação legislativa constantes na Lei Complementar no 26 para conceder reajuste 
tarifário do transporte coletivo por passageiro da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, que·deveriam anteceder a concessão do reajuste tarifário. 

Não pode esta Casa abrir mão de suas atribuições constitucionais, principalmente 
quando as medidas tomadas pela AMBEL foram ao arrepio do devido diploma legal e 
em detrimento da classe trabalhadora, que há anos não tem nenhum reajuste salarial. 
Ressalte-se que os aumentos concedidos pela AMBEL ao transporte coletivo de 
passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte têm sido muito maiores do que 
a inflação do período. 

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

~-----------~------------~ 
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PROJETO DE LEI W 1.930/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Helena, com sede no 
Municfpio de Jacinto. 

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

Helena, com sede no Município de Jacinto. 
An. zo - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 200 I. 
Miguel Manini 
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil de caráter beneficente, 

cultural, assistencial e de promoção humana. 
É relevante mencionar que ela coordena os movimentos sociais dos seus associados, 

articulando, desenvolvendo e promovendo ações nos âmbitos social, econômico e 
educacional. A formação c valorização do espírito comunitário é também um dos seus 
objetivos. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.931/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Crescendo com Amor - ACCA -, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Crescendo com Amor -

ACCA -, 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, 17 de dezembro de 2001. 
João Batista de Oliveira 
- 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" 1.93212001 
Declara de utilidade pública o Projeto Dê Tempo à Vida - PROTEVIDA -, com 

sede no Município de Matias Barbosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Dê Tempo à Vida -

PROTEVIDA -,com sede no Município de Matias Barbosa. 

L-------0--------' 



Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
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Justificação: O Projeto Dê Tempo à Vida, destinado a crianças e adolescentes de 
Matias Barbosa, busca ocupá-los nos horários em que não se encontrem em sala de 
aula. 

A proposta educativa do P.rojeto é oferecer às crianças c aos adolescentes uma 
alternativa diferente de vida e, em particular, valores como cooperação, solidariedade, 
tolerância, pensamento crítico e auto-estima. Com isso, objetiva formar cidadãos em 
condições de encontrar seu lugar na sociedade usando seu próprio discernimento. 

Além do mais, vale dizer que a entidade preenche os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública e presta bons serviços à comunidade, razões pelas quais 
contamos com a anuência dos nobres colegas à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI W 1.933/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Carlos Chagas -

ASCOM -,com sede no Município de Carlos Chagas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Carlos 

Chagas, com sede no Município de Carlos Chagas. 
Art. zo -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação Comunitária de Car1os Chagas se encontra em pleno e 

regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e 
sociais no que concerne a atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. 

Cumprindo ela os requisitos legais para que seja declarada sua utilidade pública 
estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 3.042/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 

Governador do Estado com vistas a que autorize o DER-MG a proceder a estudos 
para incluir, na relação das obras priorizadas no orçamento desse órgão para 2002, a 
construção e pavimentação do trecho da MG-238 que liga o Município de Santana de 

~-----------~------------~ 
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Pirapama à BR-259. (-À Comissão de Transporte.) 

W 3.043/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Carmo do Cajuru pelo 
transcurso do 53° aniversário de emancipação político-administrativa. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

W 3.044/2001, dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Ermano Batista, 
solicitando seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Transportes 
c ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre as obras divulgadas em 
campanha publicitária pelo Governo Estadual. 

W 3.045/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Justiça pedido de informações sobre a não-utilização de 
verbas repassadas pelo Governo Federal, por meio de convênios, ao sistema 
penitenciário estadual. 

No 3.046/2001, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja pedida ao Secretário do 
Planejamento, ao Presidente da Fundação João Pinheiro e ao Diretor-Geral do DER-
MG cópia de estudo realizado que comprove a necessidade do reajuste tarifário do 
transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte em dezembro de 
2001. 

N" 3.047/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário de Administração informações sobre o andamento dos 
processos de readmissão nos termos da Lei n' 10.961, de 1992. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 3.048/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Varzelândia por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N" 3.049/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Engenheiro Navarro por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N" 3.050/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Riacho dos Machados por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N" 3.051/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Montalvânía por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

Nu 3.052/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Joaquim Felício por seu 39o 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N° 3.053/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Brasília de Minas por seu 111 o 

aniversário de emancipação político-administrativa. 
No 3.054/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
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Casa voto de congratulações com o Município de Chapada do Norte por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 
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N" 3.055/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Jequitaí por seu 53° aniversário de 
emancipação político-administrativa. 

No 3.056/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Águas Vermelhas por seu 39° 
aniversário de emancipação político-administrativa. 

N" 3.057/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Município de Janaúba por seu 53° aniversário de 
emancipação político-administrativa. 

No 3.058/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando-se consigne nos anâis da 
Casa voto de congratulações com o Município de Itacarambi por seu 39° aniversário 
de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N" 3.059/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da COMIG com vistas a que envie à Comissão o relatório final dos 
trabalhos de pesquisa referentes à Portaria n" 231, de 1998. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N" 3.060/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se garanta a segurança dos 
cidadãos do Município de São José do Jacuri. 

No 3.061/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado 
ofício à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos com vistas a que se incluam no 
sistema PROVITA os familiares de Ana Ferreira da Costa e José de Fátima Souza, do 
Município de São José do Jacuri. 

N" 3.062/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com os Srs. Pedro Paulo Ainna e Gilson dos Santos, respectivamente, 
Promotor Público da la Vara e Juiz da Comarca de São Lourenço, e Bergson Cardoso 
Guimarães, Promotor Público de Caxambu pelo apoio dado ao povo desse município 
na defesa das águas minerais. 

N" 3.063/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que determine o cancelamento do Edital 
de Concorrência Pública no 02/01. 

N" 3.064/2001, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro do Meio Ambiente com vistas a que providencie uma auditoria ambiental 
nos municípios que compõem o Circuito das Águas. 

N" 3.065/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do IPSEMG com vistas a que informe a essa Comissão sobre a 
possibilidade de se restituir o excedente da reserva técnica do Fundo de Pensão dos 
Servidores do IPSEMG. (-À Mesa da Assembléia.) 

'----------0--------' 
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Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja pedida a intervenção 

federal no Estado de Minas Gerais em razão do descumprimento, por parte do 
Executivo, das leis que regulam os estabelecimentos penais do Estado. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos 
Humanos (3) e dos Deputados Irani Barbosa e Márcio Kangussu. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissõoes de Meio 

Ambiente c de Direitos Humanos e dos Deputados Djalma Diniz c Alencar da Silveira 
Júnior. 

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

visitantes, subo a esta tribuna, durante esta última reunião, para fazer duas colocações. 
A primeira - não poderia ser diferente - é sobre a minha região, o vale do 
Jequitinhonha, o Mucuri e o Norte de Minas. A segunda é sobre algumas 
irregularidades praticadas pela TELEMAR. Vamos ao último assunto. 

Estou protocolando um requerimento ao Presidente desta Casa com o seguinte teor: 
- Lê requerimento em que solicita seja criada comissão especial para apurar possíveis 
irregularidades praticadas pela TELEMAR, em relação à publicação da lista de 
assinantes, bem como seja apurada a situação em que se encontram as empresas 
gráficas que editaram listas telefônicas no Estado antes do advento do atual sistema de 
privatização de telecomunicações, as quais alegam não estarem tendo oportunidade de 
participar do processo de seleção para divulgação da lista mencionada. A justificação 
é a que se segue: 

'"As atividades concernentes a telefonia e telecomunicações, anteriores à edição da 
atual Lei Geral de Telecomunicações (Lei n• 9.472. de 1 997) eram efetuadas pelas 
empresas (TELES) do Sistema Telebrás, através das permissionárias do serviço 
público de telefonia TELERJ, TELEMIG, TELPE, entre outras, sendo que a lista 
telefônica era oficial da concessionária, e a editora detinha exclusividade sobre ela. 

Tal procedimento monopolístico de exploração pelas TELES de comercialização e 
edição da listas telefônicas foi proibido pela Lei Geral de Telecomunicações. A partir 
de então, as operadoras, concessionárias, prestadoras de serviços passaram a ser 
depositárias do Cadastro de Assinantes do Serviço Público de Telefonia, sendo, 
contudo, obrigadas a fornecê-lo, com os dados corretos, a quem queira divulgá-lo, a 
preços e prazos razoáveis e de forma não discriminatória. 

Também são obrigadas a editar a Lista Telefônica Obrigatória e Gratuita- LTOG -, 
que não pode ser explorada comercial e economicamente nem conter destaque de 
anúncio ou espaço publicitário. 

Entretanto, segundo denúncias, contrariando a 
firmou contrato com a TELEMAR, a fim 

legislação vigente, a Telelistas 
de explorarem econômica e 
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comercialmente, em conjunto, a atividade de edição da LTOG, nas áreas de 
atuação de outras empresas editoras de listas telefônicas, que se sentiram alijadas do 
processo e em situação difícil, sendo obrigadas a dispensa em massa de pessoal, 
algumas das quais obrigadas até a encerrar suas atividades. 

Há indícios também de que, para publicação das listas telefônicas, estariam sendo 
utilizados recursos públicos, oriundos do BNDES, para financiar tais procedimentos, 
considerados ilegais''. 

Por todas as razões apresentadas no relatório de 12 páginas, anexo ao requerimento, 
esta Casa tem o dever de apurar os fatos e propor as medidas cabíveis. 

Nesta semana, o sindicato dos trabalhadores na área de telecomunicações esteve 
nesta Casa, a fim de denunciar o enorme número de trabalhadores que foram 
dispensados. Só neste semestre cerca de 5 mil trabalhadores foram demitidos. A 
TELEMAR, além de fazer demissões, causando desemprego, agora está procurando 
inviabilizar empresas mineiras - são mais de cinco - que editavam a lista telefônica, 
geravam emprego, renda e impostos para o Estado, boicotando-as e utilizando 
recursos públicos para infringir a lei. A TELEMAR criou uma empresa ligada a si 
própria, que podemos denominar popularmente de "laranja", e, utilizando recursos do 
BNDES, fez a edição dessa telelista. Além disso, faz propaganda enganosa nos meios 
de comunicação, dizendo que se trata de uma lista oficial, explorando-a 
comercialmente, descumprindo, portanto, a legislação. 

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Deputado Márcio Kangussu, concordo 
com todas essas denúncias envolvendo a TELEMAR. E mais ainda: como temos o 
hidrômetro, ficamos sabendo a quantidade de água que gastamos em nossa casa. O 
mesmo acontece com a energia elétrica, porque temos o medidor. Mas não temos 
nenhum tipo de recurso para saber quanto gastamos com o uso do telefone. Assim, 
cobram quanto querem. Deveria haver um medidor de pulsações nas casas, para que, 
no fim do mês, possamos saber quanto gastamos. Hoje, as empresas de telefonia, 
principalmente a TELEMAR, não possuem medidores. Temos de pagar a conta que 
vier. Não sabemos se gastamos aquilo ou não. Ela cobra quanto quer. Protestamos 
veementemente contra isso. Obrigado, Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço as palavras do Deputado Luiz Menezes, 
que enriqueceram o meu pronunciamento. 

Temos o dever de verificar o que está acontecendo com a TELEMAR em Minas 
Gerais, sobretudo, com a telelista. Repito: além da TELEMAR estar dispensando 
mais de 5 mil trabalhadores, quer inviabilizar as atividades de mais de cinco editoras 
que faziam, competentemente, esse serviço em Minas Gerais, causando, assim, 
prejuízos à nossa sociedade, como o desemprego e a falência de algumas dessas 
empresas. Para fazer isso, usa recursos públicos. Temos de ir a fundo nesse sistema de 
privatização. Achamos que a privatização é necessária, precisa ser feita, mas temos de 
verificar como tem sido feit~ se é a bem do povo e se a qualidade dos serviços tem 
melhorado. Principalmente nas regiões mais distantes,esse serviço ainda é precário. A 
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TELEMAR não tem colocado os postes telefônicos nas comunidades de 600 
habitantes, conforme determina a lei de privatizações. As estações das pequenas 
cidades ainda são bastante precárias, porque a empresa demora a fazer as mudanças 
necessárias. Enfim, são várias as irregularidades que a TELEMAR tem praticado com 
os usuários de Minas, com seus funcionários e com as empresas mineiras, 
inviabilizando as suas atividades com essa vergonhosa edição da telelista, sem dar 
oportunidade a que as outras empresas participem, às vezes, vendendo o cadastro, que 
vai para uma empresa de uma forma. para outra de outra forma, com erros, 
desacreditando as outras empresas que publicam a lista telefônica. 

Então, peço ao Sr. Presidente que, ainda hoje, possamos votar o nosso requerimento 
para que se instale uma comissão especial. Precisamos ir fundo, saber o que está 
acontecendo com a telefonia em Minas Gerais, sobretudo com a TELEMAR. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* -Parabenizo o Deputado Márcio Kangussu 
por essa iniciativa. A preocupação com 5 mil empregos é fundamental. Com certeza, 
V. Exa. terá a parceria do PSDB nesta Assembléia, para apurar essa questão e cobrar 
da ANATEL, principalmente, que é a agência responsável por fiscalizar e fazer 
cumprir a lei. 

Mas fico feliz porque, a panir do momento em que V. Exa. está preocupado com 
essas demissões da TELEMAR, com esse caos relativo à pequena empresa nó setor 
gráfico, com absoluta tranqüilidade, também estará favorável a esta minha luta em 
defesa dos designados da educação do Estado. 

Esta Deputada estará de plantão nesta Casa, obstruindo os trabalhos, até que 
consigamos aquilo que foi proposto hoje pelo Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
que tão bem tem conduzido este processo em defesa dos designados, conseguindo 
audiência com o Governador Itamar Franco, para que volte atrás na ação da Secretaria 
da Educação. Ao final dos trabalhos parlamentares, fomos pegos de surpresa, e, com 
certeza, os servidores também. 

Que o Governador autorize a prorrogação dos contratos dos servidores da educação 
até junho do ano que vem, tempo que nos permitirá, com calma, tranqüilidade e 
parceria, buscar caminhos menos dolorosos e injustos para os servidores designados, 
promovendo, assim, a justiça social. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço a V. Exa., nobre Deputada Elbe 
Brandão. A preocupação de dar oportunidade de trabalho aos mineiros é de todos. 

Voltando ao assunto TELEMAR, não podemos, de forma alguma, deixar que cinco 
empresas sejam fechadas, demitam seus trabalhadores e deixem de recolher impostos 
aos cofres públicos, porque a TELEMAR não está cumprindo a legislação. 

Gostaria de tratar também de outro assunto. Fico muito feliz por ver, neste Plenário, 
grande parte da brava bancada do Nordeste mineiro. Há uma referência de 
parlamentar, de homem público, para mim e para toda a nossa região, mas também 
para esta Casa, que é o Deputado Kemil Kumaira, que vai ser Deputado Federal, 
porque nossa região precisa de um. O Deputado Carlos Pimenta, médico, também é 
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bravo defensor da nossa região, assim como a Deputada Elbe, os Deputados 
Tadeu Leite, Doutor Viana e Márcio Cunha, que também quer nos ajudar. Quero fazer 
um chamamento a cada um de vocês. 

Foi criado o IDENE. Antes éramos incluídos na ADENE. Não podemos deixar 
passar essa oportunidade para que possamos nos fortalecer politicamente, e também a 
esse instituto. Agora temos que deixar - aliás, sempre deveríamos ter feito isso - as 
nossas brigas paroquiais de lado e nos aglutinar, mas mobilizar, nos unir em defesa 
dos interesses da nossa região. 

Quero fazer também uma denúncia muito séria. Estive pesquisando, Deputado 
Kemil Kumaira, cidades de porte médio, como Teófilo Ôtoni e Almenara, no Sul de 
Minas, no Oeste de Minas, no Triângulo, para saber quantas tinham centros de 
hemodiálise. Todas tinham; algumas, inclusive, com duas ou três clínicas 
credenciadas. 

No entanto, na nossa região, só Teófilo Otôni tem um centro, no Hospital Santa 
Rosária, muito pequeno e tendo que atender a mais de 1.300 pessoas. 

V. Exas. sabem muito bem que a doença renal cresce muito mais na camada mais 
pobre. Sair de Santa Maria do Salto para fazer hemodiálise em Teófilo Otôni, a 
400km, sair de Santo Antônio do Jacinto, Jordânia, Bandeira, Divisópolis, é 
desumano. E, pior do que isso, chegando lá, não há condições de tratamento, porque 
aquele centro não atende mais. A demanda é tão grande que temos 300 doentes renais 
em nossa região sem oportunidade de se tratar. Essa questão é mais do que política, é 
questão de piedade. Agora, estamos tentando, Deputado Kemil Kumaira, credenciar 
mais uma clínica em Teófilo Otôni, da Dra. Márcia Ramalho, e não estamos 
conseguindo. Essa clínica precisa apenas ser credenciada para atender aos 
necessitados. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero manifestar ao Deputado Márcio 
Kangussu minha inteira solidariedade com sua preocupação nessa extensão de 
serviços à região do vale do Jequitinhonha. Entendo que é chegado o momento de se 
fazer uma discussão à luz da realidade do que existe. São os doentes renais crônicos 
que estão sofrendo, precisando de centros de hemodiálise. Existe um vácuo muito 
grande no setor de atendimento aos derivados de sangue, a hemoterapia, e é 
necessária essa discussão. Como membro da Comissão de Saúde, quero convidá-lo 
para, no início do ano que vem, fazermos uma discussão ampla, tentando dar maior 
apoio e assistência possível à região do vale do Jequitinhonha. Parabéns pelo seu 
pronunciamento. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, encerrando, gostaria de alertar que 
o Estado é obrigado a gastar 8,5% em saúde e não tem gasto. No ano que vem, é a 
hora de nos unirmos para suprir essas necessidades de nossa região. Somos uma 
bancada forte. 

Se o Presidente permitir, concedo aparte ao Deputado Kemil Kumaira. 
O Sr. Presidente- Deputado, temos vários inscritos. 
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O Deputado Márcio Kangussu* - Na nossa região, somos discriminados tantas 

vezes que, nesse final de Legislatura, com um caso tão grave, é oportuno que 
ouçamos, pelo menos por 30 segundos, o ex-Presidente desta Casa, nosso futuro 
Deputado Federal, Kemil Kumaira. Peço a V. Exa. a tolerância de 30 segundos, antes 
de concluirmos, para ouvir o Deputado Kemil Kumaira. 

O Sr. Presidente - Deputado, não é regimental e a pressão está muito forte. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Termino minhas palavras, Sr. Presidente, 

agradecendo sua tolerância e, também, pedindo seu apoio e seu espírito cristão, para 
que nos ajude a corrigir essas distorções, principalmente na área de saúde, no vale do 
Jequitinhonha, e, sobretudo, para implantar, com urgência. no Hospita1 Deraldo 
Guimarães, em Almenara, um centro de hemodiálise, para minimizar o sofrimento de 
nossa gente. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Concedo aparte ao Deputado Kemil Kumaira. 
O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, não poderia 

esperar outra forma de comportamento de V. Exa., que tem sido muito elegante e, 
além disso, é um dos Deputados mais competentes desta Casa. Agradeço, 
antecipadamente, por V. Exa. ter me concedido o aparte. Até acho que a Presidência 
poderia ter concedido, porque, ao final dos trabalhos, estamos já comemorando um 
ano de árdua luta no Plenário da Assembléia, nas comissões, e, nas discussões, seria 
justo, até como motivo de festa, de júbilo, que se tivesse democracia mais acentuada, 
concedendo a todos algumas regalias, principalmente quando se trata de falar de 
alguma coisa importante a respeito dos interesses do nosso povo. 

Gostaria de dizer que tanto o Deputado Márcio Kangussu quanto todos nós, 
representantes das regiões mais pobres de nosso Estado, seja do vale do Mucuri, seja 
do vale do Jequitinhonha, seja do Norte de Minas, muitas vezes precisamos recorrer à 
ajuda e ao apoio de Deputados como V. Exa., de regiões que têm problemas sociais 
menos graves, como o Triângulo Mineiro, para compreender a nossa aflição e o nosso 
sofrimento. Precisamos da ajuda de Deputados de regiões mais ricas para nos orientar, 
para podermos cumprir da melhor maneira possível nossa missão de representar e 
defender os interesses daquela região. 

O ilustre Deputado Márcio Kangussu ainda há pouco se referia, dessa tribuna, ao 
abandono da região do Estado que sequer tem os aparelhamentos próprios para tratar 
dos doentes crônicos renais. Teófilo Otôni tem um hospital que tem esses aparelhos. 
Agora, por iniciativa própria, Dra. Márcia Ramalho e seu marido construíram, com 
recursos próprios, um mini-hospital, uma clínica para atender a esses doentes. 

O Deputado Márcio Kangussu e eu também fomos requisitados para esse trabalho. 
Tentamos conseguir uma autorização para que a clínica funcionasse, mas estamos 
encontrando as maiores dificuldades. O Governo, além de não suprir essas 
deficiências, que são de sua obrigação, ainda procura criar obstáculos e dificuldades 
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para a instalação de clínica. 

Gostaria de pedir ao Deputado Paulo Piau, que é um Deputado de alto gabarito e de 
muito conhecimento, para dizer também no seu discurso sobre a sua apreensão quanto 
a um problema que não deve ser só dos que vivem nos vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha, mas de toda Minas Gerais, que tem que ter sentimento cívico e social 
por todos, sem nenhum tipo de discriminação. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero pedir permissão a todos para 
cumprimentar aqui, nas pessoas das professoras presentes nessa galeria, todas as 
professoras e todos os servidores da educação espalhados por Minas Gerais, inclusive 
no seu vale. 

Contem com a nossa solidariedade e, mais do que isso, com a nossa luta junto com 
vocês, sobretudo as designadas, as professoras, as serviçais, para que possamos 
encontrar uma solução justa e viável, que não seja nenhum privilégio, mas que seja 
justa. Com certeza vamos encontrar. 

Parabenizo, mais uma vez, a Deputada Elbe Brandão, que assumiu essa bandeira 
com muita bravura. Isso nos dá força para nos somar a ela. Na Presidência da 
Comissão de Educação, tenho certeza de que estamos nessa trincheira juntos. 

Sr. Presidente, gostaria de dizer que estamos no final de sessão legislativa do ano 
200 I, ano que foi bastante tumultuado para a Casa, mas esta Casa não deixou de 
trabalhar. A Casa fiscalizou, legislou, conversou com a sociedade, trazendo-a aqui 
para discutir os problemas, realizou várias CPis, seminários e encontros. Quero 
parabenizar os Deputados que, apesar de toda a crise que viveu a Casa - diria: com as 
meias verdades, não com a verdade - ainda estão totalmente à disposição da sociedade 
mineira. 

Já estamos informados de que, no início do próximo ano, realizaremos um grande 
seminário exatamente para dar absoluta transparência à Assembléia Legislativa, de 
modo que a sociedade mineira saiba do significado desta Casa, que, na verdade, 
cumpre o seu papel. A sociedade precisa saber que a democracia tem um custo: custa 
a liberdade do Legislativo, a nossa liberdade de praticar a ação legislativa, sem 
interferência de grupos econômicos e. o que é muito importante, sem interferência do 
crime organizado. Se temos essa liberdade, é claro que estamos também avançando na 
democracia. 

Quero parabenizar os servidores desta Casa, que nos assessoram com muita garra e 
competência e que sofreram, junto conosco, toda esta crise por que passa o 
Legislativo mineiro. Mas haveremos, sim, de aproveitar a crise e encontrar caminhos 
que possam satisfazer ainda mais a sociedade de Minas Gerais. Especialmente à TV 
Assembléia, quero manifestar a nossa gratidão, pela competência com que tem 
transmitido os nosso trabalhos. Nós, que estamos indo às cidades das várias regiões 
do Estado, temos ouvido comentários de pessoas que, pela distância, não sabiam o 
que faz o Poder Legislativo. Agora, a TV Assembléia está lá, na casa e no trabalho de 
todos os mineiros, que cada dia mais assistem à TV Assembléia. Para nós, isso é 
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muito bom, porque um trabalho solitário e anônimo é de difícil reconhecimento. 
E tenho certeza de que o povo está vendo, cada dia mais, aqueles que querem o bem 
do Estado. 

Gostaria, também, de parabenizar ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Refiro-
me ao Presidente José Ferraz, nosso companheiro de tempos passados; ao relator de 
um processo sobre o qual falarei logo mais, o ex-Deputado Simão Pedro Toledo; ao 
nosso companheiro, ex-Deputado Elmo Braz; aos Conselheiros Murta Lage, Sylo 
Costa, Carone e Flávio Régis. Tive a oportunidade de acompanhar de perto um 
processo que aquela Casa analisou com muito critério e pude ver como as coisas são 
tratadas de maneira séria no Tribunal, o que me deixou muito feliz. Todos acabamos 
ficando distantes tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Contas - nós, da 
Oposição, às vezes até do Executivo. Assim, quando nos aproximamos de uma 
estrutura dessas e vemos que ali se realiza um trabalho sério, não podemos deixar 
passar a oportunidade de parabenizá-la. E o nosso Tribunal de Contas vem fazendo 
um trabalho especial no sentido de coibir a corrupção, sobretudo, e de trazer 
transparência e lisura ao processo da administração pública no Estado. 

Gostaria de me referir a um processo de maneira especiaL Lamentavelmente, a 
política menor e miúda faz, muitas vezes, uma cortina de fumaça nos interesses 
maiores da população. O processo que acompanhei diz respeito às contas do ex-
Prefeito de Ubcraba, Luís Guaritá Neto, Vice-Presidente do PFL no Estado, e 
começou com um processo de licitação pública de uma empresa chamada Setembro, 
para dar publicidade às ações da Prefeitura Municipal. Lamentavelmente, em que pese 
a toda a justificativa e argumentação, tivemos uma ação civil na justiça comum para a 
condenação do ex-Prefeito. Não quero questionar a decisão da justiça; muito longe 
disso. Mas a primeira instância de Uberaba, por meio do Juiz Lenin lgncthi, tomou 
uma decisão condenando o ex-Prefeito a devolver à Prefeitura recursos gastos com 
publicidade. 

Nesse ínterim, entre a decisão do Juiz de Direito, que não vamos contestar, pois o 
Tribunal de Segunda Instância julgará o processo, que se encontrava em análise no 
Tribunal de Contas, acompanhei, de perto, o assunto, vendo quanto são discutidos os 
detalhes de cada procedimento. Houve a votação. em que cada Conselheiro deu seu 
voto, e esse processo, especificamente, por unanimidade, recebeu parecer favorável, 
comprovando que as contas do ex-Prefeito Luís Guaritá Neto nada tinham de 
irregular, como sabíamos, pela coerência, seriedade e honestidade que demonstrou à 
frente da Prefeitura Municipal de Uberaba. Nesse meio tempo, houve a decisão da 
primeira instância, em Uberaba, relativa a essa ação, e tivemos um fato que nos deixa 
angustiados, pois Minas Gerais precisa falar de uma política maior, de 
desenvolvimento, de planos, de programas c projetos que venham a beneficiar o 
Estado, suas regiões e municípios. Nesse período, tivemos um aproveitamento 
político pequeno. Lamentavelmente, o ex-Presidente Deputado Anderson Adauto 
aproveitou-se, segundo informações, de uma empresa de publicidade chamada DNA, 
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que, segundo consta, é ligada ao Senador José Alencar, que, por sua vez, tem 
ligação com o Deputado Anderson Adauto. E, antes mesmo da decisão do Tribunal de 
Contas, essa empresa divulgou o resultado da justiça de primeira instância, de 
Uberaba, para todo o País, denegrindo a imagem de uma pessoa séria, o ex-Prefeito 
Luís Guaritá Neto. Portanto, essa é a política pequena, miúda. O artigo, contendo essa 
condenação, foi publicado na "Folha de S. Paulo", no "Hoje em Dia", na imprensa 
regional. Portanto, conclamo todos os Deputados a deixarem essa política pequena, 
miúda, essa política que só persegue e não leva a nada, para que possamos construir 
um Estado melhor. Nada tenho contra o processo judicial, pois é um instrumento que 
a sociedade democrática possui. Mas aproveitar-se de uma decisão de primeira 
instância para espalhar essa matéria para o Brasil inteiro, denegrindo a imagem de 
uma pessoa séria, isso temos que contestar. Desafio o Deputado Anderson Adauto a 
colocar a sua vida na balança junto com a de Luís Guaritá Neto, para verificarmos 
quem é mais sério, quem se encontra mais interessado no bem público e no de toda a 
população. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as nossas 

primeiras palavras sejam de saudação aos colegas desta Casa, no término de mais um 
ano desta legislatura. Deus me deu a honra de representar a cidade de Montes Claros e 
a região do Norte de Minas. 

Fui Vereador em 1976, o mais votado da história da cidade de Montes Claros até o 
momento; em 1982 fui eleito Prefeito dessa cidade, ainda no verdor dos meus 27 
anos; em 1990 fui eleito Deputado Federal com 52 mil votos; em 1992 fui eleito para 
um segundo mandato como Prefeito. E, em 1998, fui eleito Deputado Estadual. Tenho 
a honra de dizer que esta Casa é uma escola. Aqui se aprende muito e é a 
oportunidade que nós, homens públicos, temos de exercitar nosso interesse 
comunitário. Nesse final de ano, quando vimos uma Assembléia profundamente 
fustigada, injustamente agredida, quando vimos esta Casa ser metralhada, como se 
todos os Deputados fossem reduzidos à insignificância da sarjeta, é importante 
mencionar que esta Casa resgatou sua imagem, resgatou sua dignidade aprovando 
projetos da maior importância, com a responsabilidade de quem tem a maior 
independência em relação ao Poder Executivo. Nesse aspecto, reconheça-se, porque é 
de direito, a vocação do Governador Itamar Franco de não garrotear esta Casa como 
sempre ocorreu no passado. 

No dizer de Montesquieu, os Poderes são harmônicos e independentes. Essa é a 
definição fi1osófica, mas não tem sido assim nos últimos anos. Os Governadores, de 
modo geral, querem exercer sobre esta Casa um garroteamento tal que deixa a Casa 
impedida de trabalhar. O Governador Itamar Franco faz questão de dar independência 
a esta Casa, de dar liberdade para que instale as suas CPis, para que ela investigue o 
próprio Governo, que tenha liberdade para votar aquilo que deve ser votado. Tanto 
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isso é verdade, que nesta Casa foram corrigidas algumas medidas do próprio 
Governo. Em outras ocasiões, alguns vetos foram denubados contra a vontade do 
Executivo, o que demonstra que os Deputados criaram maturidade e aprenderam a ter 
a responsabilidade de quem tem que votar aquilo que é certo e impedir que aquilo que 
é errado venha a ser aprovado. Esta Casa é o espaço mais econômico que se pode ter 
para garantir a democracia em nosso Estado. Um dia destes, peguei o total de tudo 
que se gasta na Assembléia de Minas - o orçamento para o próximo ano é de 
R$300.000.000,00 -, dividi pela população de nosso Estado e cheguei à conc1usão de 
que este espaço aberto ao povo, para onde convergem todas as tendências populares. 
para onde vêm os desvalidos pedir apoio, para onde vêm os comerciantes, os 
professores, os funcionários públicos, os lojistas, como ocorreu nesta semana, custa 
R$18,00 "per capita" por ano ao povo mineiro. Isso significa 2% da receita bruta do 
Estado. Será que manter uma Casa destas, aberta a todas as tendências, por R$18,00 
por ano é um custo tão alto assim? Será um custo tão alto para merecermos essa 
enxurrada de acusações? 

Esta Casa fez o seu dever. Havia distorções de 20 anos ou mais, e os Deputados se 
foram acostumando a receber um salário razoável, remuneração que se confundiu 
com a despesa a tal ponto de imaginar-se um valor muito superior ao necessário. Mas 
esta Casa fez seu mea-culpa, reconheceu que estava errada, caiu dentro da realidade 
econômico-social do Estado e termina o ano merecendo o aplauso do povo mineiro, 
dirigido não a mim, pessoalmente, mas à instituição. Hoje estamos aqui como 
Deputados, amanhã poderemos não estar, mas estará funcionando, mantida e 
preservada, a força legislativa, a Casa do povo, onde estarão preservados a 
democracia e o direito de todas as correntes políticas ao assento, à vez e à voz. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, agradeço o 
aparte. Não poderia deixar de trazer minha manifestação dentro desse contexto, 
parabenizando V. Exa. por esse enfoque. Quero ainda complementar, Deputado Luiz 
Tadeu Leite, que a Assembléia Legislativa é um Poder extremamente importante para 
a manutenção da democracia, sem o qual voltaremos ao regime ditatorial, que não 
interessa à sociedade. Esse poder foi agredido. As pessoas foram responsabilizadas, 
mas, muito mais do que elas, o Poder foi atingido. E haveremos de aproveitar a 
situação para colocar para a sociedade mineira a verdade, que ainda está oculta. 

A Assembléia de Minas gasta 2% do orçamento do Estado, como ocorre com todos 
os parlamentos do País. E a Assembléia mineira é uma das mais produtivas, 
exportando procedimentos e processos para as outras. Então, pergunto: .. onde está o 
milagre?". Se pensássemos em uma empresa, veríamos que confundiram faturamento 
com lucro e, no caso da Assembléia, orçamento com salário. Havida a confusão, 
temos a responsabilidade de passar a informação correta para o povo de Minas. Muito 
obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Peço vênia para fazer minhas as palavras de V. 
Exa., a fim de reforçar nosso discurso. 
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A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Gostaria de parabenizar o Deputado 

Luiz Tadeu Leite por estar trazendo, no último dia dos trabalhos deste ano, 
informação lúcida e clara do que representamos e de quanto custamos para o povo de 
Minas Gerais. Se V. Exa. for analisar, realmente R$18,00 é muito barato, se 
soubermos fazer deste parlamento um instrumento de resgate da dignidade. 

Agradeço ainda a V. Exa., pois sei que é meu parceiro e também luta para que a 
justiça social chegue aos professores designados e aos serviçais do Estado. Neste 
momento, já temos alguns representantes na Casa e esperamos que, no decorrer da 
tarde, cheguem mais, pois o interior já está se mobilizando, por cidades como Montes 
Claros, Uberaba, Poços de Caldas e Barbacena. Aliás, Uberaba é terra do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que se negou a assinar o requerimento pedindo ao 
Governador do Estado que prorrogue até junho os contratos desses designados, para 
que, conjuntamente com o Sind-UTE, a Assembléia e a comunidade, encontremos 
uma solução para o problema. 

Gostaria de ouvir de V. Ex a., que já afinnou, no passado, esse apoio, a sua atual 
posição. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Deputada Elbe Brandão, não temos o costume de 
mudar de pensamento, raciocínio ou interesse com o passar dos tempos, ainda mais 
quando passa tão pouco tempo. 

Continuo com o mesmo propósito de ser solidário e de apoiar efetivamente a 
situação desses milhares de servidores e serviçais, que são funcionários do Estado de 
Minas Gerais. Eu, que tive a alegria de ter apoiado o Governador Itamar Franco nos 
dois turnos da eleição, recuso-me a acreditar que o seu governo fará a injustiça de 
demitir, sem nenhum direito, milhares de pessoas em nosso Estado, que prestaram 5, 
8, 1 O e 20 anos de serviço. Essas pessoas não foram aprovadas nos concursos de 
provas, mas no concurso do trabalho diário. Caso não fossem competentes, não 
estariam trabalhando por tanto tempo nas escolas. Aguardo que a Secretaria da 
Educação encontre uma solução para esses milhares de pessoas. 

Esta Casa, especialmente nas CPls, teve a oportunidade de brilhar neste ano que se 
finda. Os Deputados trabalharam na condição de investigadores, com o poder de 
polícia. Por essa razão, CPis importantes houve. No final do ano, acaba de ser 
instalada a CPI do Sistema Prisional, que investigará as irregularidades, as 
ilegalidades, as falcatruas e as corrupções nos sistemas penitenciário e prisional do 
Estado. Tive a honra de ser indicado o seu relator. Daqui para a frente, especialmente 
no retomo às nossas atividades, teremos a oportunidade de desbaratar uma quadrilha 
de tráfico de drogas que infelizmente se instalou nos setores da Secretaria da Justiça, 
por meio das penitenciárias. Parece haver vestígios de graves irregularidades que 
precisarão ser enfrentadas. Nesta semana, tive a iniciativa, amplamente apoiada por 
esta Casa e já aceita pelo seu Presidente, de propor a instalação da chamada CP! do 
Futebol Mineiro. A CPI do Futebol em nível nacional encontrou muitas 
irregularidades na Federação Mineira e nos clubes profissionais, apenas em um 
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levantamento superficial. Esperamos que a CPI do Futebol Mineiro, que será 
muito comentada no ano que vem, porque iniciará em fevereiro, traga para esta Casa 
os seus extratos bancários e as suas contas telefônicas, quebrando-se sigilos bancários, 
a fim de buscar a verdade. Gostariamos de saber se há corrupção apenas na política. 
Onde existir, terá de ser combatida. E a CPI do Futebol começará a colocar o dedo na 
ferida de uma questão que, infelizmente, sabemos que existe há muitos anos, mas não 
aprofundamos nesse assunto como devíamos. A CPI do Futebol nacional cumpriu o 
seu papel. Caberá à CP! do Futebol Mineiro estender as suas garras, buscando 
aprofundar-se, para realmente encontrar as irregularidades. 

Há pouco assistimos ao grande pronunciamento do Deputado Márcio Kangussu, 
com quem nos solidarizamos. Ele solicita um sistema de hemodiálise para a região 
onde nós dois somos votados, especialmente para Almenara, que precisa muito desse 
recurso. 

No final do ano passado, lamentamos a situação da BR-135, da BR-040 e de outras 
rodovias mineiras, pelo seu estado lastimáveL Naquele momento, tínhamos a 
esperança de que, passado o ano, haveria a reforma e o racapearnento de todas as 
estradas de Minas Gerais. Após um ano, estamos em uma situação ainda pior: as 
estradas pioraram, e há algumas intransitáveis, como a BR-135. Chegamos novamente 
ao Natal, viajando por essas estradas e correndo o risco de sofrer acidentes e de perder 
vidas preciosas. Até quando teremos de agüentar esse Governo Fernando Henrique. 
"Quo us quae tanden" Fernando Henrique Cardoso "abu tere". Quando Minas Gerais 
ficará livre do jugo, da perseguição e da marcação do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Muito obrigado. 

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

desta Casa, pessoas que nos vêem pela TV Assembléia, pessoal da galeria, senhoras e 
senhores, alguns servidores do Estado, da área da educação, afastados 
preliminarmente para fins de aposentadoria ou já aposentados por ato do Governador, 
têm sido convocados a retornar ao trabalho em virtude de interpretação de dispositivo 
legal aplicável ao direito que pleiteiam, mais precisamente do an. 285 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais. 

Como podem ver, as dificuldades não são apenas com os designados. Elas 
acontecem em muitas outras situações da área da educação. Estamos aqui para 
recompor a justiça. V amos, junto com o Governo do Estado, buscar os caminhos para 
conseguir a solução desses problemas injustos que estão acontecendo, principalmente 
no caso da educação. · 

Tal convocação vem ocasionando sérios transtornos: em primeiro lugar, para o 
ensino público, pois esses profissionais estão sendo reconduzidos às salas de aula, 
sem uma nova capacitação que possa sanar a defasagem natural pela falta do exercício 
durante muitos anos; em segundo lugar, para os próprios servidores, já que, julgando-
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se, com razão, aposentados, muitos transferiram domicílio para outros Estados, e 
alguns passaram a se dedicar a outras atividades profissionais. Grande maioria não 
tem hoje condições físicas para retomar o exercício das funções, por problemas de 
saúde. 

A intranqüilidade é geral, e os servidores se sentem inseguros e desrespeitados. Por 
esse motivo, encaminhei à Presidência desta Casa, em 28/8/2001, requerimento para 
que seja formulado apelo ao Secretário de Recursos Humanos e Administração e ao 
Secretário da Educação, a fim de que não sejam realizadas novas convocações, pelo 
menos até que seja votada neste Legislativo a Proposta de Emenda à Constituição 0° 

78/200 I, de nossa autoria. Essa proposta de emenda à Constituição tem como uma de 
suas finalidades delinear, claramente, o destinatário do direito à contagem 
proporcional do tempo de magistério de que trata o art. 285 da Constituição do 
Estado, uma vez que, pelas normas regulamentadoras da concessão do benefício, 
restou excluído do direito um segmento dos servidores a quem a contagem 
proporcional também se aplica. É o caso do ocupante do cargo de professor, ao se 
aposentar, que se enquadra na modalidade comum de aposentadoria, em virtude de ter 
exercido, por qualquer tempo e razão, atividade fora da docência e ter, em 
conseqüência, perdido o direito à aposentadoria especial. 

Para se fazer justiça aos citados servidores, que foram prejudicados, muitos deles já 
aposentados, por terem perdido os dias adquiridos com a aplicação da referida 
proporcionalidade, em face das últimas orientações, ainda mais restritivas que as 
anteriores, a minha proposta de nova redação para o art. 285 deixa claro, em seu 
inciso II, alínea "b", que o benefício se aplica à hipótese de aposentadoria comum, 
com proventos integrais ou proporcionais, requerida até a data da Emenda à 
Constituição Federal n• 20, publicada em 16/12/98, quando o direito ao tempo ficto 
estava assegurado, e àquela requerida ou a ser requerida após sua edição, com base no 
seu art. 3°. 

Este Legislativo, ao que parece, ainda não recebeu a manifestação da SERHA a 
respeito do teor do requerimento, mas acredito que o Sr. Secretário será sensível ao 
apelo, suspendendo as convocações até o aclaramento definitivo, que se propõe com a 
Proposta de Emenda à Constituição no 78, do disposto na Constituição do Estado. 

Peço a compreensão dos órgãos responsáveis pelo assunto. E aos meus pares peço a 
aprovação da PEC no 78, que há de realinhar e padronizar o entendimento relativo à 
contagem do tempo de serviço, devolvendo a muitos servidores a tranqüilidade tão 
necessária. 

São servidores que, ao longo de uma carreira de bons serviços, deram o melhor de 
si pela administração pública do nosso Estado e merecem usufruir da sua 
aposentadoria sem revezes ou sobressaltos. 

Quero, ainda aproveitando a oportunidade, agradecer ao Sr. Presidente desta Casa, à 
Mesa Diretora, aos caros funcionários - não me pennito mencionar setores, pois todos 
integram esse conjunto eficiente de colaboradores -, aos representantes dos órgãos de 
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imprensa. aos cidadãos que, das galerias, prestigiam os nossos trabalhos c 
testemunham o nosso empenho em representá-los com dignidade, às representações 
profissionais, sindicatos e organizações que sempre se fizeram presentes em nossas 
lutas, comissões, reuniões etc. Dedico especial agradecimento aos valorosos ex-
servidores da extinta MinasCaixa, que vêm caminhando comigo e estreitando os laços 
de amizade e respeito. Foi um ano muito profícuo, mas muito difícil. Dirijo-me com 
admiração e gratidão a todos os meus pares, cumprimentando-os pela correção do seu 
desempenho e compromisso com o bem-estar da comunidade que representamos, na 
esperança de dias melhores para o povo mineiro. Se, por vezes, divergimos, a grande 
ganhadora foi a democracia, que nos garante a mais ampla liberdade de expressão. 
Dos debates sempre surge a forma mais aperfeiçoada dos textos legais que temos a 
grande responsabilidade de propor à sociedade. Agradeço, pois, a todos pela cortesia e 
pelo convívio ameno e respeitoso. Ao Governador do Estado, aos Secretários de 
Estado, às autoridades e aos diversos órgãos do Executivo Estadual, ao Judiciário, ao 
Tribunal de Contas e aos demais órgãos, o meu apreço e consideração. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado Doutor Viana, 
estou ouvindo atentamente V. Exa. Esta é a hora de agradecer, sim, na última sessão 
deste ano, quando a Assembléia Legislativa, mais do que nunca, prestou relevantes 
serviços ao seu povo e sua gente. Vejo a importância do discurso de V. Exa. 

É importante, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela nossa convivência 
fraternal, pelo espírito de solidariedade que une e sempre unirá todos os parlamentares 
do Estado. 

É necessário parabenizar também a Mesa Diretora, os nossos assessores, enfim, 
todos os funcionários desta Casa, que é um modelo e exemplo de Minas para o Brasil. 
Unindo-me a V. Exa., desejo a todos os nossos servidores que sejam muito felizes. 
Tenho a certeza de que esta Assembléia continuará a ser o esteio, o timoneiro das 
decisões em defesa do povo mineiro. 

Parabéns a V. Exa. e a todos que aqui lutam c labutam, a quem rendo os nossos 
agradecimentos e as nossas homenagens. Espero que cada um tenha, juntamente com 
a família, paz e tranqüilidade. Manifesto a nossa gratidão e os votos de muita 
prosperidade, particulannente àqueles que trabalham nesta Casa abençoada por Deus. 
Peço a Deus que abençõe V. Exa., que desempenha um trabalho brilhante, exemplo 
para todos os parlamentares de Minas. 

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do nobre Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. 

Abordarei, rapidamente, dois assuntos relacionados com as BRs-040 e 135. Hoje, o 
Ministro dos Transportes esteve na cidade de Três Marias. O Superintendente do 
DNER, Dr. Élcio Montese, quer fazer tudo em benefício do nosso Estado. Não é sua 
culpa se não o faz ou não o faz por completo; o problema é a falta de recursos, que 
não são liberados, principalmente pelo Ministério dos Transportes. Hoje, lamento não 
ter tido tempo e oponunidade para ir a Três Marias, estar junto do povo daquela 

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



1145 
cidade e da minha região. Mas tínhamos e temos o dever de votar matérias como 
o orçamento, o Código de Ética e o projeto que envolve os Carcereiros da Polícia 
Civil. Enf1m, temos de estar presentes para votar, possivelmente neste último dia de 
trabalho legislativo em 2001, matérias importantes. Portanto, não desejei ausentar-me. 

Tenho a confiança de que, após as chuvas, será feito o recapeamento da BR-040 até 
Três Marias, no trevo de Curvelo, e a duplicação desde Sete Lagoas até aquele trevo, 
bem como o recapeamento da BR-135, que está na fase tapa-buracos. Essas obras são 
necessárias, uma vez que está em risco não só a vida do povo mineiro, mas também a 
de todos que transitam por aquelas duas BRs do nosso Estado. 

Na condição de médico, faço coro com o Deputado Márcio Kangussu, que solicitou 
a viabilização, o mais breve possível, da hemodiálise para os vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri. Claro que temos de lutar pelas condições de vida das pessoas que têm 
problemas renais crônicos. Apoiamos totalmente essa justa reivindicação feita por 
esse grande Deputado, nesta tarde. 

Agradeço a Deus por mais um ano de vida e de trabalho. Agradeço ao povo mineiro 
e, de modo particular, ao povo da minha região, do Centro-Norte de Minas, 
especialmente da minha querida Curvelo, que me fez majoritário. A todos o meu 
agradecimento, o meu reconhecimento e o meu compromisso de continuar a exercer 
com responsabilidade, respeito e lisura o mandato que me confiaram. Feliz Natal, 
feliz Ano Novo. 

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

1:1 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2• 
Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos 3.060 e 3.061/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, e 3.062 a 3.064/2001, da Comissão de Meio Ambiente. 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 Meio Ambiente - aprovação, na 31 • Reunião 
Extraordinária, do Requerimento no 2.950/2001, da Comissão de Direitos Humanos; e 
de Direitos Humanos - aprovação, na 988 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°S 
56/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e 1.852/2001, do Deputado Antônio 
Andrade, e dos Requerimentos nos 3.013/2001, do Deputado Irani Barbosa, e 
3.010/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva(- Ciente. Publique-se.). 
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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 do Projeto de Resolução no 1.803/2001, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a criação c a implementação do Sistema Integrado de 
Administração Financeira da Assembléia Legislativa - SIAFI - Assembléia (- À 
Promulgação.); e dos Projetos de Lei n°s 642/99, do Deputado Antônio Andrade, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer revcter imóvel que menciona ao Município de Rio 
Paraopeba; 646/99, do Deputado Eduardo Brandão, que torna obrigatória a afixação, 
em hospitais e clínicas, de cartaz com informações sobre os procedimemos a serem 
adotados em caso de óbito de pacientes; 694/99, do Deputado João Batista de 
Oliveira, que dispõe sobre sanções a práticas discriminatórias contra pessoas em 
virtude de sua orientação sexual; 718/99, do Deputado Paulo Piau, que dispõe sobre a 
renegociação dos contratos de financiamento habitacional concedido com recursos do 
Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências; 1.105/2000, do 
Deputado Adclmo Carneiro Leão, que dispõe sobre a habilitação de estabelecimentos 
de produtor artesanal ou de agricultura familiar para produzir ou manipular alimentos 
para fins de comercialização; 1.159/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias e de bingos pela Loteria do 
Estado e dá outras providências; 1.162/2000, do Deputado Fábio A velar, que dispõe 
sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca 
c da agricultura no Estado e dá outras providências; 1.291/2000, do Deputado Gil 
Pereira., que dispõe sobre isenção de pagamento de taxas para expedição de segunda 
via de cédulas de identidade e carteira de habilitação das pessoas que comprovarem 
que foram vítimas de furto ou roubo; 1.351/2000, do Deputado Márcio Cunha, que 
autoriza o Poder Executivo a estabelecer o calendário estadual de eventos culturais e 
turísticos; 1.478/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social; 1.628/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre o 
processo administrativo no âmbito da administração pública estadual; 1.760/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a recomposição das tabelas e dos valores 
mensais dos cargos e das funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da 
FHEMJG e dá outras providências; 1.761/2001, do Governador do Estado, que institui 
a gratificação de saúde para os servidores das classes de cargos que menciona do 
Quadro Especial do Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde e dá outras 
providências; 1.767/2001, do Deputado João Batista de Oliveira e outros, que dispõe 
sobre o processo de produção do queijo Minas artesanal e dá outras providências; 
1.784/2001, do Deputado Dilzon Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Boa Esperança; 1.858/2001, do Deputado Mauri Torres, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel que 
especifica; 1.874/2001, do Deputado Antônio Júlio, que permite celebração de 
convênios entre as universidades, o sistema estadual e os municípios mineiros para 
implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior; e 1.88012001, do Deputado 
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dos Ferros o imóvel que especifica (-À sanção.). 

Leitura do Relatório das Atividades 
O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Lê:) 

1147 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS NA 3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 14' 

LEGISLATURA 
A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que lhe confere o inciso III do 

art. 79 do Regimento Interno, apresenta o relatório das atividades desta Casa na 3a 
Sessão Legislativa Ordinária da 148 Legislatura. 

I - Apresentação 
Um parlamento moderno não pode ser avaliado apenas pelo número de leis que 

produz. A instituição possui junto à sociedade uma missão muito mais complexa, que 
se desdobra em suas funções institucionais: legislar, fiscalizar e oferecer um espaço à 
manifestação do pensamento e da vontade dos diversos segmentos sociais, visando 
transfonnar as diferenças em diálogo e este em soma de esforços para a construção do 
bem comum. 

Nesse sentido, a lei de qualidade, capaz de introduzir transformações positivas nas 
relações sociais, é fruto de um longo processo, que passa necessariamente pela 
consulta à população e pelo debate exaustivo. 

A fiscalização não se esgota na verificação contábil, mas inclui necessariamente 
uma avaliação das políticas públicas, tanto no que toca à sua execução quanto à 
efetividade de seus resultados. 

Por outro lado, o parlamento deve constituir-se em um lugar em que a diversidade 
de interesses, de opiniões e de opções ideológicas se expresse e se componha, 
dirigindo a ação do Estado em benefício de todos, especialmente dos excluídos. 

Essas premissas fundamentaram as diretrizes da Mesa para os trabalhos desta 
Assembléia em 2001, seja em Plenário, seja no âmbito das comissões permanentes e 
temporárias, seja nos eventos institucionais que a Casa promoveu ou apoiou. 

Os tempos difíceis que o Estado atravessa exigiram que as ações fossem pautadas 
pelo realismo, mas por um realismo sempre temperado com a preocupação social. 
Com os pés na terra, buscou-se tirar o máximo dos recursos escassos, investindo-os 
em três projetos prioritários: 

- o incremento do processo de interiorização do trabalho da Assembléia, com ênfase 
nas questões regionais; 

- o aprimoramento do exercício da função fiscalizadora, mediante a avaliação e o 
controle sistemáticos da execução das políticas públicas; 

- o aperfeiçoamento da integração com a sociedade. 
Com o objetivo de tornar a Assembléia cada vez mais presente no interior do 

Estado, as comissões se deslocaram para todos os quadrantes de Minas, para conhecer 
de perto os problemas e as reivindicações das comunidades locais. Em Almenara, 
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Curve1o, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Machado, Montes 
Claros, Passos, Patos de Minas, Paracatu, Teófilo Otôni e Uberaba aconteceram 
audiências públicas da CP! do Preço do Leite, criada para apurar os mecanismos de 
formação do preço do leite na indústria e no comércio e investigar indícios de 
canelização. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia deslocou-se 
para todas as regiões mineiras, para discutir com representantes da sociedade o quadro 
de nossa educação pública e colher informações para avaliar o plano de carreira do 
magistério. A Comissão de Turismo, Indústria c Comércio foi a Jacutinga, Alfenas, 
Pompéu, Ubá e Lima Duarte para analisar, junto com as populações desses 
municípios, estratégias para o incremento da atividade turística e o desenvolvimento 
regional. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais foi a Nova Lima para 
verificar o resultado do desastre ecológico provocado pelo rompimento da barragem 
de contenção de rejeitas da Mineração Rio Verde. Os danos ambientais causados pela 
extração do minério de ferro levaram os Deputados a promover audiências públicas 
em Itabirito e Vazante e visitas para inspeção em Sabará, Caeté, Confins e Lagoa 
Santa. 

Por meio do Fórum Desenvolvimento Econômico Regional, os eventos promovidos 
pela Assembléia deixaram o Palácio da Inconfidência para facilitar a participação dos 
cidadãos do interior do Estado e estudar os problemas onde eles se fazem sentir com 
mais intensidade. 

Integrando esse fórum, o Encontro Cultural da Província de Ardósia de Minas 
Gerais, que teve lugar em setembro, no Centro Social da Cidade de Papagaio, foi de 
grande importância para os segmentos ligados à extração, ao beneficiamento e à 
comercialização do produto, que é um dos pilares da economia do Centro-Oeste 
mineiro. 

O seminário Modernização do Comércio como Alternativa para o Desenvolvimento 
Regional mobilizou Divinópolis e Nova Serrana em torno do debate dos problemas e 
das perspectivas da indústria do vestuário, culminando no lançamento do Plano de 
Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis. 

Em Alto Rio Doce, o Seminário de Desenvolvimento Regional - Microrregião da 
Mantiqueira reuniu os Municípios de Alto Rio Doce, Brás Pires, Capela Nova, Catas 
Altas da Noruega, Cipotânea, Desterro do Melo, Dores do Turvo, Divinésia, 
Itaverava, Lamim, Mercês, Paula Cândido, Piranga, Porto Firme, Presidente 
Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, 
Senhora dos Remédios e Silveirânia para propor estratégias de desenvolvimento por 
meio da elaboração de projetos sociais e políticas públicas em áreas prioritárias. 

O 1° Fórum Interestadual sobre Preservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Grande Lago, em Tupaciguara, foi mais uma iniciativa desta Casa para discutir os 
problemas regionais no lugar em que eles se apresentam. 

Com grande sucesso, foi promovido, em cidades-pólo, o seminário Administração 
Pública Competente, com a finalidade de oferecer aos quadros administrativos 
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municipais a oportunidade de aprofundar e reciclar conhecimentos sobre temas 
imponantes, como técnica legislativa, redação oficial, organização e procedimentos 
regimentais, gestão financeira e orçamentária, aspectos juridicos e securitários da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa foi pioneira e contribuiu para- responder a 
uma grande demanda por informações, num tempo de mudanças substanciais nas 
regras da administração pública. O trabalho foi complementado com a formação de 28 
novas turmas do curso de Administração Pública Competente, que funcionaram em 
Belo Horizome. Ao todo, inscreveram-se no programa 3.187 participantes. 

No esforço visando à capacitação de agentes públicos municipais, utilizaram-se, 
além de cursos presenciais, recursos como publicações e vídeos didáticos. 

Em seu diálogo com o interior, a instituição incrementou o uso dos recursos da 
mídia e da informática. Foram inauguradas 15 novas estações da TV Assembléia, 
levando a um público ampliado uma grade de programação variada, que alia a 
cobertura do trabalho legislativo a informações de utilidade pública, cultura e lazer. 
Hoje são disseminadas informações para mais de 160 emissoras de rádio. 

Em 2001, o aprimoramento da função fiscalizadora da Assembléia deu-se, 
principalmente, por uma utilização eficaz das comissões parlamentares de inquérito e 
das comissões especiais. 

Entre as primeiras, três concluíram os trabalhos durante este ano, encaminhando 
suas conclusões ao Executivo, ao Judiciário e ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis. As CP!s das Licitações, do Fundo Somma e da Saúde 
obtiveram, ainda durante seu funcionamento, resultados importantes no sentido de 
coibir práticas administrativas inadequadas e prejudiciais ao Estado. Espera-se que, 
com os respectivos desdobramentos nos órgãos para os quais foram remetidas as 
conclusões, seus efeitos ganhem ainda mais efetividade. 

Instaladas no segundo semestre deste ano, as CP!s do Preço do Leite, das 
Carvoarias e da Mina de Morro Velho, pelo ritmo que imprimiram às apurações, têm 
sido acompanhadas com vivo interesse pelos segmentos sociais relacionados aos 
respectivos objetos de investigação. A CP! do Preço do Leite já mostra seus primeiros 
resultados, sob a forma do Projeto de Lei n• !.900/2001, que modifica a política 
tributária sobre o leite e seus derivados, favorecendo, de modo especial, os pequenos 
e médios produtores e tornando o setor mais competitivo. 

Entre as comissões especiais que funcionaram em 2001, destacam-se a da Lei 
Robin Hood, que procedeu a estudos sobre a legislação relativa ao rateio da parcela de 
arrecadação do ICMS destinada aos municípios, a do Ensino Superior, a das 
Máquinas "Off-line'", a do BDMG, a do Esporte, a do Programa de Concessão de 
Rodovias e a da Prostituição Infantil. 

Ainda em funcionamento, a Comissão Especial do Código de Trânsito, das Multas e 
Taxas já conseguiu a redução de diversos tributos e deu início à discussão, pela 
sociedade, da justeza e da eficácia das multas de trânsito. 

A função fiscalizadora tem sido, ainda, exercida incansavelmente pelas comissões 
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permanentes em seu âmbito de competência, ressaltando-se o encaminhamento 
dado às denúncias apresentadas pelos cidadãos. 
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No que se refere à integração entre o Legislativo e a sociedade, a Casa assegurou, 
em 2001, a continuidade dos projetos integrantes do programa Educação para a 
Cidadania: Cidadão Mirim, voltado para estudantes do ensino fundamental; Caminhos 
da Democracia, cujo público-alvo são os alunos do ensino médio, e Jornada 
Universitária, dedicada aos que cursam o ensino superior. Merece destaque o projeto 
Melhor Idade, estruturado para atender aos representantes da terceira idade. O curso 
de Educação para a Cidadania, disponibilizado pela Internet, foi reforrnulado, 
adquirindo o formato de cartilha eletrônica. 

O Programa de Formação de Lideranças Comunitárias, concebido para dar apoio às 
organizações não governamentais, especialmente no que se refere à formação e 
capacitação de lideranças efetivas e comprometidas, ofereceu 3 turmas para o Curso 
de Lideranças Comunitárias, atingindo um universo de 340 inscritos, entre 
representantes de associações comunitárias, entidades de classe, agentes públicos, 
Prefeitos e Vereadores. 

Neste ano, o Curso Básico de Assessoria Parlamentar, que dissemina informações 
sobre o trabalho da Assembléia a integrantes de diversos órgãos públicos e entidades 
da iniciativa privada, teve a adesão de 98 participantes. 

Entre os principais instrumentos para o aprimoramento das relações entre o 
Legislativo e a sociedade, estão os eventos promovidos ou apoiados pela Casa. Além 
do seminário Administração Pública Competente e do fórum Desenvolvimento 
Econômico Regional, foi realizada uma série importante de encontros. 

A Assembléia de Minas, que sempre foi sensível às questões do gerenciamento das 
águas e da produção de energia, redobrou, em 2001, seus esforços para buscar 
soluções para os problemas atinentes a esses setores. 

Motivada, de um lado, pela preocupação ambiental; de outro, pelas íntimas relações 
entre o gerenciamento das águas e a própria soberania; de outro, ainda, pelas dúvidas 
sobre as privatizações e pelo acirramento da crise energética, a instituição liderou um 
grande movimento, intitulado "Minas em Defesa das Águas", que envolveu os mais 
significativos segmentos da população mineira. O ponto alto da mobilização foi a 
realização de seis ciclos de debates, que tiveram por temas a desverticalização da 
CEMIG. a defesa das águas de Minas, o colapso energético brasileiro, o 
gerenciamento das águas em âmbito interamericano, a gestão das águas no caso do rio 
Uberaba e a proteção ambiental na bacia do rio das Velhas. Os eventos foram 
complementados por um fórum técnico sobre as alternativas energéticas e pela 
comemoração dos 500 anos do rio São Francisco. 

A preocupação com o social e a resistência a um modelo inadequado de 
globalização econômica motivaram outra série de eventos. Legislativo e sociedade se 
uniram na busca de respostas nos fóruns técnicos Alternativas para o 
Desenvolvimento Social c Minas por um Outro Mundo, esse último em preparação 
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para o Fórum Social Mundial de 2002. As iniciativas em prol de um novo 
modelo de sociedade tiveram o ápice num grande seminário legislativo sobre o 
voluntariado. Ainda na linha do social, foram realizados os ciclos de debates A 
Educação que Nós, Surdos, Queremos e Acupuntura e Terapias Afins: Métodos 
Complementares de Assistência à Saúde. 

Ao lado das outras missões do Poder Legislativo, o exercício da função legiferante 
apresentou resultados notáveis no corrente ano. Cerca de 673 proposições foram 
cuidadosamente analisadas pela Casa, sob os diversos aspectos de constitucionalidade 
e mérito, várias delas debatidas exaustivamente com os segmentos sociais 
interessados e 91 transformadas em normas jurídicas. 

Em 2001, foram promulgadas pela Assembléia de Minas três emendas à 
Constituição. 

A Emenda à Constituição 0° 49 originou-se de proposta cujo primeiro signatário foi 
o Deputado Antônio Júlio. Por ela, a Carta mineira foi adequada ao disposto na 
Emenda à Constituição n• 19/98, que lançou as bases da reforma administrativa. A 
Emenda no 49 veio para resolver sérios problemas do funcionalismo público estadual, 
especialmente dos ocupantes de função pública, que, por falta de legislação adequada, 
vinham sendo vítimas de inaceitável injustiça. 

A Emenda à Constituição n• 50/2001, oriunda de proposta do Governador do 
Estado, tem por objetivo a proteção do patrimônio do Estado, ao obrigar que a 
alienação de empresas públicas e de sociedades de economia mista estaduais tenha a 
autorização de seu dono - o povo mineiro -, ouvido mediante um plebiscito ou um 
referendo. 

A Emenda à Constituição no 51/2001 teve como origem uma iniciativa cuja 
primeira signatária foi a Deputada Elbe Brandão. Ela visa ao incentivo ao turismo em 
Minas, por meio do estudo do tema nas escolas mineiras. 

Duas leis complementares de grande importância foram promulgadas em 2001. A 
Lei n• 60/2001 modifica a Lei Básica de Organização da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, visando enfatizar o policiamento florestal e rural. A Lei de n• 61/200 I 
altera a Lei Orgânica do Ministério Público, criando novas Promotorias especializadas 
e consolidando o PROCON. 

Neste ano, 81 novas leis passaram a figurar no ordenamento jurídico estadual, 
abrangendo matérias de diversas áreas. Sobre a saúde, por exemplo, produziram-se 
normas sobre o controle dos preços dos medicamentos e sobre a prevenção e detecção 
de casos de lesão por esforço repetitivo. Sobre segurança pública, foram editadas, 
entre outras, leis sobre a proibição do trote nas calouradas e sobre a utilização, de 
forma integrada, pelas Polícias Civil e Militar, dos sistemas de informação 
pertencentes a órgãos e entidades da administração pública. Sobre o incentivo ao 
comércio e à industrialização de produtos típicos mineiros, foi promulgada uma lei 
sobre a cachaça de Minas e outra criando o Pró-Pequi, para incentivar o cultivo, a 
extração, o consumo e a comercialização dos frutos nativos do cerrado. 
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Também no âmbito da prática legiferante, esta Assembléia contribuiu para a 

solução da crise energética, ao aprovar a lei que destina recursos à implantação da 
Usina Hidrelétrica de !rapé. 

O meio ambiente foi contemplado com dispositivos legais que criaram a Área de 
Proteção Ambiental Fazenda Capitão Eduardo, declararam o trecho mineiro do rio 
São Francisco patrimônio cultural, paisagístico e turístico do Estado e criaram a 
Medalha 500 Anos Rio São Francisco. 

O modelo administrativo do Estado foi aperfeiçoado com a aprovação de duas leis. 
Uma delas transformou cargos no Quadro de Pessoal da Educação, e outra instituiu o 
cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública 
estadual. 

No segundo semestre deste ano, a Assembléia promulgou a Resolução TI 0 

5.200/2001, que fixa as normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do 
Deputado Estadual. Esse diploma legal oferece resposta a uma demanda da opinião 
pública por maior transparência nas práticas empreendidas no interior dos 
parlamentos. 

Visando a dar maior publicidade aos atos da administração e a promover o 
equilíbrio entre a receita e a despesa na gestão do Estado, tramitam na Casa 
proposições que merecem ser destacadas. A Proposta de Emenda à Constituição TI0 

6112001, cujo primeiro signatário é o Deputado Rogério Correia, pretende instituir o 
teto salarial na administração pública estadual. A Proposta de Emenda à Constituição 
no 73/2001, da Bancada do PL, proíbe a concessão, na mesma legislatura, de mais de 
uma anistia fiscal. O Projeto de Lei n" 1.77512001, da CP! das Licitações, determina 
que a divulgação de informações sobre as licitações seja feita por meio da Internet. O 
Projeto de Resolução n" 1.80312001, da Mesa da Assembléia, dispõe sobre a criação e 
a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais (SIAFI-Assembléia), que promete dar total 
transparência à administração da instituição. 

Mudanças positivas nas rotinas parlamentares, com real benefício para a população, 
é o que promete a Proposta de Emenda à Constituição n" 69/2001, cujo primeiro 
signatário é o Deputado lvair Nogueira, e que amplia a duração da sessão legislativa, 
reduzindo consideravelmente o recesso parlamentar. Na mesma linha e em 
consonância com o que já ocorreu na Câmara dos Deputados, o Projeto de Resolução 
n° 1.802, de autoria da Mesa, institui procedimentos disciplinares relativos à ética e ao 
decoro parlamentar. 

Na área da segurança pública, tramitam na Casa algumas proposições que merecem 
menção especial. Tendo como primeiro signatário o Deputado Agostinho Silveira, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 72 cria a Polícia Ambiental Militar. 

De iniciativa do Governador do Estado, encontram-se em tramitação três 
proposições: o Projeto de Lei Complementar TI 0 41/2001, que contém o novo estatuto 
da Polícia Militar; o Projeto de Lei n" 1.439/2001, que institui o Código de Ética da 
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Polícia Militar, e o Projeto de Lei n" 1.613/2001, que dispõe sobre a prevenção 
contra incêndios e pânico, já encaminhado ao Governador do Estado, para sanção. 

Um dos resultados da CP! da Saúde foi a Proposta de Emenda à Constituição n" 74, 
que fixa o prazo para o encaminhamento à Assembléia dos nomes dos titulares 
designados para o provimento de cargo de Presidente de autarquia e de fundação 
pública. 

Num tempo em que muito se fala em responsabilidade fiscal, está sendo examinada 
nesta Casa uma proposição que trata da responsabilidade social. É o Projeto de Lei n" 
1.478/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social. Na mesma linha, tendo como preocupação a geração de 
emprego e renda, tramita o Projeto de Lei n" 1.512/2001, do Deputado Chico Rafael, 
que dispõe sobre o programa de fomento ao desenvolvimento das microempresas c 
das empresas de pequeno porte, já encaminhado ao Governador do Estado, para 
sanção. 

Finalmente, cumpre ressaltar que a Mesa da Assembléia promoveu, em 2001, 
concurso público para o preenchimento de vagas nos quadros técnicos da instituição, 
desfalcados pelo grande número de aposentadorias, ocorridas principalmente em 
razão da Emenda à Constituição no 20, que promoveu, em âmbito nacional, a reforma 
da Previdência. O órgão determinou, ainda, várias medidas de racionalização do uso 
de energia, como estratégia para colaborar para a redução da crise energética. Graças 
à adequação dessas providências, conseguiu-se substancial economia de eletricidade, 
sem prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos. 

O ano de 2001 foi um tempo em que a Casa conciliou a consolidação e o 
amadurecimento de projetos já em execução com o lançamento de novas iniciativas. 
Com realismo e preocupação social, a Assembléia de Minas conseguiu avanços 
notáveis no sentido de prestar um bom serviço à gente mineira, especialmente aos 
mineiros do interior do Estado e àqueles afetados pelo modelo excludente que 
comanda a globalização econômica. 

2- Atividade institucional 
Neste relatório, a atividade institucional abrange o trabalho de elaboração 

legislativa e controle externo, desenvolvido no âmbito do Plenário e das comissões, a 
atuação da Mesa da Assembléia no exercício de sua competência regimental, além das 
diversas ações que tiveram como objeto estimular o exercicio da cidadania e 
fortalecer os mecanismos de participação da sociedade civil. 

2.1 -Elaboração legislativa e controle externo 
2.1.1 - Plenário 
Durante a 3a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura, em 197 reumoes 

deliberativas de Plenário, tramitaram mais de 670 proposições, das quais 92 foram 
transformadas em normas juridicas. Cerca de 370 matérias foram submetidas a 
deliberação conclusiva das comissões, e 233 delas integram hoje o ordenamento 
jurídico do Estado. 
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Entre as inúmeras matérias de interesse da sociedade mineira aprovadas na 
Assembléia, ao longo desta sessão legislativa, merecem destaque as seguintes: 

1154 

- Emenda à Constituição no 49, cujo primeiro signatário é o Deputado Antônio 
Júlio, tem por objetivo adequar o texto da Constituição mineira ao disposto na 
Emenda à Constituição n• 19/98. A aprovação dessa emenda representa um 
importante passo para a solução de sérios problemas relacionados com o 
funcionalismo estadual, especialmente com os ocupantes de função pública. 

- Emenda à Constituição no 5012001 - originada de proposta do Governador do 
Estado, visa inserir na Constituição dispositivo prevendo que seja submetido à 
aprovação popular, mediante plebiscito ou referendo, o processo de alienação de 
empresas públicas c de sociedades de economia mista estaduais. 

- Emenda à Constituição no 51/2001 - tendo como primeira signatária a Deputada 
Elbe Brandão, a proposta, aprovada e promulgada, objetiva valorizar o turismo em 
Minas Gerais, por meio da promoção, nas escolas, de estudos acerca do tema. 

- Lei Complementar n" 60/2001 - modifica a Lei Básica de Organização da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, incluindo, em suas unidades operacionais, 
grupamentos voltadas para o policiamento florestal e rural. 

- Lei Complementar no 61/2001 - altera a lei orgânica do Ministério Público, 
criando novas Promotorias especializadas, voltadas, principalmente, para a proteção 
dos direitos difusos, e efetiva, no âmbito da instituição, a existência do PROCON. 

Além dessas matérias, foram sancionadas ou promulgadas, no corrente ano, mais de 
300 leis ordinárias, entre as quais vale citar as seguintes: 

- Lei n• 13.818/2001 - proíbe a prática do trote c de atividade violenta nas 
calouradas realizadas em instituição ou órgão integrante do sistema estadual de 
ensino. 

-Lei n" 13.820/2001 -dispõe sobre a criação de sistema centralizado de controle de 
preços de medicamentos no Estado. 

- Lei n• 13.824/2001 - altera dispositivos da Lei n• 13.163, de 20 de janeiro de 
1999, que promove a adequação da lei orgânica do Instituto de Previdência do 
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - às normas constitucionais e dá 
outras providências. 

- Lei n• 13.866/2001 - dispõe sobre procedimentos especiais para a prevenção e a 
detecção de casos de lesão por esforço repetitivo -LER. 

- Lei n• 13.913/2001 - altera a redação do art. 3" da Lei n• 11.721, de 29 de 
dezembro de 1994, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e 
dá outras providências. 

-Lei n" 13.928 /2001 - cria a Medalha 500 anos- Rio São Francisco. 
- Lei n" 14.00712001 - declara o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio 

cultural, paisagístico e turístico do Estado e dá outras providências. Essa nonna, como 
a anteriormente citada, integra um conjunto de atividades realizadas no Estado para 
comemorar os 500 anos da descoberta da foz do rio São Francisco. 
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-Lei n• 13.949/2001 -estabelece o padrão de identidade e as características do 
processo de elaboração da cachaça de Minas e dá outras providências. 

1155 

-Lei n• 13.954/2001 - autoriza o Poder Executivo a destinar, para a implantação da 
Usina Hidrelétrica de !rapé, recursos provenientes de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e dá 
outras providências. 

-Lei n• 13.958/2001 -cria a Área de Proteção Ambiental- APA- Fazenda Capitão 
Eduardo e dá outras providências. 

- Lei n° 13.965/2001 - cria o programa mineiro de incentivo ao cultivo, à extração, 
ao consumo, à comercialização e à transformação do pequi e dos demais frutos e 
produtos nativos do cerrado- Pró-Pequi. 

- Lei n• 13.968/2001 - regulamenta o art. 297 da Constituição do Estado, 
determinando a utilização, de forma integrada, pelas Polícias Civil e Militar, dos 
sistemas de informação relativos a segurança pública pertencentes a órgãos e 
entidades da administração pública estadual. 

- Lei n• 13.994/2001 - institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e 
contratar com a administração pública estadual. 

-Lei n• 14.044/2001 -dispõe sobre a realização de referendo e plebiscito no Estado. 
Deve-se salientar, ainda, a Resolução n.• 5.200/2001, que fixa normas sobre a 

remuneração e as verbas indenizatórias do Deputado Estadual. Essa proposição, 
elaborada pela Assembléia no momento em que grande parte da imprensa e da 
opinião pública questionavam os mecanismos de remuneração dos parlamentares 
estaduais, constitui um inegável avanço rumo à transparência dos atos do Poder 
Legislativo. 

Apreciadas e aprovadas pelo Plenário, nas últimas reuniões realizadas em 2001, são 
dignas de registro, entre outras, as seguintes proposições: Projeto de Resolução no 
1.803/2001, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a criação e a implementação do 
Sistema Integrado de Administração Financeira da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais - SIAFI-Assembléia. A apresentação desse projeto demonstra a 
preocupação da Assembléia de conferir maior transparência ao processo de 
representação político-parlamentar e de estreitar a relação - tão necessária para o 
fortalecimento da democracia em nosso Pais - do Legislativo com a sociedade. 

Também foram aprovados, no final desta sessão legislativa, os Projetos de Lei TI0 S 
1.478/2001, ·do Deputado Ambrósio Pinto, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social, e 1.512/2001, do Deputado Chico Rafael, que dispõe sobre 
o programa de fomento ao desenvolvimento das microempresas e das empresas de 
pequeno porte do Estado de Minas Gerais- Micro Geraes - e estabelece tratamento 
diferenciado nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicável. 

Após muita polêmica, foi aprovado o Projeto de Lei n• 162/99, do Deputado 
Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento dos débitos do IPV A. 
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De iniciativa do Governador do Estado, foi aprovada pelo Plenário a 

proposição que dispõe sobre a prevenção contra incêndios e pânico no Estado de 
Minas Gerais. Essa matéria assumiu importância ainda mais ampla, tendo em vista o 
trágico incêndio ocorrido recentemente, em casa de espetáculos de Belo Horizonte. 
Além de outras matérias do interesse da população mineira, o Governador Itamar 
Franco submeteu ao exame do Plenário diversos projetos versando sobre 
modificações a serem introduzidas na administração pública do Estado. 

Outra proposição relevante do Governador do Estado aprovada pelo Plenário desta 
Casa é o Projeto de Lei n• 1.422/2001, que dispõe sobre a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá outras 
providências. 

Com relação às matérias cuja tramitação ainda não foi encerrada, cabe assinalar o 
Projeto de Resolução n• 1.80212001, da Mesa da Assembléia, que estabelece 
procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras 
providências. A regulamentação da atividade parlamentar, consubstanciada na 
apresentação, na discussão e na aprovação de um código de ética, é matéria que se 
encontra no centro da agenda política nacional, especialmente após a aprovação, pela 
Câmara dos Deputados, do seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, em tramitação 
há cerca de dez anos. 

Estão, ainda, sob o exame do Plenário proposições de iniciativa deste Poder que 
devem ser ressaltadas: as Propostas de Emenda à Constituição n•s 16/2001, da lavra 
do Deputado Rogério Correia, que institui o teto salarial na administração pública 
estadual de Minas Gerais; 69/2001, do Deputado !vair Nogueira, que visa alterar o art. 
53 da Constituição do Estado, visando à ampliação da sessão legislativa e à 
conseqüente redução do recesso parlamentar; 72/2001, cujo autor é o Deputado 
Agostinho Silveira e tem por objeto a criação da Polícia Ambiental Militar c permitir 
que os Praças e Oficiais lotados em unidades do Batalhão da Polícia Florestal façam a 
opção pela permanência na PMMG ou pela integração à Polícia Ambiental Militar; 
73/2001, da Bancada do PL, que acrescenta o parágrafo 3• ao art. 152 da Constituição 
do Estado, proibindo a concessão, na mesma legislatura, de mais de uma anistia fiscal 
relativa a débitos decorrentes de arrecadação de receitas tributárias, e 74/2001, da CP! 
da Saúde, que pretende acrescentar parágrafo ao art. 62 da Constituição do Estado, 
com o objetivo de fixar o prazo para o encaminhamento à Assembléia dos nomes dos 
titulares designados para o provimento do cargo de Presidente de autarquia e 
fundação pública; os Projetos de Lei n•s 1.756/2001, do Deputado Amilcar Martins, 
que revoga e altera dispositivos da Lei no 13.803, ao modificar critérios para a 
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios; 1.775/2001, da CP! das Licitações, que altera a Lei n• 9.444, ao 
determinar a divulgação de informações sobre as licitações e os contratos por meio da 
Internet; 1.877/2001, do Deputado Paulo Piau, que visa à criação do Programa 
Estadual de Incentivo à Produção de Leite- Pró- Leite. 
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2. 1.2 . Comissões 
No decorrer do ano 2001, visando acompanhar as constantes mudanças observadas 

na sociedade e atender às exigências dos novos tempos, as comissões permanentes 
desta Casa intensificaram seus trabalhos, com a discussão de temas atuais e de 
relevância, no âmbito da competência legislativa e fiscalizadora da Assembléia e, 
especialmente, na esfera de atuação de cada um desses órgãos colegiados. Para tanto, 
foi realizado um grande número de audiências públicas, com a participação cada vez 
mais significativa de cidadãos, órgãos e entidades públicas ou privadas, além de 
várias reuniões com convidados. 

Entre os assuntos importantes discutidos nas comissões, destacamos, na Comissão 
de Saúde, a apresentação de trabalho sobre a regionalização da saúde e a destinação 
dos recursos da área. Na Comissão de Turismo, houve ampla discussão sobre a 
terceira idade, a preservação da Lagoa da Pampulha e o potencial turístico dessa 
região. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização dedicou-se, 
especialmente, ao problema da piscicultura, semidesativada do vale do Jequitinhonha. 
Na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o debate sobre a massa 
falida da UNISA gerou várias reuniões e uma visita ao Fórum de Contagem; discutiu-
se, também, a paralisação dos servidores do IMA, a correção dos proventos dos 
aposentados do INSS e a Campanha Nacional de Valorização da Residência Médica. 
Na Comissão de Defesa do Consumidor, houve discussão sobre a falta de água em 
diversos bairros da Capital e os erros verificados nas contas dos consumidores. Na 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, houve debates sobre a 
liberação dos recursos financeiros do PRONAF para as obras de infra-estrutura nos 
municípios; na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a fiscalização 
sanitária e a inspeção da produção artesanal do queijo-de-minas, feito à base de leite 
cru, foi motivo de grande discussão. A Comissão de Direitos Humanos, com o 
objetivo de atender às inúmeras reivindicações da sociedade, abriu espaço para as 
denúncias das pessoas que acreditam no trabalho desenvolvido pela comissão na 
defesa dos direitos e das garantias individuais. Um grande número de denúncias foi 
recebido, também, por intermédio do Fale com as Comissões. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, atenta a suas competências regimentais, 
preocupou-se em discutir amplamente os projetos mais polêmicos, com ênfase para os 
projetos da anistia fiscal e do FUNDERUR. As Comissões de AdministraÇão Pública 
e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia realizaram debate público, 
respectivamente, sobre os temas "A Extensão do SIMPLES para as Empresas 
Prestadoras de Serviços" e "A Inserção Social da Raça Negra". 

Há, ainda, que se ressaltar a importante atuação das Comissões Interestaduais 
Parlamentares de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável das Bacias dos Rios 
São Francisco e Doce. 

Mas, certo de que as reuniões e debates realizados na Capital não bastavam para 
detectar as reais necessidades da população das diversas regiões do Estado, o 
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Legislativo mineiro deu início, já há algum tempo, a um processo de 
interiorização de suas ações. Foi segundo esse propósito que a Assembléia, no 
decorrer do ano, manteve aberto um canal direto de comunicação com o interior de 
Minas, possibilitando efetiva participação do cidadão nas discussões dos problemas 
sociais e econômicos que afetam diretamente a comunidade a que pertence e 
permitindo aos parlamentares aprofundar seus conhecimentos sobre a realidade de 
cada município. 

Movidas por esse espírito e conscientes de suas responsabilidades democráticas, as 
comissões permanentes e especiais da Assembléia marcaram presença nas diferentes 
regiões do Estado, com o objetivo de identificar os problemas que mais afligem a 
população, discutir e apontar soluções concretas e específicas para cada caso. Cumpre 
ressaltar o trabalho efetuado pela CP! do Preço do Leite, criada com o objetivo de 
apurar os mecanismos de formação do preço do leite na indústria e no comércio e 
investigar indícios existentes de cartelização. Essa CPI realizou audiências públicas 
nos Municípios de Montes Claros, Alrnenara, Curvelo, Juiz de Fora, Paracatu, Patos 
de Minas, Passos, Uberaba, Teófilo Otôni, Governador Valadares, Machado e 
Divinópolis. 

Ciente da necessidade de democratização do trabalho legislativo, a Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia realizou audiências em todas as regiões do 
Estado, com a finalidade de discutir com representantes da sociedade organizada o 
panorama da educação pública em Minas Gerais e colher subsídios para o Plano de 
Carreira do Magistério. Por sua vez, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
promoveu audiências públicas para discussão, em Jacutinga, de temas como a 
implementação do turismo no município e nos demais, que compõem o Circuito das 
Malhas; em Alfenas, a implantação do circuito sul-mineiro de turismo; em Pompéu, a 
potencialidade turística da regiao; em Ubá, o movimento popular pró-
desenvolvimento da região e, finalmente, no Município de Lima Duarte, os problemas 
que envolvem o Parque Estadual do Ibitipoca. 

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais teve, também, efetiva 
participação no processo de interiorização e realizou visitas e audiências públicas em 
várias cidades do interior do Estado. Destaca-se a visita da Comissão para a 
verificação, "in loco", do desastre ecológico ocorrido na região de Nova Lima, 
quando do rompimento da barragem de contenção de rejeitas da Mineração Rio 
Verde, o que motivou a realização de importante debate nesta Casa, com a presença 
de autoridades, técnicos e representantes da comunidade local. A discussão sobre os 
danos ambientais causados pela extração de minério de ferro foi uma outra 
preocupação da Comissão, que, para tratar do assunto, realizou audiências públicas 
nos Municípios de Vazante e Itabirito e visitas aos Municípios de Sabará, Caeté, 
Confins, Lagoa Santa. Além dos temas citados, a execução da política estadual de 
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado constituiu importante foco de debate 
da Comissão. 
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Neste ano de 2001, vale reiterar que, com a intensificação do processo de 

interiorização das ações do Legislativo mineiro, as reuniões realizadas fora da Capital 
contaram com a participação crescente e efetiva de parlamentares, técnicos e da 
sociedade local, atuando conjuntamente no levantamento e na discussão das questões 
afetas às diversas regiões do Estado. Acrescente-se, ainda, que diversas proposições 
em tramitação nesta Casa são fruto do trabalho desenvolvido junto às comunidades, 
na tentativa de solucionar os problemas suscitados nas audiências públicas e nas 
visitas realizadas. É importante ressaltar, também, o papel desempenhado pelos 
técnicos da Casa, com a finalidade de subsidiar a ação dos Deputados e contribuir 
para a tradução, em atos concretos, dos anseios e das demandas da sociedade. 

Além das atividades mencionadas, o pleno exercício das atribuições constitucionais 
do Poder Legislativo requer, ainda, que este Poder se preocupe com a criação de 
comissões temporárias, de acordo com as normas regimentais, para o estudo de 
matérias determinadas e a apuração de acontecimentos de relevante interesse para a 
vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado. 
Assim, para atender essa previsão constitucional e as pressões sociais, foram criadas 
inúmeras comissões parlamentares de inquérito e comissões especiais, ao longo desta 
sessão legislativa. Entre as comissões especiais que funcionaram c tiveram seus 
trabalhos encerrados em 2001, destacam-se a Comissão Especial da Lei Robin Hood, 
que procedeu a estudos sobre a legislação relativa ao rateio da parcela de arrecadação 
do ICMS destinada aos municípios; a Comissão Especial do Ensino Superior, que 
discutiu a política de educação superior e possibilitou a abertura de um fórum 
permanente de ensino superior no Estado; a Comissão Especial do BDMG, que 
realizou estudos sobre o processo histórico de capitalização e a situação financeiro-
orçamentária atual do BDMG. Além dessas, concluíram suas atividades ao longo 
dessa sessão legislativa, entre outras, as Comissões do Código de Trânsito, das Multas 
e das Taxas. Esta última, é bom lembrar, obteve resultados concretos, com a redução 
de diversas taxas. 

Continuarão seus trabalhos, na próxima sessão legislativa, a Comissão Especial das 
Máquinas "Off-Line", que está realizando estudos sobre o funcionamento das 
máquinas interativas "'off-line" no Estado de Minas Gerais e já realizou viagens a São 
Paulo, Rio de Janeiro, Forianópolis e Joinville, com a finalidade de pesquisar formas 
de legalização desse tipo de máquinas nessas cidades; a Comissão Especial do 
Esporte, que empreende estudos sobre a formação de uma política para o 
desenvolvimento do esporte, de políticas de apoio e incentivo à formação de atletas 
no Estado e sobre a privatização do Mineirão; a Comissão Especial do Programa de 
Concessão de Rodovias, que procede a estudos sobre a viabilidade do Programa de 
Concessão de Rodovias Federais em Minas Gerais, especialmente a BR-459 e a 
Comissão Especial de Prostituição Infantil no Estado. Constituídas no final do ano em 
curso, deverão estar em atividade, na próxima sessão legislativa, a Comissão Especial 
dos Servidores Designados, que tem por meta analisar a situação funcional dos 
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servidores estaduais designados, em especial, na área da educação, e a Comissão 
Especial dos Projetos de Prevenção de Incêndio, que tem por objetivo apurar os fatos 
denunciados pela imprensa mineira com relação ao possível favorecimento, pelo 
Centro de Atividades Técnicas - CAT - do Corpo de Bombeiros, na aprovação de 
projetos de prevenção de incêndio em construções urbanas e promover a apuração 
desses fatos junto à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

Com a instituição de várias comissões parlamentares de inquérito, o Poder 
Legislativo, além de exercer sua função fiscalizadora, procurou sanear irregularidades 
administrativas c, ao final dos trabalhos, propôs mudanças, encaminhou suas 
conclusões ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou à Procuradoria do Estado, 
conforme o caso. Os membros das diversas CPis criadas em 2001 realizaram 
audiências públicas com a participação de entidades da sociedade civil, convocaram 
autoridades, além de convidar cidadãos para prestar depoimento c repassar 
informações a respeito dos fatos investigados. As Comissões Parlamentares de 
Inquérito constituídas, na forma do art.l 02 do Regimento Interno, que atuaram no 
corrente ano foram as seguintes: 

- CP! das Licitações 
Início: 24/3/2000. Término: 26/4/2001. Objetivo: apurar as possiveis 

irregularidades nos processos licitatórios realizados com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação pelo Governo do Estado. a partir de janeiro de 1995. 

- CP! do Fundo SOMMA 
Início: 3/4/2000. Término: 23/4/2001. Objetivo: apurar as possíveis irregularidades 

na execução de obras municipais financiadas com recursos do Fundo SOMMA. 
- CP! da Saúde. 
Início: 5n!2001. Término: 13/9/2001. Objetivo: apurar as denúncias sobre 

corrupção na Secretaria de Estado da Saúde, apontadas pelo ex-Secretário, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, abrangendo desde a em1ssao de notas falsas a 
superfaturamento na FUNED, além da terceirização desnecessária para a lavagem de 
roupas na FHEMIG. 

- CP! do Preço do Leite. 
Início: 23/8/2001. Objetivo: apurar os mecanismos de formação do preço de leite na 

indústria e no comércio e investigar indícios existentes de cartelização. 
- CP! das Carvoarias. 
Início: 20/9/2001. Objetivo: investigar as condições de trabalho dos profissionais 

que atuam na indústria extrativa de Minas Gerais. 
- CP! da Mina do Morro Velho 
Início: 15/11/2001. Objetivo: apurar possíveis irregularidades nas minas exploradas 

pela Mineração Morro Velho Ltda., com sede no Município de Nova Lima, 
relacionadas com as condições de trabalho nas minas. acordos individuais e coletivos 
de trabalho, valores e forma de pagamento das indenizações aos portadores de silicose 
e grau de dano social causado pela doença na região. 
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- CP! do Sistema Prisional de Ribeirão das Neves e de outros Municípios 
Início: 6112/2001. Objetivo: apurar o funcionamento do sistema prisional de 

Ribeirão das Neves e de outros municípios, verificando a possível participação do 
poder público, com grupos criminosos organizados, no esquema de f-acilitação de 
fuga, tráfico de drogas. liberdade e soltura extralegal. 

2.2 - Mesa da Assembléia 
A Mesa da Assembléia, no exercício das competências que lhe são auibuídas pelo 

Regimento Interno, desenvolveu um intenso programa de ação, buscando novos 
patamares de eficiência e qualidade para os trabalhos da Assembléia, alinhado a um 
modelo de eficiência. O imperativo de transparência e austeridade orientou as 
iniciativas do órgão à procura da racionalização dos procedimentos administrativos, 
com vistas à redução de custos e à otimização dos resultados. 

É importante ressaltar que o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
impõe sérias limitações aos administradores públicos, representou uma preocupação 
constante para a Mesa da Assembléia na sessão legislativa que se encerra. Como 
resultado de um controle mais rigoroso do gasto público, a Assembléia Legislativa 
conseguiu significativa redução de despesas, especialmente no que se refere ao 
dispêndio com pessoal. Pela análise dos relatórios de gestão fiscal, publicados no 
"Diário do Legislativo" e disponibilizados na página da Assembléia na Internet, 
verifica-se que o gasto da Casa com pessoal está abaixo do limite legal, fixado em 
2,65% da receita corrente líquida, para o exercício de 2001. No período de setembro 
de 2000 a agosto de 2001, foram mantidos índices de 2,42%, e, no período de janeiro 
a agosto de 2001, de 2,31%. 

Entre as principais normas de iniciativa da Mesa da Assembléia, destacam-se a 
Resolução n• 5.1981200 I, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da 
Assembléia, e a Resolução n• 5.200/2001, que fixa normas sobre a remuneração e as 
verbas indenizatórias do Deputado Estadual. 

A Resolução TI0 5.198/2001 valoriza a estrutura gerencial e de assessoramento, com 
a regulamentação dos cargos e funções de gerenciamento, e redistribui as atribuições 
das diretorias, com vistas a racionalizar seus procedimentos e otimizar seus 
resultados. A organização administrativa, de acordo com o que dispõe essa resolução, 
foi regulamentada pelas Deliberações da Mesa n•s 2.042, 2.043, 2.055, 2.057e 
2.13612001. 

A Resolução D0 5.200/2001 consolida em um só texto legal as normas já existentes 
que dispõem sobre a remuneração dos parlamentares, estabelecendo os componentes 
da remuneração e da verba indenizatória, assim como a sistemática e as condições 
para o reembolso mensal das despesas que poderão ser indenizadas, o que foi 
regulamentado pela Deliberação da Mesa n• 2108, de 2819/2001. Constitui, portanto, 
um inegável avanço rumo à transparência dos atos do Poder Legislativo. 

Entre as matérias cuja tramitação ainda não foi encerrada, destacam-se o Projeto de 
Resolução no 1.802/2001, que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética 
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e ao decoro parlamentar; o Projeto de Resolução n" 1.803/2001, que dispõe sobre 
a criação e a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais SIAFI-Assembléia; e o Projeto de 
Resolução n° 1.804/2001, que dispõe sobre o apoio às atividades de representação 
político-parlamentar e dá outras providências. 

A regulamentação da atividade parlamentar, consubstanciada na apresentação, 
discussão c aprovação de um código de ética, é matéria que se encontra no centro da 
agenda política nacional, especialmente após a aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, em tramitação há cerca de 
dez anos. 

A apresentação do Projeto de Resolução n" 1.803/2001 demonstra a preocupação da 
Assembléia Legislativa de conferir maior transparência ao processo de representação 
político-parlamentar e de estreitar a relação - tão necessária ao fortalecimento da 
democracia em nosso País- do Legislativo com a sociedade. O projeto estabelece que 
esta Casa adotará, em 45 dias contados da data de publicação da resolução, os 
procedimentos necessários para a implantação do SIAFI-Assembléia e disponibilizará 
a todos os interessados o demonstrativo mensal da execução orçamentária, segundo a 
natureza da despesa, bem como o Relatório de Gestão Fiscal. Os dados estarão 
disponíveis na Internet e também serão publicados no «Diário do Legislativo". 

O Projeto de Resolução n" 1.804/2001, entre outras providências, suspende, a partir 
de 1°!1/2002, os dispositivos que regulamentam o desenvolvimento do servidor na 
carreira referentes à progressão, à promoção e à Gratificação de Incentivo ao 
Aperfeiçoamento Funcional, fixando o prazo de 90 dias para a apresentação de novo 
sistema, baseado em critérios que avaliem o seu desempenho. Com o objetivo de 
propiciar a participação dos servidores no processo de aperfeiçoamento do plano de 
carreira, foi promovido na Casa um seminário, no período de 29110 a 3011112001. 

Entre as decisões da Mesa, destaca-se a que determina que sejam realizados estudos 
para verificar as medidas que devem ser implementadas no âmbito interno da 
instituição, considerando a promulgação da Emenda à Constituição no 49, de 
13/6/2001. Entre outras modificações introduzidas no texto constitucional do Estado, 
ela regulariza a situação de mais de 18 mil detentores de função pública. Destacam-se, 
ainda, as decisões da Mesa que visam assegurar a redução do consumo de energia 
elétrica, como a que adota critérios para as convocações das reuniões noturnas de 
Plenário. 

2.3 - Atividades institucionais para estimular o exercício da cidadania e fortalecer 
os mecanismos de participação da sociedade civil 

2.3.1 -Defesa dos recursos hídricos e energéticos 
Um dos fatos políticos e econômicos mais marcantes do ano de 2001 no País foi a 

crise energética, que deixou à beira do colapso o fornecimento de energia elétrica e 
obrigou o governo a adotar a política de racionamento, afetando hábitos, gastos e 
projetos das empresas, do setor público e da população em geral. 
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Nesse contexto, a discussão sobre os recursos hídricos e energéticos brasileiros 

tornou-se um dos temas prioritários nos eventos promovidos pela Assembléia no 
decorrer do ano, dentro da diretriz de estar sempre em sintonia com os problemas e as 
demandas da sociedade. 

Assim, a Casa lançou, no dia 26/4/2001, em parceria com mais de 70 instituições do 
setor público e da sociedade civil, o Movimento Minas em Defesa das Águas, 
destinado a discutir a situação dos recursos hídricos e energéticos e a buscar soluções 
para a crise de energia em que o País se encontra. 

Entre os fatores que levaram a Assembléia a promover o Movimento, destacam-se 
algumas ações ou projetos provenientes do Governo Federal, como aqueles relativos à 
privatização de Furnas, à divisão da CEMIG, à transposição das águas do rio São 
Francisco, à nova política de saneamento (em discussão na Câmara Federal) e à 
interrupção de irivestimentos nas empresas estatais dos setores hídrico e energético. 

No dia 15/3/2001, a Casa já havia promovido o Ciclo de Debates Desverticalização 
da CEMIG, em vista da premência que o assunto exigia: a ameaça de divisão da 
empresa nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Tal 
divisão, pretendida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, 
preocupava a Assembléia por se constituir em um passo para a privatização da 
CEMIG e pela possibilidade de trazer prejuízos para a empresa, para o Estado e para 
o consumidor, por meio do aumento de tarifas. O debate produziu subsídios 
importantes para os Deputados analisarem projeto sobre o assunto, encaminhado à 
Assembléia pelo Poder Executivo Estadual, e contribuiu para reforçar o movimento, 
que se estava articulando no Estado, pela preservação da CEMIG em sua estrutura 
integrada. 

Na seqüência das ações do Minas em Defesa das Águas, a Assembléia participou, 
no dia 1"/5/2001, no Município de Capitólio, onde se localiza a hidrelétrica, de uma 
manifestação contra a privatização de Fumas, por considerar que a empresa, 
responsável pela geração de energia para cerca de 90 milhões de brasileiros, é um 
patrimônio não só de Minas, mas de todo o País. À frente dessa participação, estava a 
Frente Jorge Hannas contra a Privatização de Fumas - constituída por parlamentares 
de todos os partidos políticos e regiões do Estado -, atuando ao lado de associações, 
sindicatos e outras organizações representativas da sociedade. Assim como no caso da 
CEMIG, a manifestação contribuiu para reforçar o movimento contrário às pretensões 
do Governo Federal. 

No dia 7/5/2001, a Casa promoveu o Ciclo de debates Minas em Defesa das Águas, 
no qual foram discutidos os temas "Água: Vida e Cidadania", "Privatização de 
Furnas", "Política Nacional de Saneamento'' e "Transposição das Águas do Rio São 
Francisco". Transmitido ao vivo, pela TV Assembléia, para Belo Horizonte e 
mais de 100 cidades do interior de Minas, o evento teve como objetivo mobilizar 
forças políticas e sociais em torno dessas questões, num momento em que os 
noticiários e as declarações oficiais já preparavam a população brasileira para o 
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racionamento de água e energia. 

A iniciativa seguinte do Movimento foi o Ciclo de Debates Colapso Energético e 
Alternativas para a Crise, no dia 13/6/200L Discutindo questões como a política de 
privatização das hidrelétricas estatais, a falta de investimentos no setor e os impactos 
do racionamento -já então em vigor -, o evento objetivou levantar propostas para a 
estruturação de um sistema energético que garanta, sem sobressaltos ou desequilíbrios 
entre oferta e demanda, o fornecimento de energia de que a população brasileira 
necessita. Durante o ciclo de debates, a Assembléia lançou uma cartilha - distribuída 
posteriormente a entidades como associações, sindicatos e instituições de ensino, em 
todas as regiões do Estado - contendo informações básicas sobre as causas da crise 
energética e do racionamento de energia. 

A Casa publicou também, posteriormente, um número especial da «Revista do 
Legislativo", com artigos de autoridades e especialistas do setor energético, 
abordando diversos aspectos da crise, dirigida principalmente a pessoas e instituições 
formadoras de opinião. 

No dia 21/6/2001, a Assembléia realizou o Ciclo de Debates Pré-Diálogo 
Interamericano de Gerenciamento de Águas, encontro preparatório para o IV Diálogo 
Interamericano de Gerenciamento de Águas, que iria ocorrer em Foz do Iguaçu, PR. 
Um dos temas centrais desse encontro foi a proposta de formação da CIPE Paraná-
Platina, congregando os Estados de Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, nos quais se 
localizam as nascentes dos rios Grande e Paranaíba, principais afluentes do Paraná. 

O passo seguinte para a criação dessa CIPE foi o Ciclo de Debates Gestão das 
Águas: Rio Uberaba e a Bacia do Rio Paraná, realizado no dia 17/8/2001, em 
Uberaba, no qual foram discutidos problemas específicos da região, a gestão dos 
recursos hídricos em Minas e no Brasil, e recursos técnicos c financeiros para a 
implantação de projetos no setor. 

No IV Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas, nos dias 2/0/2001 a 
6/9/2001, em Foz do Iguaçu, a Assembléia teve uma participação especial, relatando 
as experiências da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE São Francisco -
e da CIPE Rio Doce, nas quais estão envolvidas as Assembléias Legislativas dos 
Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo, 

A reestruturação e o revigoramento dessas duas CIPEs também fizeram parte das 
ações do Movimento Minas em Defesa das Águas, juntamente com a realização de 
audiências públicas, a cargo das comissões temáticas da Casa, sobre assuntos 
relacionadas à crise energética, e visitas às regiões do Estado onde se localizam os 
comitês de bacias hidrográficas, com o objetivo de incentivar o seu pleno 
funcionamento e fomentar entre as populações locais a participação nos programas 
voltados para a preservação dos recursos hídricos. 

Nos dias 18110/2001 e 1911012001, a Assembléia promoveu o Fórum Técnico 
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Alternativas Energéticas, no qual foram abordadas, por especialistas e 
autoridades vinculadas ao setor, as diversas possibilidades de enfrentamento da crise 
dos recursos hídricos e energéticos. Conjuntura energética brasileira, pequenas 
centrais hidrelétricas, energia eólica, energia solar, microdestilarias de álcool, uso da 
biomassa e financiamento de projetos foram alguns dos temas discutidos no encontro. 
Paralelamente às exposições e debates, foram mostradas, em diversos estandes, 
novidades tecnológicas referentes ao aproveitamento de energia. 

A Assembléia também promoveu, como parte das atividades do Minas em Defesa 
das Águas, uma homenagem a pessoas e instituições que contribuíram ou estejam 
contribuindo para a preservação da bacia hidrográfica do rio São Francisco. A 
homenagem consistiu na entrega da Medalha 500 Anos - Rio São Francisco, no dia 
4/10/2001, em São Roque de Minas, município onde se localiza a nascente do rio. 

No dia 9/11/2001, realizou-se o Ciclo de Debates Proteção Ambiental na Bacia do 
Rio das Velhas: Situação Atual e Perspectivas, com vistas a discutir questões 
hidrográficas e ambientais relacionadas a essa região do Estado. Banhando 51 
municípios da região Central de Minas, de Ouro Preto a Pirapora, abrangendo uma 
população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, o rio das Velhas, principal 
afluente do São Francisco, passa por um processo de intensa degradação. As 
exposições c discussões do evento centraram-se na situação das unidades de 
conservação existentes na bacia hidrográfica, com enfoque especial nas Áreas de 
Proteção Ambiental - APAs. 

2.3.2 - Desafios da administração pública 
Ao serem eleitos, em outubro do ano passado, os Prefeitos e Vereadores mineiros 

que agora cumprem seus mandatos tinham diante de si o desafio de administrar seus 
municípios num contexto de muitas demandas e escassos recursos. Para aqueles que 
ocupavam pela primeira vez o cargo, outro desafio: o de entender os processos 
políticos e administrativos que envolvem os assuntos públicos municipais. 

Atenta a essa situação, a Assembléia promoveu, em 18 cidades-pólo do Estado, nos 
meses de janeiro a maio de 2001, o Seminário Administração Pública Competente, 
com o intuito de discutir as questões afetas aos Prefeitos e Vereadores, assim como 
subsidiar suas ações, Lendo em vista, fundamentalmente, a nova realidade política e 
administrativa representada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesses encontros, que também tiveram como público-alvo os Secretários 
Municipais e assessores parlamentares dos municípios da área de influência das 
cidades-pólo, foram ainda temas de debates e exposições as funções específicas do 
Executivo e do Legislativo, bem como a importância da interação com a sociedade 
civil nas tarefas de planejamento, fiscalização e acompanhamento das políticas 
públicas. 

Procurou-se, em resumo, orientar os Prefeitos e Vereadores com relação a suas 
áreas de competência. suas responsabilidades, os trâmites legais para viabilizarem 
seus projetos, as dificuldades polílicas e financeiras que afetam os Estados e os 
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Como parte desse trabalho, a Assembléia ofereceu às Prefeituras e Câmaras 
Municipais fitas de vídeo contendo 12 aulas sobre organização do Estado, 
administração pública e funcionamento do Poder Legislativo, além do "Manual de 
Informações Úteis para o Funcionamento das Câmaras Municipais", elaborado com 
base na legislação, no qual são examinados diversos problemas de interesse dos 
legisladores municipais. 

O seminário foi realizado nas cidades de Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, 
Pouso Alegre, Teófilo Otôni, Governador Valadares, Uberlândia, V arginha, Uberaba, 
Juiz de Fora, Jpatinga, Ponte Nova, Curvelo, Pirapora, São Sebastião do Paraíso, Belo 
Horizonte, Pará de Minas e Araçuaí. 

2.3.3 -Desenvolvimento social 
Os problemas sociais crônicos com que convivemos - como as carências nas áreas 

de saúde, educação, moradia, saneamento, emprego - requerem ações conjuntas, 
envolvendo o poder público, o setor empresarial e a sociedade civil. Em vez de 
transferir responsabilidades, é preciso unir esforços, fazer parcerias para viabilizar 
programas e projetos que contribuam para reduzir os impactos da exclusão social. 

Esse entendimento levou a Assembléia a definir o tema "Desenvolvimento Social" 
como um dos mais relevantes entre as iniciativas que iria pôr em prática no decorrer 
de 2001. Assim, procurou exercer o papel de mediadora entre os setores envolvidos 
com essa causa, realizando debates, disponibilizando sua estrutura, levantando 
subsídios para aprimorar a legislação peninente, com o objetivo de estimular e 
viabilizar ações voltadas para o desenvolvimento social. 

O Fórum Alternativas para o Desenvolvimento Social foi a principal iniciativa 
resultante dessa proposta. A Fase I do Fórum consistiu em exposições e debates, no 
dia 18/5/200 I, abordando o tema "Captação de Recursos", com apresentação de 
fontes de financiamento, no âmbito do Governo, da iniciativa privada e da própria 
sociedade civil, para o desenvolvimento de projetos sociais. Esse evento atraiu cerca 
de 1.200 pessoas, que ocuparam inteiramente o Plenário, os auditórios e os 
Plenarinhos da Casa. 

A Fase 11 do projeto foi a elaboração e distribuição de uma cartilha, que sintetizou o 
conteúdo das exposições e debates do dia 18/5/2001. Dirigida a pessoas e entidades 
que se dedicam a atividades de promoção social, como instituições filantrópicas, 
assistenciais, associações, ONGs e empresas, a cartilha contém informações básicas 
sobre fontes e formas de captação de recursos; deduções legais para contribuições a 
programas culturais e de promoção dos direitos da criança e do adolescente; e 
elaboração de projetos na área social. 

A Fase m do projeto consistiu na realização do Seminário Legislativo sobre 
Voluntariado, nos dias 3/12/2001 a 5112/2001, tendo como objetivo discutir a atuação, 
os entraves c as possibilidades do trabalho voluntário, na busca de sugestões e 
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contribuições para fortalecê-lo. Transmitido ao vivo, pela TV Assembléia, para 
aproximadamente 100 cidades, de todas as regiões de Minas, o evento inseriu-se nas 
programações do Ano Internacional do Voluntariado e do Dia Internacional do 
Voluntariado, comemorado em 5112/2001. As propostas apresentadas e discutidas no 
seminário resultaram em um documento final, que irá subsidiar ações legislativas, 
executivas e de pessoas e entidades integradas à causa do voluntariado. 

Ainda na área do desenvolvimento social, a Assembléia participou, no mês de 
janeiro, em Porto Alegre, RS, do Fórum Social Mundial, durante o qual distribuiu 
1.000 fitas de vídeo e 4 mil exemplares da "Revista da Legislativa", contendo as 
principais discussões do Fórum Políticas Macroeconômicas, realizado pela Casa no 
ano de 2000. 

Nos dias 29/8/2001 a 3118/2001, realizou-se o Fórum Minas por um Outro Mundo, 
preparatório para o Fórum Social Mundial de 2002, debatendo os seguintes temas: a 
questão da terra, a produção da riqueza e a reprodução social, as relações do 
trabalhador, a questão urbana, a questão das águas, poder político e ética na nova 
sociedade, mobilizações populares, integração nas ações mobilizadoras existentes, 
denúncia dos malefícios causados pelo sistema capitalista globalizado e neo1iberal, 
divulgação do Comitê Mineiro, ampliando seu espaço e integrando as lutas, o 
endividamento brasileiro e as eleições de 2002, globalização, neoliberalismo e 
financeirização do capital, e dívidas e orçamentos públicos. 

2.3.4- Desenvolvimento regional 
Outra iniciativa de destaque entre as ações da Assembléia no campo da interlocução 

com a sociedade foram os encontros sobre desenvolvimento regional. Esses eventos 
destinaram-se a discutir, com o empresariado, setores públicos e comunidades 
envolvidas, propostas e ações voltadas para o desenvolvimento econômico regiona1, 
consideradas as demandas e potencialidades comuns a certos grupos de municípios. 

O primeiro deles foi o Encontro Cultural da Província de Ardósia de Minas Gerais, 
nos dias 5/9/2001 a 7/9/2001, na cidade de Papagaio. Nesse encontro, promovido 
juntamente com a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial e Industrial da 
cidade e a Associação dos Mineradores de Ardósia de Minas Gerais, discutiram-se 
formas de estimular as atividades ligadas à produção, ao beneficiamento e à 
comercialização da ardósia, carro-chefe da economia dos municípios do Centro-Oeste 
do Estado que compõem a Província de Ardósia de Minas Gerais, responsável pela 
quase totalidade da extração e das exportações brasileiras do produto. 

No dia 30110/2001, a Casa realizou, em Divinópolis, o Seminário Modernização do 
Comércio como Alternativa para o Desenvolvimento Regional. Esse Seminário, que 
contou com a presença das lideranças políticas e empresariais da região, discutiu os 
problemas e perspectivas da indústria do vestuário (tecidos, calçados e roupas) nos 
pólos de Divínópolis e Nova Serrana. Durante o evento houve o lançamento do Plano 
de Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis. 

O encontro seguinte foi o Seminário de Desenvolvimento Regional - Microrregião 
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da Mantiqueira, nos dias 10/11/2001 e 11111/2001, na cidade de Alto !Oo Doce. 
O objetivo foi discutir a realidade dos municípios dessa microrregião e propor opções 
para o seu desenvolvimento, por meio da elaboração de projetos sociais e políticas 
públicas, em áreas como as de saúde, educação, meio ambiente, estradas, turismo, 
administração municipal, atividades produtivas e associativismo. Buscou-se ainda 
estimular a integração dos municípios e a promoção de parcerias com entidades 
governamentais e não governamentais, com vistas a viabilizar um modelo de 
desenvolvimento sustentável para a região. 

Nos dias 13/12/2001 e 14/12/2001, em Tupaciguara, a Assembléia promoveu, em 
parceria com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e outras instituições do município, 
o 1 o Fórum Estadual sobre Preservação e Desenvolvimento Sustentável do Grande 
Lago. O encontro teve por objetivo discutir os problemas e as potencialidades 
econômicas (principalmente as turísticas) da região banhada pelo lago de Furnas e 
localizada no Triângulo e em Goiás, abrangendo, do lado de Minas, os Municípios de 
Tupaciguara, Uberlândia, Araguari e Araporã e, do lado de Goiás, os Municípios de 
Itumbiara, Corumbaíba, Bmiti Alegre e Anhangüera. 

2.3.5 - Outros eventos 
A Assembléia realizou ainda, no decorrer de 2001, diversos outros eventos, 

atendendo a demandas de setores específicos da sociedade. 
No dia 18/6/2001, promoveu o Ciclo de Debates O Regime Tributário e as 

Empresas Mineiras, destinado a discutir principalmente a situação das pequenas e 
médias empresas do Estado, que se queixam da carga tributária a que são submetidas. 
Por meio desse evento, a Casa abriu espaço para uma ampla exposição de razões, 
informações e esclarecimentos - por parte das empresas e do Governo -, em busca de 
opções que favoreçam o desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Outro ciclo de debates, no dia 25/6/2001, centrou-se no tema "Acupuntura e 
Terapias Afins: Métodos Complementares de Assistência à Saúde". A discussão da 
acupuntura e de outros métodos terapêuticos alternativos e complementares à 
medicina tradicional teve por objetivo subsidiar a análise de projeto de lei em 
tramitação na Assembléia Legislativa, autorizando o Poder Executivo a criar o 
Serviço de Acupuntura e Terapias Afins nas unidades de saúde e nos hospitais 
mantidos pelo poder público ou a ele vinculados. 

Nos dias 5111/2001 e 611112001, a Casa promoveu o Fórum Técnico "Instituições 
de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas Gerais: Crise e Perspectivas. Esse 
Fórum dedicou-se a discutir os problemas do setor tecnológico em Minas Gerais, 
tendo em vista a carência de estrutura e de recursos humanos e materiais em que se 
encontra, e a elaboração de políticas públicas que resultem no fortalecimento e na 
integração das instituições de pesquisa do Estado. 

"A Educação Que Nós, Surdos, Queremos" foi o tema do ciclo de debates realizado 
no dia 10112/2001. O objetivo foi discutir a realidade das pessoas surdas e o processo 
educacional que diz respeito a elas, com enfoque em aspectos como adequação das 
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escolas, cumprimento c aperfeiçoamento da legislação, formação profissional, 
relações com a família e a comunidade. Por meio desse evento, a Assembléia abriu 
espaço para uma ampla discussão sobre o tema, levando em conta especificidades 
como processos de comunicação e identidade cultural, com vistas a uma melhor 
integração dos surdos à vida em sociedade. 

2.3.6- Memória política 
O Projeto Memória Política de Minas consiste na coleta de depoimentos e na 

publicação de livros sobre políticos que tiveram participação expressiva na vida do 
Estado. 

Em 2001, as atividades desse Projeto consistiram em pesquisa, elaboração de 
roteiro, tomada de depoimento e preparação do livro sobre o ex-Governador Rondon 
Pacheco; e pesquisa sobre a vida e o contexto de atuação política do ex-Governador 
Aureliano Chaves. 

3 - Secretaria da Assembléia 
No decorrer do ano de 2001, a Secretaria da Assembléia Legislativa, no 

cumprimento de suas finalidades institucionais, ofereceu suporte técnico, logístico e 
instrumental às atividades parlamentares, em harmonia com as diretrizes da Mesa da 
Assembléia. 

Comprovando a preocupação permanente com a capacitação e a atualização de seus 
servidores, em diferentes níveis de escolaridade, abrangendo as áreas administrativa e 
parlamentar, a Secretaria da Assembléia, por intermédio da Escola do Legislativo, 
ofereceu, entre outros, os seguintes cursos: Redação Oficial, Regimento Interno e 
Dinâmica do Processo Legislativo e Proposta Orçamentária para 2002. Atendeu, 
ainda, a demandas de capacitação de servidores identificadas por diversos setores da 
Casa, tais como as Gerências-Gerais de Administração de Pessoal, Finanças e 
Contabilidade, de Sistemas de Informações e da Coordenação de Cerimonial e 
Relações Públicas. Exemplos dessa iniciativa, que visa aliar o conhecimento teórico à 
prática, são os cursos de Concessão de Benefícios aos Segurados do INSS, Legislação 
de Custeio da Previdência Social, Cerimonial e Etiqueta, Arquivos do Legislativo: 
Aspectos Conceituais e Práticos, Execução Financeira e Contábil com o Uso do 
Sistema de Administração Financeira e Contábil Integrado - SAFCI - e Gestão do 
Conhecimento. Em parceria com o Sistema FIEMG, foi ministrado o Telecurso de 1 o 

Grau, atendendo à demanda de escolarização de 62 servidores, no nível fundamental. 
Deu-se continuidade, também, ao Curso de Especialização em Poder Legislativo, 
oferecido pela Escola em parceria com o Instituto de Educação Continuada da PUC-
MG, que contou com a participação não só de servidores da Casa como do público 
externo. 

No que se refere ao Programa de Apoio ao Parlamentar, que vem sendo 
implementado pela Secretaria da Assembléia Legislativa, vale salientar a palestra 
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, promovida pela Escola do Legislativo para os 
Deputados, além de vários cursos para as chefias de gabinete, contemplando os 
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aspectos técnicos do uso dos recursos de informática. 

A Escola esteve diretamente envolvida na realização do Seminário Administração 
Pública Competente, que aconteceu nas principais cidades do Estado. 
Complementando esse trabalho de interiorização, foram oferecidas 28 novas turmas 
do Curso de Administração Pública Competente em Belo Horizonte. Seminário e 
curso envolveram a participação de 3.187 interessados. Como apoio didático nessa 
área, a Escola providenciou nova edição do Manual de Informações Úteis para as 
Câmaras Municipais, bem como a produção, em parceria com a TV Assembléia, de 
11 aulas em vídeo, relativas ao Curso de Agentes Públicos, que deram origem a 2 mil 
cópias, distribuídas às Câmaras e Prefeituras Municipais do Estado. A Escola 
ofereceu também o Curso de Lideranças Comunitárias, que atingiu um total de 340 
participantes, entre representantes de associações comunitárias, entidades de classe, 
agentes públicos, Prefeitos e Vereadores. Em termos quantitativos gerais, a Escola do 
Legislativo atendeu, durante 2001, a um público de 5.158 pessoas. Cabe registrar, 
ainda, que encontra-se em fase final o planejamento do Curso de Formação 
Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, destinado aos servidores aprovados no concurso para provimento de 68 cargos 
técnicos em várias especialidades, que deverão tomar posse em 2002. 

Dando andamento ao Programa de Desenvolvimento Institucional, a Secretaria da 
Assembléia ofereceu suporte operacional a diversos seminários, fóruns técnicos e 
ciclos de debates. 

O apoio técnico da Secretaria da Assembléia possibilitou a reformulação da página 
da Assembléia na Internet, com o objetivo de facilitar o acesso de qualquer cidadão a 
informações sobre os órgãos e os procedimentos do Poder Legislativo, os municípios 
mineiros e as instituições governamentais, a programação e os resultados de reuniões 
de Plenário e das comissões, os projetos em tramitação, toda a legislação mineira 
desde 1947, além da Constituição do Estado e do Regimento Interno da Assembléia. 
Cada parlamentar tem um endereço no "si te", com informações básicas sobre sua 
atuação e as formas de contato com ele. Na seção Fale com a Assembléia, também é 
possível enviar mensagens eletrônicas para todos os parlamentares ou para aqueles de 
uma mesma bancada. Em consonância com uma política de formação da cidadania e 
de ampliação do conhecimento sobre as atividades do Legislativo mineiro, a Casa deu 
prosseguimento a sua atuação para garantir o aprimoramento da TV Assembléia, 
diversificando a programação e ampliando o alcance do seu sinal no Estado. Foi 
também aumentado o tempo de permanência da emissora no ar. Destacaram-se, em 
2001, os programas que passaram a ser transmitidos ao vivo, como o Repórter 
Assembléia, o jornal diário e o PROCON Assembléia. Fizeram sucesso as resenhas 
semanais transmitidas para 165 rádios no interior. 

No que se refere à política de racionalização dos procedimentos e fluxos 
administrativos, obteve-se como resultado uma significativa redução nas despesas 
com diárias de viagem, passagens, impressão e encadernação, publicidade, recepção, 
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No caso específico de racionamento do consumo de energia, a Assembléia 
Legislativa, em razão das medidas adotadas, conseguiu superar em muito a meta de 
economia estabelecida, atingindo índices de economia acima de 45% do total do 
consumo de kW/h ao mês. Entre as diversas ações que integram o programa de 
racionamento de consumo de energia elétrica implementado na Casa, importa 
ressaltar a mudança do horário-núcleo de funcionamento da Assembléia Legislativa, a 
reforma da rede elétrica e do sistema de refrigeração de ar, a redução de iluminação 
nas áreas comuns dos prédios da Casa e do horário de funcionamento do sistema 
central de ar condicionado, a readequação do horário de realização dos serviços de 
conservação c limpeza, a renegociação do contrato firmado com a CEMIG, com a 
conseqüente redução do custo da tarifa, e a adoção da campanha interna de 
conscientização do servidor para o uso racional de energia. 

No âmbito do apoio às atividades-fim do Poder, destacou-se a qualidade da atuação 
dos técnicos que, com dedicação e talento, ofereceram suporte às ações dos 
parlamentares. 

4 - Conclusão 
O ano de 2001 foi para a Assembléia de Minas um tempo marcado por desafios e 

busca de respostas para uma demanda social cada dia mais exigente. Entretanto, 
juntamente com a consolidação de posições já conquistadas, não foram poucos os 
avanços obtidos com vistas ao aperfeiçoamento da instituição e ao atendimento dos 
anseios da sociedade. 

É esse, Sr. Presidente, o relatório das atividades da Assembléia Legislativa. 
Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado ofício ao Ministro da Educação 
com vistas ao envio a esta Comissão da relação dos beneficiários do Programa Bolsa 
Escola do Município de Guaraciama. Em votação, o requerimento. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* - Esta Deputada agradece ao Deputado Edson Rezende 
o requerimento aprovado na Comissão. Temos recebido denúncia de que em 
Guaraciama filho de Vice-Prefeito está recebendo bolsa-escola, filho de Vereador está 
no programa de erradicação do trabalho infantil. É um desrespeito, porque o 
Presidente Fernando Henrique cria programas para a rede de proteção social para não 
vermos meninos nas ruas das cidades. A administração de Belo Horizonte é do PT, e 
queremos estar juntos melhorando a vida dos belo-horizontinos. Há meninos que 
poderiam estar inseridos no programa de erradicação do trabalho infantil, e a sua 
famHia receberia R$40,00 por mês. E vemos, nas ruas, as mães usar seus filhos para 
obter dinheiro, quando poderia estar ganhando um dinheiro do Governo Federal, 
deixando seus filhos na escola, numa parte do dia, e, na outra, tendo assistência do 
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Estado. É o conceito de educação integral. Há denúncias de que em Guaraciama 
ocorre esse desrespeito. Por isso, buscamos a lista no Ministério da Educação e no 
Ministério da Assistência Social. 

O Deputado Miguel Martini também está aqui nos ajudando na luta dos professores 
designados. Como Líder do PSB, tem cinco requerimentos também para que 
possamos pennanecer na Assembléia, acampar e dormir, se necessário, mas não 
queremos deixar encerrar este exercício sem que tenhamos uma resposta do 
Governador Itamar Franco sobre a prorrogação dos contratos. 

Estamos encerrando esse encaminhamento e voltaremos em todos, para termos os 
requerimentos do Deputado Miguel Martiní apresentados pela Presidência desta Casa. 
Solicitamos aos professores que continuem ligando para seus companheiros, para que 
venham a esta Casa ou estejam nas portas das delegacias de ensino, mostrando para 
Minas Gerais quem são: cidadãos corretos, honestos, que lutam pela vida. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja 

encaminhado ofício ao Ministro da Previdência e Assistência Social com vistas a que 
envie à Comissão relação dos beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI - do Município de Guaraciama. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado 
ofício ao Prefeito Municipal de Vespasiano, pedindo informações sobre o Processo no 
1.797/2001, da Prof' lima Pires Teresa, no que diz respeito à sua contagem de tempo. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja pedida à AMBEL 
cópia dos procedimentos re1alivos à tramitação na Assembléia Metropolitana da 
aprovação do reajuste tarifário do transporte de passageiros concedido em dezembro 
de 2001, acompanhado de documento que menciona. Em votação. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja criada comissão 
especial para apurar possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em vista 
denúncias em relação aos procedimentos adotados para a publicação da lista de 
assinantes. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita sejam tomadas pela 
Mesa da Assembléia as providências judiciais cabíveis para a sustação dos atos 
praticados pelo responsável pela Fundação de Arte de Ouro Preto - F AOP -, cujo 
nome foi rejeitado pela Comissão Especial instituída para emitir parecer sobre a 
indicação do nome para o cargo de Presidente da Fundação. Com a palavra, para 
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encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs_ Deputados, lamento que, dos dez 
requerimentos que apresentei, pedindo informações e ações da Assembléia referentes 
a desmandos e atos irresponsáveis deste Governo e a apuração de denúncias graves, 
somente consegui que cinco deles fossem colocados na pauta de hoje, mas assim 
mesmo usando de todos os artifícios, a fim de que sobrassem apenas 8 minutos para a 
votação. 

Existem requerimentos aprovados desde agosto de 2001. Mas a Casa, até hoje, não 
teve tempo de enviar os ofícios. Como podemos exercer a nossa função fiscalizadora 
se a Mesa não agiliza o processo? Hoje votaremos outro requerimento que se 
relaciona com um avião utilizado pela Deputada Maria Lúcia Cardoso na época em 
que era Secretária. Já deixou esse cargo, voltou a exercer o mandato de Deputada 
Federal, houve outra denúncia envolvendo o seu nome no SERVAS, mas somente 
agora será votado o requerimento de pedido de informações. Como vamos exercer a 
nossa função fiscalizadora? 

Essa pessoa, que está assinando como Presidente da Fundação de Arte de Ouro 
Preto, teve o seu nome rejeitado por este Plenário. Mas o Governador, desrespeitando 
a ação desta Casa, o nomeou Presidente. Fiz um requerimento, a fim de saber se era 
mesmo o Presidente. Na resposta que recebi, assinava como Presidente da Fundação 
de Arte de Ouro Preto. Ou seja, queremos a aprovação desse requerimento. A própria 
Procuradoria desta Casa emitiu parecer dizendo que todos os atos desse senhor são 
nulos. Queremos a aprovação desse requerimento, para que a Mesa, o Presidente da 
Assembléia Legislativa c o 1 °-Secretário acionem, por intermédio da Procuradoria 
desta Casa, a justiça, para que esse senhor seja afastado e todos os seus atos sejam 
anulados, porque não é, de direito, Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto_ Ele 
comete um crime, provavelmente o de falsidade ideológica, porque assina como 
Presidente sem ter direito, sem estar autorizado. 

É lamentável um Governador que desrespeita a Constituição do Estado. V amos 
examinar essa questão no partido, porque talvez seja o caso realmente de impetrar 
uma ação de "impeachmcnt", já que ele jurou cumprir a Constituição. É deste 
parlamentar a emenda que obriga que os Presidentes de fundações e autarquias sejam 
sabatinados nesta Casa c, depois, em votação secreta, a sua indicação seja aprovada 
ou não. 

O Governador enviou alguns nomes. Por exemplo, para a Fundação da TV Minas 
não veio a indicação para esta Casa_ Os atos dessa senhora são nulos. Todos os 
contratos assinados por ela são nulos. Os funcionários da TV Minas e os da Fundação 
de Arte de Ouro Preto não precisam obedecer a esses Presidentes, que o são de 
mentirinha. Eles não têm amparo legal para estar no cargo. 

A Constituição do Estado é muito clara: tem de haver a aprovação prévia da 
Assembléia Legislativa. E o caso do Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto é 
pior: seu nome foi rejeitado por este Plenário. É absurdo que um parlamentar, aliás, os 
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77 parlamentares, eleitos para legislar, fiscalizar e representar, vejam as suas 
atividades tolhidas em sua competência. Mas não vamos desistir. Vamos aprovar esse 
requerimento e, quando o aprovarmos, estaremos transferindo para a Mesa. para a 
Presidência a ação jurídica. O nosso gabinete e o PSB, complementarmente, também 
devem dar entrada a uma ação para sustar todos os atos por eles praticados. É o caso 
da Loteria de Minas, do IPLEMG, da FUNED, da TV Minas c da Fundação de Arte 
de Ouro Preto - FAOP. 

É lamentável que tenhamos de vir à tribuna apresentar um requerimento para pedir 
que a lei seja cumprida. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedimos a aprovação 
deste como também dos outros requerimentos que vamos votar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini. em que solicita sejam tomadas pela 
Mesa da Assembléia as providências judiciais cabíveis para a sustação dos atos 
praticados pelos atuais responsáveis pelos órgãos e entidades integrantes da 
administração pública estadual que especifica, que, contrariando os dispositivos 
constitucionais, assumiram a titularidade das Pastas sem a prévia autorização desta 
Casa Legislativa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Manini, solicitando sejam 
tomadas pela Mesa da Assembléia as providências judiciais cabíveis para a apuração 
de atos de improbidade administrativa praticados pela Secretaria do Trabalho, pelo 
uso indevido do helicóptero PP-IEF, denominado Guará OI, do !EF. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Quero agradecer aos nobres pares desta Casa pela 

aprovação desses requerimentos. Quero dizer que convocamos, em maio deste ano, o 
Secretário de Administração para vir a esta Casa prestar esclarecimentos. Até hoje, a 
Assembléia não teve tempo de redigir correspondência para o Secretário. É hora de 
este Poder Legislativo repensar suas atitudes e recuperar suas prerrogativas 
constitucionais, pois, antes dos interesses partidários, antes dos seus vínculos de 
amizade, o homem público tem de zelar pela coisa pública. E o que vemos aqui, por 
meio desses requerimentos, é que os amigos do rei protegem o rei. 

A Secretária na época, Maria Lúcia Cardoso, usou o helicóptero do IEF, o que é 
proibido, para fazer campanha política. Somente agora aprovamos esse requerimento. 
Nem sei quem era o Secretário à época, porque todo dia eles são trocados, nessa 
administração. E, também. os Presidentes da TV Minas, da FUNED, da Loteria e do 
IPLEMG, para virem aqui serem sabatinados. Então, com esses requerimentos 
aprovados agora, estaremos acompanhando as ações que a Casa vai empreender e 
cobrando desta tribuna. Tenho certeza de que o PT c os outros partidos de oposição 
estarão fazendo eco conosco. 
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Da mesma fonna, achamos legítima a luta das professoras que estão aqui, nas 

galerias, reivindicando algo justo: respeito, no mínimo, e consideração pelos serviços 
prestados. Provavelmente, não acharemos o Governador, mais uma vez, em Minas 
Gerais, pois deve estar passeando por aí, quem sabe numa sessão da tarde, numa 
matinê, num cinema qualquer, talvez de Brasília ou de outro lugar. Mas, para praticar 
injustiças, são rápidos e ágeis no gatilho. 

Estamos fazendo coro com a Deputada Elbe Brandão, com a sensibilidade que ela 
tem, na causa de todos vocês, porque consideramos que é justa. Lamentamos, apenas, 
a insensibilidade deste Governo. E a única forma que eles entendem é o processo de 
obstrução, a negação do voto, a denúncia, que são os instrumentos regimentais de que 
dispomos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, posicionando-me favorável aos 
requerimentos do Deputado Miguel Martini, aprovados por esta Cas~ continuarei 
aguardando a posição do Deputado Antônio Júlio, que se colocou como intermediário 
entre os Poderes, em favor da sociedade. Penso, Sr. Presidente, que 120 mil 
trabalhadores, que há tantos anos prestam serviços ao Estado, devem ser um problema 
de toda a sociedade mineira. A solidariedade precisa estar presente em cada um de 
nós. 

Vejo aqui o Deputado Ambrósio Pinto, que é do interior. Com ceneza, sua terra 
natal e as cidades vizinhas vivem um problema como esse. Vejo a Deputada Elainc 
Matozinhos, a quem, com muito orgulho, concedo um aparte. 

A Deputada Elaine Matozinbos - Nobre Deputada Elbe Brandão, quero fazer coro 
com tudo que V. Exa. tem dito na tribuna, há vários dias, desde o início dessa nossa 
luta. Tive a alegria de ser co-autora daquela sua proposta, para que resolvêssemos a 
situação dos milhares e milhares de designados que estão hoje no Estado vivendo uma 
situação de absoluta insegurança. 

Quero dizer a V. Exa. - e a galeria nos mostra - que a grande maioria são mulheres, 
na sua grande maioria chefes de famflia, que precisam que esta Casa legislativ~ 
através do Presidente, do Líder do Governo, das Lideranças e de cada um dos 
Deputados, esteja com V. Exa. nessa grande caminhada para que se defina a situação 
desses trabalhadores, que, antes de tudo, educam os nossos filhos, os cidadãos de 
amanhã. V. Exa. disse que esses trabalhadores estão lá fazendo serviços gerais e, 
como disse muito bem, por algumas vezes estão fazendo a limpeza para que os nossos 
filhos, os nossos netos possam entrar, para que os parlamentares e autoridades do 
Governo possam visitar essas escolas. 

Nobres professores e serviçais designados, quero dizer que essa é a minha posição, 
porque nós - eu, como V. Exa., Deputada Elbe Brandão - somos também professoras 
e conhecemos bem a realidade dessas pessoas que estão na sala de aula, com o giz na 
mão, com toda a paciência, educando a geração que, sem sombra de dúvida, pode ser 
a geração do grande futuro do País. Muito obrigada. 

A Deputada Elbe Brandão - Agradeço à Deputada Elaine Matozinhos, que 
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Quero fazer algumas reflexões. O art. 10 da Constituição Federal assegura a 
participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação. Será que o Secretário, que se esconde e não vem ao parlamento e faz 
tudo na calada da noite, consultou os seus funcionários quando publicou a Resolução 
n• 153, de 2001, somente ontem? 

Isso impediu que este parlamento mais uma vez se mobilizasse. Com essa atitude o 
parlamento foi ludibriado. O Presidente Antônio Júlio nomeou comissão especial para 
estudar o caso. Fizemos um cronograma para irmos a Poços de Caldas, Montes 
Claros, Barbacena, Uberlândia e aqui, na Grande Belo Horizonte, para discutir o 
Projeto de Lei Complementar n• 48, que trata da previdência, que estará muito 
diferente do que o Líder do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que subiu a esta 
tribuna somente para dizer que não estaríamos buscando solução para os designados. 

Quem tem 25 anos de serviço tem direito a se aposentar. Estaríamos resolvendo 
esse problema. Quem tem menos tem direito à aposentadoria proporcionaL 
Estaríamos também buscando a solução para essas pessoas. Ao tirar a palavra 
"designação" e fazer o Estado cumprir o que a justiça determinou, a contagem de 
tempo do setor de educação tem que levar em consideração o ano letivo, e não o ano 
civiL A justiça já se pronunciou, declarando que era um instrumento fraudulento que 
o Estado estava usando para prejudicar os trabalhadores da educação. 

Sr. Presidente, precisamos de tempo. Estamos pedindo até junho, de acordo com a 
lei que aprovamos, permitindo ao Governador promulgar e homologar o concurso até 
junho. 

Peço ao Presidente mais um tempo para concluir o meu pensamento. 
Teremos outros momentos, no decorrer do dia, para nosso pronunciamento. Esta 

Deputada utilizará todos os instrumentos para discutir, para encaminhar a votação e 
para apresentar requerimento. Estarei usando todos os expedientes até, que possamos 
ter, antes deste ano, que foi difícil para o parlamento, mas um ano de conquista do 
respeito da sociedade mineira, que, em todos os seus segmentos, esteve nestas 
galerias, lutando por seus direitos. Não quero sair de recesso parlamentar e ir para o 
meu Natal ou Ano-Novo - e espero que nenhum dos meus pares nesta Casa queira -
sabendo que milhares de designados estarão no olho da rua, sem direito a um tostão, 
depois de tantos anos de serviços prestados. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os Projetos de 
Lei n' 1.291/2000, 1.344, 1.760 e 1.761/2001, apreciados na reunião extraordinária 
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realizada ontem à noite, bem como o Veto à Proposição de Lei n' 14.916, o 
Projeto de Lei n' 1.439/2001 e a Proposição de Lei n' 60/2001, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 

solicitando a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei n' 1.796/2001 seja 
apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. Com a palavra, para 
encaminhar a votação do requerimento, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* - Gostaria de encaminhar contrariamente ao 
requerimento do Deputado, porque o orçamento é agora o primeiro da pauta, c, 
quando estiver sendo votado, este local vai estar apinhado de Deputados. Então, não 
quero colocar outros projetos antes, porque precisamos desse instrumento. Assim, 
solicito ao Deputado Rogério Correia que retire o seu requerimento, até porque não 
temos quórum para a votação de nenhuma matéria. Precisamos disso, principalmente 
esta Deputada, que está na luta pelos designados. Com todo o respeito que tenho pelo 
funcionário público, Deputado Rogério Correia, o Líder do PT não está nem aí para a 
causa dos designados e quer usar de um mecanismo injusto. (- Pausa.) 

Peço desculpas ao Deputado Rogério Correia, porque, na verdade, seu requerimento 
nos vai dar condição de continuar discutindo. Assim, vou encaminhar a favor do 
requerimento, mas repito que neste momento não temos quórum para votar nada. 
Portanto, até para que possamos continuar nossa luta de negociação, solicito que o 
Presidente encerre, de plano, esta reunião. O que fariamos aqui, neste momento? 
Vamos encerrar esta reunião e ganhar tempo para que possamos negociar e para que 
possam mostrar sua casa a Minas Gerais os mais de 100 mil funcionários públicos 
deste Estado, que prestam serviços há 18 ou 20 anos, mas que estão recebendo, da 
Secretaria, uma porta na cara. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem . 

A Deputada Elbe Brandão - Até para que possamos continuar nossa luta de 
negociação, solicito que o Presidente encerre, de plano, esta reunião. O que faríamos 
aqui, neste momento? Vamos encerrar esta reunião e ganhar tempo para que 
possamos negociar e para que vocês possam mostrar a Minas Gerais a cara dos mais 
de I 00 mil funcionários públicos deste Estado que prestam serviços há 18 ou 20 anos 
mas estão recebendo, da Secretaria, uma porta na cara. 

O Deputado Rogério Correia - Solicito à Presidência que suspenda a reunião por 
alguns minutos, até que haja quórum para votação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a reunião por uma 

hora. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) -Estão reabertos os nossos trabalhos. 
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Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, 
prorroga a reunião até as 19h59min. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4" do art. 259 do Regimento 

Interno, vai suspender a reunião por 2 horas. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 21, às 1 O, às 14 e às 20 horas, e para a reunião solene, logo 
após a aprovação do Projeto de Lei n" 1.796/2001, nos termos dos editais de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 50" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte de dezembro de dois mil c um, comparecem na Sala das 

Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Amilcar Martins e José Milton 
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PL), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Milton, 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 Amilcar Martins o Projeto de Resolução n" 1.803/2001 e os 
Projetos de Lei n"s 205, 642, 646, 694 e 718/99, 871, 1.102, 1.105, 1.159, 1.162 c 
1.291/2000, 1.344, 1.351, 1.441, 1.478, 1.574, 1.628, 1.648, 1.760, 1.761, 1.767, 
1.784, 1.827, 1.831, 1.835, 1.839, 1.848, 1.856, 1.858, 1.874 e 1.880/2001. Encerrada 
a 1 a Parte dos trabalhos, 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 os Pareceres de Redação Final do Projeto de 
Resolução n" 1.803/2001 e dos Projetos de Lei n"s 642, 646, 694 e 718/99, 1.105, 
1.159, 1.162 e 1.291/2000, 1.344, 1.351, 1.478, 1.628, 1.760, 1.761, 1.767, 1.784, 
1.858, 1.874 e 1.880/2001 (relator: Deputado Amilcar Martins). Passa-se à 2" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre matérias de 
deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação. são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 205/99, 871 e 
1.102/2000, 1.441, 1.574, 1.648, 1.827, 1.831, 1.835, 1.839, 1.848 e 1.856/2001 
(relator: Deputado Amilcar Martins). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

~-----------~------------~ 
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 200 I. 
Adelino de Carvalho, Presidente- Pinduca Ferreira- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 51' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia vinte de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Adelino de Carvalho, Pinduca Ferreira e Sargento 
Rodrigues (substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, por indicação da 
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Adelino de Carvalho, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência suspende a reunião até que as 
matérias sejam apreciadas em Plenário. Às 19 horas são reabertos os trabalhos com a 
presença dos Deputados acima mencionados e, não havendo matéria a ser apreciada, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária a ser realizada às 22h30min, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Geraldo Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.713/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n" 1.713/2001 visa 
a declarar de utilidade pública a entidade denominada Termos de Congo e 
Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá e Moçambique 
Abre Aula e Congo Branco de São Benedito, com sede no Município de Araxá. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidadc, constitucionalidade e legalidade, vem agora a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade visa a promover e divulgar as tradições ligadas aos cânticos e 

danças da festa do congo, desenvolvendo atividades a fim de preservar a tradição do 
congado e da cultura religiosa ligada a Nossa Senhora do Rosário. 

Pela atividade de natureza cultural exercida pela associação, somos favoráveis a que 
se lhe outorgue o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n" I. 713/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 

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



José Henrique, relator. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" I 62/99 

Comissão de Redação 

I 180 

O Projeto de Lei n" I 62/99, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, que dispõe 
sobre o parcelamento de débitos referentes ao Imposto sobre Propriedade de V cículos 
Automotores - IPV A -, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1 ao 
vencido no 1° turno, com as Emendas TI0 s 2, 4 e 5. 

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" !62199 
Dispõe sobre o pagamento de débitos decorrentes da propriedade de veículo 

automotor. 
A Assembléia Legislativa Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam remitidos os créditos tributários relativos ao Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores - IPV A -, bem como as multas sobre o 
principal c os juros de mora, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos exercícios de 
J 997, I 998 e I 999. 

Parágrafo único - Os veículos apreendidos e mantidos em depósito público ou 
privado, sob responsabilidade do Estado, por falta de pagamento do IPV A, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido nos exercícios de I 997, I 998 e I 999, serão liberados pelos 
órgãos competentes mediante o pagamento da taxa de estada de veículo apreendido, 
regulamentada no item 5.8 da TabelaDa que se refere o art. I 15 da Lei n" 6.763, de 
26 de dezembro de 1975, com modificações posteriores, no valor único de R$ 10,00 
(dez reais), independentemente do número de dias de apreensão. 

Art. 2° - Ficam remitidos os créditos tributários relativos ao IPV A, bem como as 
multas sobre o principal e os juros de mora, incidentes sobre a propriedade de 
veículos caracterizados como ambulância, inclusive as UTis móveis, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido nos exercícios de 1997 a 2001. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1 o aos veículos a 
que se refere este artigo. 

Art. 3° - Ficam remitidos os créditos decorrentes da cobrança de multa sobre o 
principal e juros de mora, relativos ao pagamento do IPV A, cujos fatos geradores 
tenham ocorrido nos exercícios de 2000 e 200 I, desde que a quitação integral do 
principal ocorra até o dia 3 I de março de 2002. 

Parágrafo único - A não-quitação dos tributos a que se refere o .. caput" deste artigo 
acarretará o cancelamento do benefício e a inscrição do débito total em dívida ativa, 
no prazo de noventa dias contados da data limite. 

Art. 4° - Ficam remitidas as multas decorrentes de infração de trânsito cometidas 

~------------~------------~ 
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nas vias sob jurisdição do Estado nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, inclusive 
as cometidas por condutor de motocicleta utilizada para transporte público de 
passageiros. 

Art. 5° - O pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito cometidas nas 
vias sob jurisdição do Estado poderá ser parcelado em até seis vezes, desde que a 
infração tenha sido cometida no exercício de 2000 e, no de 2001, até o dia 30 de 
novembro. 

§ 1 o - O valor de cada parcela a que se refere o "caput" deste artigo não será 
inferior a R$ 30,00 (trinta reais). 

§ 2o - O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado até o dia 30 de janeiro 
de 2002. 

§ 3" - O pagamento da primeira parcela possibilitará a emissão do certificado de 
licenciamento de veículo para o exercício de 2002. 

§ 4" - O não-pagamento de qualquer parcela na data estipulada implicará o 
cancelamento do benefício regulamentado neste artigo e o vencimento das parcelas 
restantes, que deverão ser pagas em uma única parcela, no prazo de trinta dias, 
contados da data da inadimplência. 

§ 5"- Não será admitido o parcelamento de multas aplicadas a motorista por estar 
dirigindo sob influência de álcool ou de substância entorpecente, conforme dispõe o 
art. 165 da Lei n• 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 6" - A guia para o pagamento do Seguro Obrigatório por Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ou por sua Carga, a Pessoas 
Transportadas ou Não - DPV AT- será encaminhada ao contribuinte, ou o pagamento 
viabilizado por meio eletrônico, na mesma data em que se encaminhar a guia ou se 
viabilizar o pagamento, por meio eletrônico, do IPV A. 

Art. 7° - Fica vedada a exigência de comprovação de pagamento de seguro 
obrigatório que não seja a do ano do exercício como condição para a emissão de 
certificado anual de licenciamento de veículo. 

Art. 8"- o inciso v do art. 3" da Lei n• 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- .... 
V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para transporte 

público de passageiros na categoria aluguel - táxi, adquirido com ou sem reserva de 
domínio.''. 

Art. 9" - Fica acrescido ao art. 3" da Lei n• 12.735, de 30 de dezembro de 1997, o 
seguinte § 3° : 

"Art. 3°- .... 
§ 3° - Caso o bem a que se refere o inciso V venha a ser retomado pelo credor 

alienante fiduciário, este responderá pela quitação de créditos de IPV A cujo fato 
gerador tenha ocorrido no exercício em que se verifique a retomada, observada a 
proporcionalidade prevista no inciso I do art. 2°.". 

~-----------~------------~ 
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An. 10- Fica acrescido ao an. 3" da Lei n" 12.735, de 30 de dezembro de 

1997, alterado pela Lei n" 13.202, de 16 de abril de 1999. o seguinte inciso XVIII : 
"Art. 3°- .... 
XVIII- furgão, "van" ou "perua", com quinze anos de fabricação ou mais.". 
Art. 11 - Serão cancelados os processos referentes a créditos de IPV A e de multas 

de trânsito dos veículos vendidos em lei1ão promovido, na forma do art. 328 do 
Código de Trânsito Brasileiro, por órgão ou entidade da administração pública 
estadual. direta e indireta. 

§ 1 o - Os créditos arrecadados em decorrência de multas federais, municipais ou de 
outros Estados serão mantidos à disposição do órgão autuador em banco de dados, de 
forma apartada c individualizada, liberando-se o veículo para o arrematante. 

§ 2" - O IPV A não incidirá sobre a propriedade de veículo apreendido e mantido 
em depósito do Estado no período compreendido entre a decisão judicial ou 
administrativa que determine a apreensão c a realização do leilão. 

Art. 12 - Os benefícios previstos nos arts. 1°, 3°, 4° e 5° desta lei aplicam-se 
somente às pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias ou que detenham a 
posse, em decorrência de contrato de financiamento firmado com reserva de domínio, 
de apenas um veículo automotor, excetuados os proprietários de ambulância. 

Art. 13 - Os convênios para fiscalização e aplicação de multas de trânsito firmados 
entre o poder público estadual e os municípios estipularão o percentual devido ao 
Estado, que não será inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor das multas 
arrecadadas. 

An. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator- Alencar da Silveira Júnior. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 642/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 642/99, de autoria do Deputado Antônio Andrade, que autoriza 
o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao Município de Rio 
Paranaiba, 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 an. 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" 642/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Rio Parana.tba o 

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

'---------0--------' 
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Paranaíba o imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com área de 
2.500m' (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado naquele município, 
registrado sob o n' 4.065, a fls.l74 do livro n' 3-C do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Rio Paranruba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO F1NAL DO PROJETO DE LEI N' 1.105/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n' 1.105/2000, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
que dispõe sobre a habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de 
agricultura familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de 
comercialização, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas TI 0 S 1 e 2 ao vencido no 1 o 

turno. 
Vem agora o projeto à Comissão de Redação, 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. 

Esta Comissão propõe a exclusão do art. 12 do projeto, considerando que a 
disposição nele contida repete o disposto no art. 3°. Com o objetivo de preservar a 
articulação lógica do texto, promoveu-se, ainda, a alteração na ordem de diversos 
dispositivos, sem o comprometimento da integridade substantiva do projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.105/2000 
Dispõe sobre a habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de 

agricultor familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I o - O Estado assegurará o direito de produzir ou manipular alimentos para fins 

de comercialização, nos termos desta lei e de sua regulamentação, ao produtor 
artesanal ou agricultor familiar que: 

I -tiver seu estabelecimento habilitado nos órgãos de controle sanitário 
competentes; 

li - for filiado, como pessoa física, a cooperativa ou associação credenciada pelo 
órgão de controle sanitário competente e incluída no Cadastro Estadual de 
Associações e Cooperativas de Produtores Artesanais ou de Agricultores Familiares -
CEPAF -,criado por esta lei. 

Art. 2' - Fica criado o Cadastro Estadual de Associações e Cooperativas de 
Produtores Artesanais ou de Agricultores Familiares- CEPAF -,sob a coordenação e 
o gerenciamento da Secretaria de Estado da Saúde c do Instituto Mineiro de 
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Agropecuária - IMA. 

Art. 3° - A associação ou cooperativa de produtores artesanais ou agricultores 
familiares será incluída no CEPAF mediante credenciamento concedido por ato 
privativo do órgão de controle sanitário. 

§ }0
- O órgão de controle sanitário que efetuar o credenciamento será responsável 

pela inclusão da associação ou cooperativa no CEPAF. 
§ z• - O prazo de validade do credenciamento será estabelecido na regulamentação 

desta lei. 
§ 3°- O credenciamento poderá ser cancelado, respeitado o disposto nesta lei. 
§ 4°- O cancelamento do credenciamento acarretará: 
I- a exclusão da cooperativa ou associação do CEPAF; 
li - a suspensão da habilitação; 
III - a interdição parcial ou total do produto de seus associados ou cooperados. 
§ 5°- A interdição prevista no inciso III do § 4° deste artigo será determinada por 

ato fundamentado do órgão de controle sanitário competente, assegurados ao 
associado ou cooperado os recursos a que se referem os incisos I a III do art. 21 desta 
lei. 

Art. 4o - O estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor familiar será 
classificado de acordo com sua destinação e características, nos termos da 
regulamentação desta lei. 

Art. 5° - Compete privativamente ao órgão de controle sanitário conceder ao 
estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor familiar o certificado de 
habilitação para produzir ou manipular alimentos destinados à venda no comércio. 

§ 1• - Os prazos de validade do certificado de habilitação serão estabelecidos na 
regulamentação desta lei. 

§ 2• - A caducidade do certificado de habilitação será declarada quando o produtor 
artesanal ou agricultor familiar deixar de promover, no prazo de sessenta dias, nova 
filiação a associação ou cooperativa, em decorrência do cancelamento do 
credenciamento e da exclusão do CEP AF da associação ou cooperativa a que estava 
filiado. 

§ 3° - O certificado de habilitação poderá ser cancelado ou suspenso, nos termos 
desta lei. 

Art. 6°- São órgãos de controle sanitário: 
I - a Secretaria de Estado da Saúde; 
II - o Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -; 
III- as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes; 
IV - os serviços municipais de inspeção sanitária. 
Parágrafo único - Os órgãos de controle sanitário exercerão suas atividades e ações 

de forma coordenada e integrada, nos lermos da regulamentação desta lei. 
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Art. 7"- São direitos do produtor artesanal e do agricultor familiar habilitado: 
I- produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização; 
II - receber orientação técnica e participar de curso de capacitação oferecido por 

órgão ou entidade estadual ou municipal de fomento, por meio de projeto ou 
programa criado para a implementação do disposto nesta lei; 

II1 - contrair empréstimo do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e 
Econômico - FUNDESE - e, quando se tratar de agricultor familiar, do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -; 

IV - receber tratamento simplificado quanto às obrigações administrativas, 
tributárias e creditícias, nos termos do art. 179 da Constituição da República; 

V - inscrever-se no Programa MicroGeraes, respeitados os limites de 
enquadramento nele estabelecidos;· 

VI - receber financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais- FAPEMIG- para o desenvolvimento de atividade compatível com a área de 
atuação daquela entidade. 

Art. go - Para os fins do disposto no art. 1°, obriga-se o produtor artesanal ou o 
agricultor familiar, além das exigência contidas nos incisos I e II daquele artigo, a: 
I- responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos que produz; 
li - produzir alimentos seguros, em conformidade com os regulamentos técnicos e 

com a tecnologia avaliada e aprovada pelo órgão de controle sanitário competente; 
III - promover ações corretivas imediatas, sempre que forem detectadas falhas no 

processo produtivo ou no produto; 
IV- capacitar-se para produzir ou manipular alimentos; 
V - solicitar prévia autorização do órgão de controle sanitário competente para 

alterar o processo de produção ou manipulação do alimento, modificar seu nome. seus 
componentes ou os dados constantes no registro ou na dispensa do registro; 

VI - fornecer aos órgãos de controle sanitário dados sobre os serviços, as matérias-
primas e as substâncias utilizadas, os processos produtivos, as práticas de fabricação, 
os registros de controle de qualidade e sobre os produtos e subprodutos elaborados; 

VII- colaborar com os órgãos de controle sanitário no exercício de suas atribuições 
de fiscalização; 

VIII - observar as condições sanitárias e de higiene do estabelecimento e dos 
empregados, bem como dos equipamentos e utensilios utilizados na produção e na 
manipulação de alimentos; 

IX - cumprir as determinações legais e regulamentares de promoção e proteção da 
saúde, bem como os atos emanados dos órgãos de controle sanitário que visem à 
aplicação da legislação sanitária. 

Parágrafo único - O registro e a dispensa do registro de produto a que se refere o 
inciso V obedecerão ao disposto na legislação vigente. 
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Art. 9° - São direitos da associação ou cooperativa de produtor artesanal ou 

agricultor familiar credenciada e inscrita no CEPAF, além dos previstos nos incisos li 
a V do art. 7": 

I - filiar produtor artesanal ou agricultor familiar para a produção ou manipulação 
de alimentos destinados à venda no comércio; 

li - auditar estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor familiar com o 
objetivo de verificar se as práticas de fabricação ou produção de alimentos atendem 
aos requisitos da legislação sanitária. 

Art. 10- Ficam as associações e cooperativas de que trata esta lei obrigadas a: 
I - comunicar aos órgãos de controle sanitário competentes, no prazo máximo de 

dez dias, contados da ocorrência: 
a) a mudança de responsável técnico, de nome ou de endereço, bem como 

modificação da capacidade administrativa e operacional; 
b) a exclusão de associado ou cooperado; 
c) a identificação, durante o processo de avaliação técnica de seus filiados, de 

irregularidade que possa comprometer a qualidade do produto; 
II - colaborar com os órgãos de controle sanitário no exercício de suas atribuições 

de fiscalização; 
III - auditar estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor familiar com o 

objetivo de verificar se as práticas de fabricação ou produção de alimentos atendem 
aos requisitos da legislação sanitária; 

IV- zelar para impedir que filiados inabilitados comercializem alimentos; 
V - manter cadastro de produtor artesanal e de agricultor familiar atualizado e 

disponível para os órgãos de controle sanitário competentes; 
VI - emitir nota fiscal de produtos destinados à venda no comércio; 
VII - capacitar e treinar seus filiados para a produção e a manipulação de 

alimentos; 
vm - cumprir as determinações legais e regulamentares de promoção e proteção da 

saúde, bem como os atos emanados dos órgãos de controle sanitário que visem à 
aplicação da legislação sanitária. 

Parágrafo único - Na auditoria de que trata o inciso III serão observados os 
procedimentos estabelecidos na regulamentação desta lei. 

Art. 11 - É vedado: 
I - fraudar, falsificar ou adulterar alimento; 
li - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário sem a habilitação 

prevista nesta lei; 
III -rotular alimento em desacordo com as normais legais aplicáveis; 
IV - extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar, transportar, 

vender, comprar, ceder ou utilizar alimentos em descumprimento da legislação 
sanitária; 



V - reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produto nocivo à 
saúde para embalagem e venda de alimentos ou bebidas; 
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VI - fazer propaganda de alimentos em desacordo com o aprovado no registro ou 
com o estabelecido na legislação sanitária. 

Art. 12- Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, os infratores 
do disposto nesta lei e em sua regulamentação ficam sujeitos às seguintes penalidades, 
alternativa ou cumulativamente: 

I - quando se tratar de produtor artesanal ou de agricultor familiar: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação de produto; 
f) cancelamento de registro de produto; 
g) cancelamento da habilitação; 
h) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade c do produto; 
i) proibição de propaganda; 
j) multa; 
II- quando se tratar de associação ou cooperativa: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) cancelamento do credenciamento e exclusão do CEPAF; 
d) proibição de propaganda; 
e) multa. 
§ 1 o- A pena educativa consiste em: 
I- divulgação, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar os prejuízos 

provocados pela infração, com vistas a esclarecer o consumidor do produto; 
I! - freqüência do produtor artesanal ou do agricultor familiar em curso de 

reciclagem, a expensas próprias; 
III - fornecimento pela associação ou cooperativa, a expensas próprias, de 

capacitação a seus filiados. 
§ 2°- A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 
I- de R$100,00 (cem reais) a R$300,00 (trezentos reais) nas infrações leves; 
ll- de R$301,00 (trezentos e um reais) a R$600,00 (seiscentos reais) nas infrações 

graves; 
III - de R$601,00 (seiscentos e um reais) a R$1.000,00 (mil reais) nas infrações 

gravíssimas. 
§ 3° - Os valores das multas de que trata o § 2° deste artigo serão atualizados 

monetariamente, em periodicidade anual, de acordo com o Índice de Preços ao 
Consumidor- IPC- do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna- IGP-DI -
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da Fundação Getúlio Vargas ou com o índice oficial que vier a substituí-lo. 

§ 4° - As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de 
reincidência. 

§ SO-A multa não quitada no prazo legal será inscrita em dívida ativa.-
§ 6° - As penalidades a que se refere este artigo poderão ser impostas como medida 

cautelar antecedente ou incidente de processo administrativo. 
Art. 13 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento ou 

produto quando for constatado indício de infração sanitária em que haja risco para a 
saúde da população. 

§ I" - A medida de interdição cautelar. total ou parcial, do estabelecimento ou do 
produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva. 

§ 2° - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará até que sejam sanadas as 
irregularidades objeto da ação fiscalizadora. 

Art. 14 - As infrações de que trata esta lei serão apuradas por meio de processo 
administrativo que se iniciará com a lavratura do auto de infração devendo-se 
observar, para a imposição da penalidade e sua graduação, as circunstâncias 
atenuantes c as agravantes e as conseqüências lesivas do ato infracional para a saúde 
pública. 

Art. 15 - As infrações ao disposto nesta lei classificam-se em: 
I -leves, quando o infrator for beneficiado por circunstância atenuante; 
II - graves, quando for verificada uma circunstância agravante; 
III- gravíssimas, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais circunstâncias 

agravantes. 
Art. 16- São circunstâncias atenuantes: 
I - não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento; 
11 -procurar o infrator, por iniciativa própria, reparar ou minorar as conseqüências 

do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado; 
III - ser o infrator primário e não haver o concurso de agravantes. 
Art. 17 - São circunstâncias agravantes: 
I - ser o infrator reincidente; 
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do 

consumo, pelo público, de alimento elaborado em desacordo com o disposto na 
legislação; 

III - ter havido a coação de outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde pública; 
V- deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de tomar as 

providências de sua alçada tendentes a evitá-lo; 
VI- ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé. 
§ 1 o - Considera-se reincidência a prática de mais de um ato infracional no período 
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de doze meses. 

§ zo - A reincidência no mesmo ato infracional sujeita o infrator à penalidade 
máxima, e sua ocorrência caracteriza a infração como gravíssima. 

Art. 18 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, na aplicação 
da pena serão observadas as circunstâncias preponderantes. 

Art. 19- Para os objetivos desta lei, considera-se infração sanitária a desobediência 
ou a inobservância das normas previstas nela e em sua regulamentação. 

Art. 20 - A infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela 
concorreu. 

§ 1 o - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria 
ocorrido. 

§ 2° - Não se caracterizará infração quando a causa determinante da avaria, 
deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da saúde pública for 
decorrente de força maior, de eventos naturais ou de circunstâncias imprevisíveis. 

Art. 21 -No processo administrativo para apuração de infração, serão observados 
os seguintes prazos: 

I - quinze dias, contados da data da ciência da autuação, para o infrator oferecer 
defesa ou impugnação, em primeiro grau de recurso, contra o auto de infração; 

11 - quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatória, para o 
infrator recorrer, em segundo grau de recurso, da decisão cOndenatória de la instância; 

111 - quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatória, para o 
infrator recorrer, em terceiro grau de recurso, da decisão condenatória de 2a instância; 

IV - cinco dias, contados da data do recebimento da notificação, para o pagamento 
da multa. 

Art. 22 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, ficam os órgãos de 
controle sanitário autorizados a celebrar entre si e com os demais órgãos e entidades 
do Estado, da União e dos Municípios e com or:ganizações não-governamentais 
convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres. 

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 24- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.162/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n' 1.162/2000, de autoria do Deputado Fábio A velar, que dispõe 
sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e 
da aqüicultura no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as 
Emendas n°S 1, 2 e 3 ao vencido no 1° turno. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1• do art. 268 do 
Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 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! 
Disposição Preliminar 

Art. 1 o - A fauna e a flora aquáticas existentes em cursos d'água, lagos, 
reservatórios e demais ambientes naturais ou artificiais são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do Estado, sendo assegurado o direito à sua exploração, nos 
termos estabelecidos pela legislação em geral e por esta lei em especial. 

CAPÍTULO li 
Dos Princípios e das Diretrizes das Atividades Relacionadas com a Fauna e a Flora 

Aquáticas 
Art. 2o - Nas atividades de pesca, manejo e aqüicultura, será assegurado o 

equilíbrio ecológico, observados os seguintes princípios: 
I - a preservação c a conservação da biodiversidadc; 
li - o cumprimento da função social e econômica da pesca; 
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros; 
IV - a precaução visando à biossegurança, como pressuposto de qualquer 

procedimento para a introdução de organismos geneticamente modificados; 
V - o respeito à dignidade do profissional dependente da atividade pesqueira; 
VI - a busca do desenvolvimento sustentável, caracterizado pela prudência 

ecológica, pela eqüidade social e pela eficiência econômica; 
VII - a prevenção do tráfego de matéria genética. 
Art. 3•- São diretrizes 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 e 

petrechos de uso na pesca e na aqüicultura; 
III- incentivar as atividades de fomento à aqüicultura; 
IV - estabelecer as formas para reparação de danos; 
V- incentivar o turismo ecológico; 
VI- estimular a adoção de 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 socioeconômico c cultural do pescador 
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profissional e de sua família; 
X- promover a restauração dos hábitats aquáticos e dos recursos pesqueiros; 
XI- monitorar permanentemente o desembarque pesqueiro~ 
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XII - estabelecer o período de defeso diferenciado, em conformidade com a época 
de reprodução, por região e por bacia hidrográfica. 

CAPÍTULO Ili 
Da Pesca 
Seção I 

Disposições Gerais 
Art. 4° - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente a capturar ou extrair 

seres aquáticos susceptíveis ou não de aproveitamento com fmalidade econômica ou 
social. 

Art. 5°- Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica como: 
I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou recreação, autorizada 

pelo órgão competente; 
li - profissional, quando praticada como profissão e principal meio de vida, 

devidamente comprovado, por pescador matriculado em órgão competente, em área 
de domínio público ou privado, com o consentimento do proprietário. 

III - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, nas imediações de sua 
residência, com a utilização de anzol, linha ou caniço simples e destinada ao sustento 
da família; 

IV - científica, quando praticada para fins de pesquisa, por técnico ou cientista 
devidamente autorizado; 

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, 6° - Fica proibida a comercialização do produto da pesca, excetuado o 
proveniente da pesca profissional e da despesca. 

Seção li 
Dos Aparelhos e dos Métodos 

Art. 7° - ·O Poder Executivo estabelecerá as normas relativas à permissão, à 
restrição e 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 III 
Das Proibições 
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Art. 8°- Fica proibida a pesca, observadas as normas estabelecidas pelo órgão 
competente: 

I - de espécie que deva ser preservada; 
li- de espécime que tenha tamanho inferior ao permitido; 
III - em quantidade superior à permitida; 
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IV- em rio ou local não permitido, conforme determinação do órgão competente; 
V - em época não permitida; 
IV - em desacordo com o que dispuser o zoneamento de pesca; 
VII - com aparelho, petrecho, substância, técnica ou método não autorizado; 
VIII- 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 IV 
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 de água, podendo ser realizada por bacia 
hidrográfica. 

§ 2• - A definição da época e da modalidade de pesca permitida ou proibida 
constará em calendários e mapas de fácil interpretação pelo cidadão comum. 

§ 3° - A proposta de zoneamento da pesca será precedida de audiências públicas 
regionais. 

§ 4°- Compete ao Conselho Estadual da Pesca e da Aqüicultura, criado por esta lei, 
decidir sobre a aprovação dos estudos técnicos elaborados por instituições de 
comprovada competência, dos calendários da pesca e dos mapas do zoneamento, que 
serão revistos periodicamente, em intervalos de cinco anos, no máximo. 

Seção V 
Das Licenças e dos Registros 

Art. 1 O - 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. 

§ 1 • - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a utilização de aparelho, 
petrecho e equipamento de pesca. 

§ 2• - A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão fica condicionada 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. 
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§ 4"- São dispensados do recolhimento dos emolumentos de que trata o § 2" 

deste anigo 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° - Poderá ser concedida licença especial gratuita nos casos estabelecidos no 
regulamento desta lei. 

§ 7" - Poderá ser concedida licença especial de aprendiz de pesca ao maior de 
quatorze e menor de dezoito anos, mediante autorização judicial. 

§ 8° - A concessão da licença prevista no § 7° obedecerá ao respectivo 
regulamento, que disporá, entre outras medidas, sobre as condições gerais de 
expedição. incluindo o limite de captura e, observada a legislação federal, a jornada 
de trabalho do aprendiz. 

Art. 11 - Obrigam-se ao registro e à licença, quando necessária, a pessoa física ou 
jurídica especializada na fabricação ou comercialização de aparelho, petrecho ou 
equipamento de pesca de uso controlado ou que produza, explore, comercialize ou 
industrialize produto da pesca ou animal aquático vivo ou abatido, inclusive o 
ornamental. 

§ 1 o- O registro deverá ser renovado anualmente. 
§ 2° - Estão isentos de registro os estabelecimentos que comercializem produtos da 

pesca ou da aqüicultura prontos para o consumo, aí compreendidos os bares, 
restaurantes e similares. 

Seção VI 
Da Fiscalização 

Art. 12 - 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, petrecho ou 

equipamento. 
Parágrafo único - A fiscalização da pesca será exercida por servidor público 

credenciado para esse fim. 
CAPÍTULO IV 
Da Aqüicultura 
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Art. 13- 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. 

§ 2° - Para o transporte, o uso e a exploração socioeconômica do produto da 
aqüicultura, é exigida licença do órgão competente. 

§ 3o - 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. 14 - Cabe ao poder público estimular a aqüicultura, com a adoção das 
seguintes medidas: 

I- criação e apoio a centros de treinamento, pesquisa e extensão; 
li - 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. 

CAPÍTULO V 
Do Conselho Estadual da Pesca e da Aqüicultura 

Art. 15 - Fica criado, na estrutura do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o 
Conselho Estadual da Pesca e da Aqüicultura, órgão colegiado, deliberativo e 
consultivo, com as seguintes competências: 

I- exercer funções deliberativas no âmbito da política de proteção à fauna e à flora 
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura; 

li - 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 c 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 treinamento destinados ao 
desenvolvimento da fauna e da flora aquáticas e à aqüicultura; 

V -responder a consulta sobre matéria de sua competência, orientar os interessados 
e divulgar 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. 

Art. 16 - O Conselho de que trata o art. 15 tem a seguinte composição: 
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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 do 

Estado de Minas Gerais- 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; 
XJ - um representante da Federação dos Pescadores Amadores do Estado de Minas 

Gerais; 
XII - um representante dos clubes de pesca amadora do Estado; 
XIII- um representante da Associação Mineira de Aqüicultura- AMA-; 
XIV -dois representantes da comunidade científica do Estado; 
XV - dois representante das organizações não governamentais - ONG's - do 

Estado. 
§ I o - Os membros do Conselho Estadual da Pesca e da 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. 

§ 2°- A Presidência do Conselho será exercida pelo Diretor-Geral do IEF. 
§ 3° - O exercício da função de conselheiro é considerado de alta relevância e não 

será remunerado. 
Art. 17 - As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho Estadual da 

Pesca e da Aqüicultura correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

CAPÍTULO VI 
Do Dano à Fauna e à Flora Aquáticas 

Art. 18 - 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 e, especialmente: 

I - a introdução de espécie exótica sem a autorização do órgão competente, 
entendendo-se como espécie exótica aquela que não ocorre naturalmente no corpo de 
água ao qual se destina; 
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II - a promoção do esvaziamento ou do secamente 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, 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, petrecho, método ou técnica não permitida; 

V - a prática de ação que provoque a morte de espécimes da flora c da fauna 
aquáticas. por qualquer meio, 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 - Os autores do dano ficam obrigados à reparação ambiental, por meio de 
medidas a serem estabelecidas pelo órgão competente, sem prejuízo das penalidades 
administrativas cabíveis. 

§ 2° - O Poder Executivo adotará medidas preventivas para evitar ou minimizar o 
risco de dano à fauna e à flora aquáticas. 

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e das Penalidades 

Seção I 
Das Infrações 

Art. 19 - As infrações administrativas compreendem toda ação ou omtssao 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, 
petrecho ou equipamento de uso proibido ou sem o devido licenciamento ou registro; 

m - 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 no órgão competente ou de licença por ele expedida; 
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. 

~-----------~------------~ 
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Seção II 

Das Penalidades 
Art. 20 - 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, extensão, área e 
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 projeto de reparação, conforme estipular o regulamento desta 
lei; 

II - apreensão ou perda de aparelho, petrecho, 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 
vantagem. 

§ zo- 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 de aparelho, petrecho ou equipamento utilizado no ato da infração. 
§ 4° - O pagamento de multa prevista nesta lei poderá ser parcelado em até cinco 

vezes, exceto em caso de reincidência. 
§ 5° - Será cancelado o registro, a autorização ou a licença da pessoa física ou 

juridica 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; 

§ go- As multas serão corrigidas anualmente pelo índice oficial de inflação. 
Art. 21 - 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. 

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput" deste artigo, consideram-
se: 

I - circunstâncias atenuantes: 
a) o baixo grau de instrução do infrator; 
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b) o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do 

dano ou limitação significativa da degradação causada; 
c) a comunicação prévia pelo infrator de iminente perigo de degradação ambiental. 
li- 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 unidade de conservação ou lagoa marginal. 
Art. 22 - O aparelho, o petrecho ou o instrumento apreendido será encaminhado ao 

órgão competente para devolução, alienação, aproveitamento ou inutilização. 
Art. 23 - O material apreendido não procurado no prazo de noventa dias será 

considerado 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. 24 - O produto de pesca apreendido será avaliado e doado pela autoridade 
competente a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras de cunho social e sem 
fins lucrativos, com a lavratura do respectivo termo de doação. 

CAPÍTULO VIII 
Dos Recursos Administrativos 

Art. 25- O autuado, independentemente de efetuar depósito ou caução, terá o prazo 
de trinta dias para oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
A ores tas - IEF- e protocolada conforme dispuser o regulamento desta lei. 

Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
Aorestas - IEF - caberá recurso, em última instância, à câmara especializada do -
COPAM -,no prazo de vinte dias. 

CAPÍTULO IX 
Das Receitas e de Sua Aplicação 

An. 26 - O:s rt:cursos 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 e outras 
atividades afins. 

§ 1•- 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. 
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§ 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 X 
Da Educação Ambiental 

Art. 27 - Os 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. 28 - 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 XI 
Disposições Finais 

Art. 29 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão competente o Conselho 
Estadual de Florestas - IEF -, ressalvada a competência do Conselho Estadual da 
Pesca e da Aqüicultura. 

ArL 30 - O IEF poderá firmar instrumentos de cooperação com o IBAMA e com o 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 

ArL 31 - 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. 

Art. 32 - 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. 33 - 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 critérios estabelecidos pelo órgão 
competente. 

Parágrafo único - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo 
terão como fonte de custeio a receita proveniente da cobrança de taxas, emolumentos 
e multas relativas à atividade de pesca e os recursos doados ou transferidos para essa 
finalidade pela União. municípios e iniciativa privada. 

Art. 34 - 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 Munidpios e organizações não-governamentais 
-ONG's. 

Art. 35 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 
contados da data de sua vigência. 
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Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 0° 12.265, 
de 24 de julho de 1996. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.291/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 1.29112000, de autoria do Deputado Gil Pereira, que dispõe 
sobre a isenção de pagamento de taxas para expedição de 2a via de cédula de 
identidade c carteira de habilitação das pessoas que comprovarem que foram vítimas 
de furto ou roubo, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n°1 ao vencido 
no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.29112000 
Altera a Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 

tributária do Estado, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica isenta de pagamento das taxas a que se referem os itens 3.5, 4.2, 5.4 e 

8.1.2 da TabelaDa que se refere o art. 115 da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, a confecção de segunda via do documento, na hipótese de haver sido o original 
furtado ou roubado. 

Parágrafo único- A isenção de que trata este artigo fica condicionada: 
I - à apresentação de cópia da ocorrência policial, autenticada pela autoridade que a 

emitiu, contendo o registro dos documentos roubados ou furtados; 
li - à requisição da segunda via do documento no prazo de sessenta dias contados 

do registro policial do roubo ou do furto. 
Art. 2"- Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 91 .... 
§ 1 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. 

§ 3"- .... 
III - das taxas previstas nos subitens 2. 7 e 2.1 O da Tabela A anexa a esta lei o 
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produtor rural;". 

Art. 3°- Ficam extintas as taxas previstas nos subi tens 2.8, 2.22, 2.23, 2.26, 2.31, 
2.32 e 2.33 da Tabela A da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 4° - Fica extinta a Taxa de Expediente devida pela promoção de saneio na 
modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou similar, a que 
se refere o§ 2° do an. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 5° - Fica criada a taxa de renovação do licenciamento anual de veículo, 
acrescentando-se à Tabela D a que se refere o an. li 5 da Lei n. o 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 -

licenciamento anual de ,5 

veículo 

Art. 6°- O an. 224 da Lei n.0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 224 - As importâncias fixas ou correspondentes a tributos, multas, limites 
para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação serão expressas 
por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada Unidade Fiscal do 
Estado de Minas Gerais, a qual figurará na legislação tributária sob forma abreviada 
de UFEMG. 

§ 1 o - As menções, na legislação tributária estadual, à Unidade Fiscal de Referência 
- UFIR - consideram-se feitas à UFEMG, bem como os valores em UFIR 
consideram-se expressos em UFEMG. 

§ 2°- Aplica-se o disposto no parágrafo anterior também às menções e aos valores 
expressos em Unidade Padrão FIScal do Estàdo de Minas Gerais - UPFMG -, 
hipótese em que os valores expressos em UPFMG serão multiplicados por fator 
equivalente a 48,98 (quarenta e oito inteiros e noventa e oito centésimos). 

§ 3° - O valor da UFEMG, em unidade monetária nacional, será divulgado 
anualmente, até o dia 15 de dezembro, para vigência no exercício financeiro seguinte, 
por meio de resolução da Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 4°- O valor da UFEMG será atualizado anualmente pela variação do Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna- IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou de 
outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre 
novembro de um ano e outubro do ano seguinte. 

§ 5o- O valor da UFEMG para o exercício de 2002 será de R$ 1,0641 (um real e 
seiscentos e quarenta e um décimos de milésimos). 

§ 6° - O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que os valores estejam 
expressos, na legislação tributária, em unidade monetária nacional." 

~------------~------------~ 
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Art. 7"- Os subitcns do item 3 da Tabela A a que se refere o an. 92 da Lei n" 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei n" 13.430, de 28 de 
dezembro de 1999, passam a vigorar com as alterações introduzidas no Anexo desta 
lei. 

Art. 8° - Fica assegurado aos devedores de empréstimos contraídos com o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG -,remanescentes das operações do Banco 
do Estado de Minas Gerais - BEMGE -, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais -
CREDIREAL - e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, o 
direito de quitar as dívidas por meio de precatórios de sua titularidade, obtidos 
mediante sentença judicial transitada em julgado, contra órgãos da administração 
direta e entidades da administração indireta do Estado. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação. 

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 13.599, 
de 20 de junho de 2000. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

Anexo 
(a que se refere o an. 7" 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 tabela doa Atos de Autoridade foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22/12/2001. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.344/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 1.344/2001, de autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que 
especifica, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.344/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que 

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

terreno com área de I. 984m2 (mil novecentos e oitenta e quaLro metros quadrados) a 

L------------~------------~ 



1203 
ser desmembrado do imóvel pertencente à Escola Estadual Professor Soares 
Ferreira, situado naquele município, registrado sob o no 2.432, a fls. 114 do livro 3-C, 
no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à construção 
de um ginásio poliesponivo. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.351/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.351/2001, de autoria do Deputado Márcio Cunha, que 
autoriza o Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos Culturais 
e Turísticos, foi aprovado no 2° turno, na fonna do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 W 1.351/2001 
Altera a Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política 

cultural do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 66 da Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 6°, 7° e 8°: 
"Art. 66- ................................................... . 
§ 6° - Integra o Plano Estadual de Cultura calendário de eventos culturais e 

turísticos. 
§ 7° - Em edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado, o Poder 

Executivo convocará os municípios e as entidades sociais, profissionais e religiosas 
para apresentarem calendário de eventos para análise pelo Estado. 

§ 8° - O calendário conterá, no máximo, três eventos por município, os quais 
corresponderão a datas ou festividades que façam parte da tradição cultural do 
município.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
An. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 



Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.422/2001 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n" 1.42212001, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 
sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
- IDENE - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda TI0 1 ao 
vencido no 1 a turno, rejeitados o inciso III e o § 2° do art. 2°. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.42212001 
Cria o 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! 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o- Fica criado o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais - IDENE -, como resultado da transformação, nos tennos desta lei, da 
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEV ALE - e da 
absorção das funções da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas-
SUDENOR -, pertencente à estrutura orgânica da Secretaria de Estado do 
Planejamento c Coordenação Geral- SEPLAN. 

§ 1 o - O 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 SEPLAN. 

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

Art. 2° - Integram a área de abrangência do IDENE: 
I - os municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e os demais 

municípios integrantes das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e São Mateus; 
11 - os municípios da Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central 

Mineira. 
Parágrafo único - O disposto nos incisos I e II será apurado de acordo com o mapa 

elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicado- IGA -,da Secretaria de Estado de 
Ciência c Tecnologia, em março de 2000, 2a edição. 

CAPÍTULO I! 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3o - O IDENE tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e 

L---------0---------~ 
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social das regiões Norte e Nordeste do Estado, competindo-lhe: 

I - formular e propor diretrizes, planos c ações necessários ao desenvolvimento 
econômico e social das regiões Norte e Nordeste, compatibilizando-os com as 
políticas dos Governos federal e estadual; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e a 
implantação de plano, programa, projeto ou atividade, em consonância com os 
objetivos definidos; 

III - observar os interesses das regiões Norte e Nordeste c 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 Norte e Nordeste; 

V - promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, nacionais ou 
internacionais, que atuem nas áreas de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, 
apoiando e acompanhando as respectivas iniciativas; 

VI - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista a fixação de 
critérios de concessão de estímulos fiscais e financeiros, visando à atração de 
investimentos e à indução do desenvolvimento empresarial das regiões Norte e 
Nordeste; 

VII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar plano, programa, 
projeto ou atividade permanente ou emergencial de combate aos efeitos da seca, em 
consonância com as diretrizes governamentais, especialmente as emanadas do 
Conselho de Desenvolvimento do Semi-árido Mineiro; 

VIII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar plano, programa, 
projeto ou atividade relacionados com a proteção e a conservação do patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do 
turismo ecológico e rural; 

IX- exercer outras atividades correlatas. 
CAPÍTULO Ill 
Da Organização 

Seção I 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 4°- O IDENE tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Unidade colegiada: Conselho de Administração; 
11- Unidade de direção superior: Diretoria-Geral; 
III -Unidades administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Auditoria Seccional; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 

L-------0--------' 



e) Diretoria de Administração e Finanças: 
I) Divisão de Administração; 
2) Divisão de Finanças; 
f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos: 
1) Coordenadoria de Administração de Incentivos; 
2) Coordenadoria de Relações Institucionais; 
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g) Diretoria Regional do Norte de Minas, integrada pelas Coordenadorias 
Regionais, em número de quatro; 

h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha, integrada pelas Coordenadorias 
Regionais, em número de três; 

i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; 
j) Coordenadoria Regional de Recife. 
§ 1 o - As competências e a descrição das unidades administrativas previstas neste 

artigo serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado por decreto do 
Governador do Estado. 

§ 2°- Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre nomeação e 
exoneração pelo Governador do Estado. 

§ 3°- As Coordenadorias previstas nas Diretorias de que tratam as alíneas "g" e "h" 
do inciso III deste artigo terão sua denominação, localização e abrangência definidas 
por decreto. 

Seção li 
Do Conselho de Administração 

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

I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, as políticas e as 
diretrizes para os planos e os programas de trabalho da autarquia; 

li - aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual e plurianual da 
autarquia; 

III - avaliar as atividades da autarquia e propor medidas que visem ao seu 
aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus objetivos; 

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos, 
acordos e ajustes dos quais a autarquia seja participante; 

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a proposta de 
alienação, a locação e a concessão do direito de uso de bem imóvel do IDENE e 
autorizar tais atos; 

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

VII - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 
VIII- exercer atividades correlatas com as especificadas nos incisos anteriores. 
Parágrafo único - O regimento interno mencionado no inciso VII deste artigo 

~-----------~------------~ 
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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; 
II- o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo; 
III- um representante da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES 

IV - três representantes indicados pelas Associações Microrregionais de 
Municípios da área de atuação da autarquia; 

V- um representante de entidade de classe empresarial do Estado; 
VI- um representante dos servidores da autarquia. 
§ I' - A indicação dos membros de que tratam os incisos III, IV, V e VI deste 

artigo será apresentada até trinta dias após a solicitação formal da autarquia. 
§ 2' - Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 

indicar o representante das Associações Microrregionais de Municípios, se não o 
fizerem as entidades competentes no prazo estipulado no § 1 o e nas disposições 
estabelecidas no regimento interno. 

§ 3° - Os representantes a que se referem os incisos III a VI deste artigo serão 
designados pelo Governador do Estado, para um mandato de dois anos, permitida a 
recondução por igual período. 

§ 4° - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o titular nos seus 
impedimentos. 

§ 5° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, sendo 
designado novo suplente. 

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

Art. 8" - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público e 
não será remunerada. 

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

Seção III 
Da Diretoria 

Art. I O - A autarquia é administrada por uma diretoria composta de um 
Diretor-Geral e cinco Diretores, todos de livre nomeação e exoneração pelo 
Governador do Estado. 

Art. li - Ao Diretor-Geral compete: 
I - exercer a direção superior da autarquia, praticando os atos de gestão necessários 

ao cumprimento de seus objetivos; 

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



li - exercer a coordenação geral e promover articulações institucionais nas 
ações, nos programas e nos projetos públicos de relevante interesse regional; 
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III -propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e entidades públicos e 
privados, nacionais ou estrangeiros; 

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

imóvel da autarquia; 
V- representar a autarquia em juízo e extrajudicialmente; 
VI - designar os ocupantes dos cargos em comissão da autarquia, excetuados os 

mencionados no art. 1 O desta lei. 
CAPÍTULO IV 

Do Patrimônio e da Receita 
Art. 12 -Constituem receitas da autarquia: 
I - as dotações orçamentárias, as subvenções e o auxilio da União, dos Estados e 

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

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

estrangeiras, públicas ou privadas; 
V - os recursos provenientes da aplicação da receita; 
VI - os empréstimos. 
Art. 13 -Constituem patrimônio do IDENE: 
I - bens e direitos a ele pertencentes e os que a ele se incorporem; 
II - doação, legado, auxílio ou outro benefício proveniente do Estado e de pessoa 

física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 
III - bens e direitos resultantes de aplicações previstas nesta lei. 
Art. 14 - Em caso de extinção, os bens e direitos da autarquia reverterão ao 

patrimônio do Estado, salvo destinação diversa em lei específica. 
CAPÍTULO V 

Do Regime Econômico e Financeiro 
An. 15- O exercício financeiro da autarquia coincidirá com o ano civiL 
Art. 16 - O orçamento da autarquia é uno e anual e compreenderá as receitas, as 

despesas e os investimentos dispostos em programas. 
Art. 17 - A autarquia submeterá, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado o 

balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicação dos recursos, após 

~-----------~------------~ 
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aprovação do Conselho de Administração. 

CAPÍTULO VI 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 18 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da CODEV ALE, os 
seguintes cargos de provimento em comissão que compõem a estrutura de Chefia 
Intermediária e de Execução: 

I - sete cargos de Chefe de Núcleo, código C0-03, símbolo XII A; 
11- seis cargos de Chefe de Serviço, código C0-04, símbolo Xl/A; 
III- dois cargos de Chefe de Divisão, código C0-02, símbolo XI!G; 
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria-Geral, código CO- 06, símbolo IX/ A; 
V- oito cargos de Coordenador, código C0-01, símbolo XWG; 
VI- dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código C0-07, símbolo X/C. 
Art. 19 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial 

de Pessoal da CODEV ALE, que compõe sua estrutura básica. 
Art. 20 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal do IDENE, os seguintes 

cargos comissionados: 
I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de R$1.784,00 (mil 

setecentos e oitenta e quatro reais); 
11 - cinco cargos de Diretor, com vencimento básico de R$1.338,00 (mil trezentos e 

trinta e oito reais); 
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); 
vm- dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G; 
IX- dez cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G. 
Art. 2 I - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de Pessoal do 

IDENE são os constantes no Anexo I desta lei. 
§ 1 o- Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os percentuais do 

art. 2• da Lei 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 de provimento em comissão de que trata este artigo serão 



identificados e codificados por resolução do Secretário de Estado de 
Administração e Recursos Humanos. 
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§ 3"- O disposto no art. 10 da lei Delegada n• 38, de 26 de setembro de 1997, bem 
como o disposto na Lei Delegada n• 41, de 7 de junho de 2000, não se aplicam aos 
cargos de que trata este artigo. 

Art. 22 - O Quadro Especial de Pessoal da CODEV ALE a que se refere o Decreto 
n• 36.033, de 14 de setembro de 1994, passa a denominar-se Quadro Especial de 
Pessoal do IDENE, observadas as alterações estabelecidas por esta lei. 

Art. 23- Compõem o quadro efetivo do IDENE: 
I- os cargos da CODEV ALE, autarquia transformada por esta lei. 
II - os seguintes cargos, mediante remanejamento: 
a) cargos efetivos lotados na SUDENOR., bem como aqueles lotados em outros 

órgãos e entidades do Poder Executivo cujos titulares estejam colocados à disposição 
da Superintendência; 

b) cargos efetivos, mediante proposta da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração; 

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

III - cargos criados em lei. 
§ ]•- Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, que 

poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos cargos, sem 
aumento de despesa, mantido o nível do servidor e assegurados os seus direitos e 
vantagens pessoais, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei. 

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

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei 
relativo ao plano de carreira dos servidores do IDENE. 

§ 4° - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o § 3°, aplicam-se ao 
servidor remanejado, para todos os efeitos legais, as normas da carreira de origem. 

§ s• - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a 
transferir para o IDENE, no montante correspondente, os recursos orçamentários 
destinados ao custeio de pessoal provenientes dos órgãos e das entidades de origem 
dos servidores remanejados. 

Art. 24 - O IDENE fica incluído no Grupo 2, constante no Anexo I, a que se refere 
o art. 6° do Decreto n• 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Art. 25 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e de Diretor fazem jus à verba 
anual, a título de pro labore, atribuída aos cargos do Grupo 2, em valor 
correspondente aos previstos no Anexo II, a que se refere o art. 1 o do Decreto no 

36.796, de 19 de abril de 1995. 

~------------~------------~ 
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Art. 26 - A jornada de trabalho do IDENE é de quarenta horas semanais, e a 

Tabela de Vencimento é a constante no Anexo TI desta lei, que subsútui a tabela da 
CODEVALE. 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais 

Art. 27- Fica extinta a Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas-
SUDENOR -, pertencente à Estrutura Orgànica da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. 

Art. 28 - 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 SUDENOR. 

Art. 29 - Ficam transferidos para o IDENE os contratos, convênios, acordos e 
outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
Coordenação Geral, cujos objetivos se relacionem com a competência da SUDENOR. 

Art. 30 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da SUDENOR, assim 
como as providências administrativas, financeiras e orçamentárias que garantam o 
efetivo funcionamento do IDENE, são de responsabilidade das Secretarias de Estado 
do Planejamento c Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração e da 
Fazenda, as quais, no prazo de noventa dias a contar da data de publicação desta lei, 
tomarão as providências cabíveis. 

Art. 31 - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial até a importància de R$61.178.000,00 (sessenta e um milhões e cento 
c setenta e oito mil reais), observado o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto no "caput" deste artigo, serão utilizados 
como fonte de recursos os resultantes de anulação de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária de 2002 para a SEPLAN-MG, no que couber, de Encargos Gerais do 
Estado, e para a CODEV ALE. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator- Alencar da Silveira Júnior. 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 21 da Lei n' de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE 
Quadro Especial de Pessoal 

Caroos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica 
Denominaçao de Quanti V encime 
Cargos dade nto 

Básico 

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



em 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 I 1.338,00 
Auditor Seccional I 1.250,00 

-Caruos de Provimento em Comissao da Estrutura Intennediária -
Denominação Quantid REF. 
do caroo ade CÁLCULO 
Chefe de 2 12-G 
Divisão 
Coordenador 10 12-G 

Anexo II 
(a que se refere o art. 26 da Lei no .de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
Tabela de Vencimento- 40 horas semanais 

* -A tabela do Anexo li foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.12.2001. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.512/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.512/2001, de autoria do Deputado Chico Rafael, que dispõe 
sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes - e estabelece 
tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributário, 
creditício e de desenvolvimento empresarial a elas aplicável e dá outras providências, 
foi aprovado no 2o turno, com as Emendas n°s I a 8 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos tennos 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 1.512/2001 
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -, 
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, 
tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas aplicável e dá outras 
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providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
CAPÍTULO! 

Disposições Preliminares 
Art. I o - Fica assegurado à microempresa e à empresa de pequeno porte tratamento 

diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, conforme o estabelecido nesta lei. 

CAPÍTULO li 
Seção I 

Da Definição 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente constituída e 

a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que promova operações 
de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou 
intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta anual igual ou inferior a 
R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos), conforme as faixas definidas no Quadro I do Anexo I desta lei; 

II -empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 
constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que 
promova operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de 
transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta 
anual superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e 
oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$1.365.240,00 (um milhão 
trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), conforme as faixas 
definidas no Quadro li do Anexo I desta lei. 

§ 1 o - A existência de mais de um estabelecimento da mesma empresa no Estado 
não descaracteriza a microempresa ou a empresa de pequeno porte, desde que a soma 
da receita bruta anual de todos os estabelecimentos da empresa não exceda os limites 
fixados nos Quadros I e li do Anexo I e suas atividades, consideradas em conjunto, 
enquadrem-se nas normas desta lei. 

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita bruta anual 
acumulada superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e 
noventa e oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$1.365.240,00 (um 
milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) será reclassificada, 
a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a 
respectiva faixa de classificação. 

§ 3°- A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada: 

I - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta 



reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo com a sua nova 
faixa de classificação; 
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II - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será reclassificada, a 
partir do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação. 

§ 4°- A mudança da faixa de classificação de que tratam os §§ 2° e 3° deste artigo 
não autoriza a restituição de importância já recolhida em razão da classificação 
anterior. 

Seção II 
Da Equiparação da Microempresa Coletiva- MEC 

Art. 3°- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei: 
I - as cooperativas e as associações de produtores artesanais e de comerciantes 

ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, assim definidas as 
pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem receita 
bruta anual igual ou inferior a R$68.262,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e 
dois reais); 

li - as associações de agricultores familiares que realizem operação em nome dos 
associados, os quais, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior 
a R$68.262,00 (sessenta c oito mil duzentos e sessenta e dois reais). 

CAPÍTULO II1 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 4°- Para os fins de apuração da receita bruta anual, será considerado o período 
compreendido entre 1 o de janeiro e 31 de dezembro do ano-base. 

§ 1 o - A receita bruta anual da microempresa e da empresa de pequeno porte será 
apurada com base: 

I - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do estabelecimento, 
incluídas as de aquisição de energia elétrica e recebimento de serviços de transporte e 
de comunicação, e da margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo para cada setor da atividade econômica; 

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do estabelecimento, 
incluídas as de aquisição de energia elétrica e recebimento de serviços de transporte e 
de comunicação, e da margem de lucro líquida a ser_ estabelecida pelo Poder 
Executivo para cada setor da atividade econômica; 

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do estabelecimento, 
incluídas as de aquisição de energia elétrica e recebimento de serviços de transporte c 
de comunicação, c da margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo; 

IV - no preço do serviço cobrado pela geração, emissão, transmissão, 
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer 
natureza, por qualquer processo. 

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na escrita fiscal ou 

L__ ______ o ---------l 



contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma do § 1°, se for 
superior a ele. 
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§ 3° - A apuração da receita bruta anual da microempresa e da empresa de pequeno 
porte será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das operações ou 
prestações realizadas. 

§ 4• - A receita bruta apurada na forma do § 3• compreenderá todas as receitas 
operacionais auferidas pela empresa. 

Art. 5°- Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do período 
a que se refere o "caput" do art. 4°, a receita bruta será apurada proporcionalmente aos 
meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a empresa 
que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente comprovada nos 
documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 6° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta anual, os 
valores correspondentes: 

I - a entrada de bem ou de mercadoria destinada ao ativo permanente, incluído o 
serviço de transporte com eles relacionado, respeitado o disposto no § I • do art. 4•; 

li - a operação de devolução de mercadoria para a origem e a transferência de 
mercadoria para outro estabelecimento da mesma empresa situado no Estado, 
respeitado o disposto nos§§ 2° e 3° do art. 4°. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente para os 
efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso !I do art. 21 e do abatimento do 
depósito previsto no inciso IH do art. 22, não serão considerados os valores referentes 
a: 

I - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição tributária; 
!I- operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
!li - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do disposto 

no inciso VII do art. 17; 
IV- saida de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da Federação. 

CAPÍTULO IV 
Do Enquadramento e do Reenquadramento 

Seção I 
Do Enquadramento 

Art. 7°- São requisitos para o enquadramento no regime de que trata esta lei: 
I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do representante 

legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita bruta realizada no ano 
anterior, apurada na forma do art. 4°, foi igual ou inferior aos limites fixados no art. 
2°, observado o disposto no art. 11; 

li - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular ou do 

~-----------~------------~ 
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representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita do ano em 
curso, apurada na forma do art. 4°, não excederá os limites fixados no art. 2°, 
observados a proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento e o 
disposto no art. 11. 

Parágrafo único - Na hipótese de a receita bruta do primeiro ano de atividade 
ultrapassar o limite declarado, será observado o disposto no art. 22. 

Art. go - O enquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte será 
efetuado automaticamente, no mesmo exercício, observadas as faixas de classificação 
definidas nos Quadros I e 11 do Anexo I desta lei. 

§ 1 o - Os benefícios previstos nesta lei aplicam-se a partir do enquadramento da 
microempresa e da empresa de pequeno porte. 

§ zo - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo dispensará, 
no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado e simplificado para efeito 
de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 3°- O regime previsto nesta lei aplica-se, para a empresa em início de atividade, a 
partir do enquadramento, e para a empresa já constituída, a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção 11 
Do Reenquadramento 

Art. 9°- Após o primeiro ano de atividade, a empresa que perder pela primeira vez 
a condição de empresa de pequeno porte em decorrência de ex.cesso de receita bruLa 
poderá, mediante requerimento, rcenquadrar-se, por mais uma vez, a partir do 
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às 
operações ou às prestações realizadas a contar do desenquadramento até a data do 
reenquadramento. 

Art. I O - O reenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte que 
tenham sido desenquadradas na forma prevista no art. 17 poderá ser autorizado por 
mais uma única vez, mediante comprovação do pagamento integral do crédito 
tributário porventura devido ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental 
causado. 

CAPÍTULO V 
Das Vedações 

Art. 11 - Está excluída do regime desta lei a empresa: 
I - que participe, ou cujo titular ou sócio participe, com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das empresas 
interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2" desta lei; 

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra empresa 
ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa autônoma, 
salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 1999; 

III- que possua estabelecimento situado fora do Estado; 



IV - de transporte, ou o transportador autônomo, que, mediante contrato, 
preste serviço para outra empresa transportadora; 
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V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do seu 
titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do crédito 
tributário; 

VI - responsável, ou cujo titular ou representante legal, no exercício de sua 
atividade econômica, seja responsável, pela prática de infração à legislação ambiental; 

VII - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 
empresa que tenha praticado as infrações previstas no inciso 111 e os atos de que 
tratam os incisos IV a VIII do art. I 7, observado o disposto no § 3" deste artigo. 

§ I" - O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à participação da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte em central de compras, em bolsa de 
subcontratação ou em consórcio de exportação ou de venda no mercado interno. 

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso li deste artigo não se aplica a sucursal que 
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na razão social, mesmo que continue 
com a marca, sob a forma de franquia. 

§ 3" - As vedações a que se referem os incisos VI e VII deste artigo não 
prevalecerão, desde que a empresa ou, se for o caso, o titular ou representante legal 
tenha comprovado o pagamento integral do crédito tributário porventura devido ou a 
reparação do dano ambiental causado, se houver. 

CAPÍTULO VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Microempresa 

Art. 12 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita ao pagamento 
mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 

I - a que optar pelo sistema de bases fixas fica sujeita ao pagamento mensal do 
ICMS conforme disposto na coluna "d" do Quadro III do Anexo II, de acordo com a 
sua faixa de enquadramento, definida no Quadro I do Anexo I, sendo-lhe vedado 
efetuar a transferência de crédito de ICMS nas operações e transferências que realizar, 
como também apropriar-se de créditos fiscais devidos nas suas aquisições; 

II - a que optar pelo sistema normal de débito e crédito: 
a) terá o imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa a circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores, por este ou 
por outro Estado; 

b) apurará o ICMS pelo sistema normal de débito e crédito, sendo que o valor 
devido a título de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do imposto 
referente às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de comunicação 
prestados e o somatório cobrado relativamente à entrada, real ou simbólica, de 
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mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo 
permanente, e ao recebimento de serviço de transporte ou de comunicação, e o valor 
do imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos 
percentuais fixados na coluna "e" do Quadro III do Anexo I!. 

§ 1"- O valor do ICMS a pagar, se adotada a opção prevista no inciso !I do "caput" 
deste anigo, será obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os abatimentos 
previstos no Capítulo X, observado o disposto no an. 26. 

§ 2° - Fica assegurada à microempresa que optou pelo sistema normal de débito e 
crédito a realização da transferência integral do ICMS incidente em suas operações e 
prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais. 

§ 3°- Fica assegurado à microempresa que optou pelo sistema normal de débito e 
crédito o processamento do abatimento integral, sob a forma de crédito, do ICMS 
cobrado relativamente à entrada, real ou simbólica, de mercadoria. inclusive energia 
elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo permanente, e ao recebimento de serviço 
de transporte ou de comunicação. 

Seção li 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Empresa de Pequeno Porte 

Art. 13 -A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei fica sujeita ao 
pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 

I - o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores, por este ou 
por outro Estado; 

li - o ICMS será apurado pelo sistema normal de débito e crédito, sendo que o 
valor devido a título de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do 
imposto referente às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de 
comunicação prestados e o somatório cobrado relativamente à entrada, real ou 
simbólica, de mercadoria, inclusive energia elétrica; ou bem para uso, consumo ou 
ativo permanente, e ao recebimento de serviço de transporte ou de comunicação, e o 
valor do imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido 
aos percentuais fixados na coluna "d" do Quadro IV do Anexo li; 

!li - o valor a pagar será obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os 
abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 26; 

IV- fica assegurada a transferência integral do ICMS incidente em suas operações e 
prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais; 

V - processará o abatimento integral, sob a forma de crédito, do ICMS cobrado 
relativamente à entrada, real ou simbólica, de mercadoria, inclusive energia elétrica, 
ou bem para uso, consumo ou ativo permanente, e ao recebimento de serviço de 
transporte ou de comunicação. 

Seção III 
Das Disposições Gerais 

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



Art. 14 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo 
contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS. 
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§ 1•- O contribuinte a que se refere o inciso !I do art. 12 ou o art. 13 terá 
assegurado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir. 

§ 2° - O contribuinte a que se refere o § 1 o fica dispensado do estamo proporcional 
dos créditos do ICMS em razão das reduções do imposto devido previstas nesta lei. 

§ 3° - Exercida a opção prevista no § I o deste artigo, o regime adotado será 
aplicado a todos os estabelecimentos do contribuinte, vedada a alteração antes do 
término do exercício, ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no art. 
17 ou, mediante requerimento do interessado, por concessão fundamentada da 
autoridade fazendária. 

§ 4•- Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica vedado, no 
primeiro ano de fruição dos benefícios desta lei, o reenquadramento no mesmo 
exercício de sua ocorrência. 

§ 5° - A microempresa não optante do sistema débito e crédito e sujeita ao regime 
de que trata o inciso I do art. 12 desta lei fica obrigada ao recolhimento do 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do diferencial de alíquota exigido em 
razão de aquisição realizada em operação interestadual com contribuinte situado em 
outra unidade da Federação. 

§ 6°- A microempresa ou a empresa de pequeno porte que optar pelo Micro Geraes 
fica desobrigada do recolhimento do diferencial de alíquota exigido em razão de 
operação interna com carga tributária inferior àquela praticada nas saídas 
subseqüentes a que estiver sujeito o produto, a mercadoria ou o serviço, ressalvada a 
hipótese prevista no § s· deste artigo. 

§ 7° - A microempresa ou a empresa de pequeno porte que promova aquisição em 
operação interestadual com microempresa ou empresa de pequeno porte situada em 
outra unidade da Federação, sem destaque do imposto, fica desobrigada do 
recolhimento do diferencial de alíquota. 

Art.15 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
I - prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária; 
11 - recolhimento do imposto devido por terceiro a que o contribuinte se ache 

obrigado em virtude de substituição tributária; 
111 - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem 

destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, nem a serviço 
iniciado ou prestado no exterior; 

V - entrada em território mineiro, em decorrência de operação interestadual, de 
petróleo, de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados ou de 
energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou a industrialização; 

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



VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de 
documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo; 
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VII - operação ou prestação de serviço desacobertada de documento fiscal ou com 
documento falso ou inidôneo. 

Parágrafo único - O disposto nos incisos I e 11 deste artigo não se aplica à pessoa 
jurídica ou firma individual regularmente constituída e inscrita no Cadastro do 
Contribuinte do ICMS que promova operações relativas à fabricação de sorvetes, 
bolos e tonas geladas, coberturas, caramelos, "'marshmallow" e outros sabores, 
Código de Atividade Econômica--<::AE 26.9. LOOI, desde que seja optante do 
Programa Micro Geraes e que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores 
definidos no an. zo desta lei. 

Art. 16 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte é obrigada, na forma e 
nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais exigências legais, a: 

I- fazer o cadastramento fiscal; 
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos atos 

negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as despesas, observados os 
prazos decadenciais; 

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas que visem à preservação 
da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou prestação 
que realizar, assegurado o destaque do ICMS nas hipóteses previstas no§ zo do art. 12 
e no inciso IV do art. 13; 

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na legislação 
tributária. 

Parágrafo único - A microempresa ou a empresa de pequeno porte poderá ser 
dispensada da escrituração normal de livro fiscal e da emissão dos demais 
documentos fiscais, conforme disposto em regulamento. 

CAPÍTULO VII 
Do Desenquadramento 

Art. 17 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte 
aquela que: 

I - deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento em razão da 
superveniência de situação prevista no art. 11 desta lei; 

li - ultrapassar os limites de receita bruta anual previstos no art. 2•, observado o 
disposto nos arts. 9" e I O; 

m - praticar uma das seguintes infrações: 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou reduzir 

tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na qualidade 

de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo descontado ou cobrado que deveria 

L___ ______ o ______ __.J 
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recolher aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal 
relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento inidôneo, 
salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco e comprovado o efetivo 
recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou documento 
equivalente referente a venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria ou serviço, no prazo fixado em regulamento~ 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, além dos 
previstos neste artigo; 

V- praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio ambiente, sem 
prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro 
sócio, acionista ou titular; 

VII - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de 
exibição de livro ou documento de exibição obrigatória; 

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao 
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as 
atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou onde se encontrem bens de 
posse ou propriedade da empresa. 

§ 1 o - O desenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas neste artigo e 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência. 

§ 2• - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11 do "caput" deste artigo, a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição 
fazendária de sua circunscrição até o 15° dia do mês subseqüente àquele em que 
ocorrer o desenquadramento. sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso III do "caput" deste artigo, o 
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da 
infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for 
o caso, da ação penal cabível. 

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII do "caput" deste artigo, o 
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da 
infração, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação 
penal cabí v e!. 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 
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Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância do 

disposto nesta lei, se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte fica 
sujeita às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, como se isenção ou redução alguma houvesse 

existido, com todos os acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 
de dezembro de 197 5; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

II - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo 
com todos os acréscimos legais c do cancelamento da inscrição, será aplicada em 
dobro a multa prevista no inciso li do art. 56 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único- Na hipótese do inciso li, poderão ser aplicadas, ainda, as multas 
por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 19- A pessoa jurídica, a firma individual ou a pessoa física que se mantiver 
enquadrada no regime desta lei mesmo tendo perdido a condição de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte, por excesso de receita bruta ou por superveniência de 
situação impeditiva prevista no art. 11, fica sujeita às seguintes conseqüências: 

I- havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido pelas operações ou prestações praticadas após o fato 

determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à mora 
previstos na Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

li - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo 
com todos os acréscimos legais e do cancelamento da inscrição, será aplicada em 
dobro a multa prevista no inciso li do art. 56 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único- Na hipótese do inciso II, poderão ser aplicadas, ainda, as multas 
por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei no 6. 763, de 26 de 
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 20 - A exigência do tributo, com os acréscimos e penalidades legais, na fonna 
do art. 19, também se aplica no caso de a irregularidade se referir à falta de 
pagamento do ICMS em decorrência de inadequada posição nas faixas de receita 
bruta anual constantes nos Anexos I e 11 desta lei. 

CAPÍTULO IX 
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de Comerciantes 

Ambulantes e das Associações de Agricultores Familiares 
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Seção I 

Do Tratamento Tributário e Fiscal 
Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de comerciantes 

ambulantes e as associações de agricultores familiares, observado -o disposto em 
regulamento, ficam obrigadas a: 

I- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
II - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou associados, 

apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
a receita bruta global apurada no mês anterior, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 6° desta lei; 

UI -emitir documentos fiscais; 
IV- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
VI -informar as movimentações de fi1iados ocorridas em seu cadastro; 
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por cooperado ou 

associado; 
VIII- observar o disposto no inciso I do art. 12 desta lei. 
§ 1 •- Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do cooperado ou 

associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou associação de que 
faça parte, nas condições previstas neste artigo. 

§ 2° - As cooperativas e as associações de que trata este artigo respondem, 
solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas obrigações decorrentes de 
operação por eles realizada. 

CAPÍTULO X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do RJNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, incluídas as 
cooperativas e as associações definidas no art. 3°, poderão abater do ICMS devido no 
período o valor correspondente ao depósito efetuado em benefício do Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
RJNDESE -, criado pela Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, até o limite mensal 
de: 

I- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa relacionada no 
inciso I do art. 12; 

li - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da receita bruta mensal, pelos 
contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 desta lei; 

I1I- 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se tratar de 
cooperativa de produtores artesanais, de comerciantes ambulantes e do contribuinte 
que se enquadrar no inciso II do art. 12, observado o disposto no parágrafo único do 

~------------~--------------~ 
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art. 6°. 

§ 1 o - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será efetuado 
dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS. 

§ 2° - Os valores correspondentes aos depósitos efetuados serão creditados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda diretamente na conta do FUNDESE-GERAMINAS, 
vedada qualquer dedução. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - O contribuinte a que se refere o inciso 11 do art. 12 ou o art. 13 poderá 
abater mensalmente do ICMS devido o valor resultante da aplicação do percentual 
previsto no Anexo 111 desta lei, correspondente ao número de empregados 
regulannente contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês, 
observado o disposto no art. 26 desta lei. 

Parágrafo único - O abatimento 
comprovação da regularidade da 
previdenciário e trabalhista. 

previsto 
situação 

Seção III 

neste 
dos 

artigo fica condicionado à 
empregados, nos âmbitos 

Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 
Art. 24 - O contribuinte a que se refere o inciso II do art. 12 ou o art. 13 poderá 

abater mensalmente do ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor 
despendido a título de treinamento gerencial ou de pessoal vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1 o - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à comprovação, 
perante a autoridade fazendária competente, do efetivo dispêndio, mediante 
apresentação do recibo do pagamento. 

§ 2°- Para os fins do disposto neste artigo, fica assegurada ao contribuinte a que se 
refere o inciso II do art. 12 ou o an. 13 a atualização anual do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal vinculado à sua atividade econômica, 
com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
- IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, observados os dozes meses do exercício 
imediatamente anterior. 

Seção IV 
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - O contribuinte a que se refere o inciso 11 do art. 12 ou o art. 13 poderá 
abater mensalmente do ICMS devido no período até 45% (quarenta e cinco por cento) 
do valor despendido a titulo de investimento em máquinas. equipamentos, 
"softwares", "hardwares", instalações ou aquisição de novas tecnologias necessários 
ao desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1 o - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à apresentação da 
nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo prazo mínimo de doze meses 
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contados da data de sua aquisição, observado o seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a contar da data 
da sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput" deste artigo será cancelado a 
partir do mês em que for efetuada a venda; 

I! - na hipótese do inciso I, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados será 
recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação 
distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do benefício correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e li do § 1 o deste 
artigo. 

§ 3" - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de abatimento a 
que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor de aquisição, 
observado o seguinte: 

I - o benefício alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, incluído o leitor ótico de código de barras; 

II - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o início da 
efetiva utilização do equipamento~ 

Ill - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos, a contar do 
início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este parágrafo será 
cancelado a partir do mês em que for efetuada a venda; 

IV - na hipótese do inciso III, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados 
será recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação 
distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 4" - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do benefício correspondente à aqmstçao do 
equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos III e IV do § 3"_ 

§ 5" - O contribuinte a que se refere o inciso 11 do art. 12 ou o art. 13 poderá 
atualizar o valor do incentivo definido no "caput" deste artigo com base na variação 
acumulada do IGPI-DI ou de índice oficial que venha a substiruí-lo. 

Seção V 
Das Disposições Gerais 

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25 não poderá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do inciso I! do art. 
12 ou do art. 13. 

§ 1 o- Os abatimentos de que tratam os arts. 22 a 25 serão efetuados a partir do mês 
em que ocorrer a opção por eles. 

§ 2o - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica condicionado ao 
recolhimento tempestivo do ICMS. 

~-----------~------------~ 
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§ 3°- Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de desenquadramcnto 

previstas no art. 17, a microempresa ou a empresa de pequeno porte terá os benefícios 
previstos neste capítulo cancelados. 

§ 4°- Verificada a infração de que trata o inciso III do art. 17, serão suspensos os 
benefícios previstos neste capítulo, a partir do recebimento do auto de infração, até a 
quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente. 

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela perda do 
direito ao abatimento das parcelas que seriam deduzidas do ICMS devido, na forma 
disposta neste capítulo, durante o período em que vigorar a suspensão. 

CAPÍTULO XI 
Do Apoio Creditício 

Art. 27 - Para assegurar o apoio creditício necessário à aplicação desta lei, fica a 
Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, alterada nos termos dos arts. 29 e 30 desta lei. 

CAPITULO XII 
Do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

Art. 28 - Fica criado o Fórum Permanente da Microempresa c da Empresa de 
Pequeno Pane, cabendo aos seus membros, no prazo de noventa dias contados da data 
de publicação desta lei, eleger o Presidente e o Secretário, bem como aprovar o seu 
regimento interno. 

§ 1 o - São atribuições do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte: 

I - acompanhar e monitorar a divulgação e a implantação do Programa de Fomento 
ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado 
de Minas Gerais- Micro Geraes -; 

II - acompanhar c monitorar as linhas de crédito específicas, setoriais e regionais, e 
os programas estruturados e implantados no FUNDESE, em especial, os financiados 
pelas contribuições dos contribuintes que optaram pelo Micro Geraes; 

III - assessorar a formulação de políticas de apoio e fomento ao segmento dos 
pequenos negócios mineiros, propondo ajustes e aperfeiçoamentos necessários à sua 
implementação; 

IV - implementar ações que levem à consolidação e à integração dos diversos 
programas de apoio ao segmento das microempresas e das empresas de pequeno 
porte. 

§ 2° - Compete ao Fórum de que trata este artigo acompanhar e avaliar a 
implementação efetiva desta lei, visando ao seu cumprimento e aperfeiçoamento. 

§ 3° - São membros integrantes do Fórum Permanente da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
III - um representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
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FIEMG-; 

IV - um representante da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais -
FCEMG-; 

V - um representante da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais- FCDL-MG -; 

VI - um representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FAEMG-; 

VII - um representante do Serviço de Apoio ãs Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais- SEBRAE-MG -; 

VIII - um representante da Federação das Associações Comerciais do Estado de 
Minas Gerais- FEDERAMINAS. 

CAPÍTULO XIII 
Disposições Finais 

Art. 29 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 
1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais- FUNDESE -, com o objetivo de dar supone financeiro aos 
programas de fomento e desenvolvimento das microempresas, das empresas de 
pequeno porte, das médias empresas e das cooperativas localizadas no Estado, bem 
como de instituir para elas linhas de crédito específicas, setoriais e regionais. 

An. 3°- ... 
III - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos 

com recursos do fundo, ressalvados os retornos originados das operações financiadas 
por recursos das doações destinadas ao Programa de Apoio Creditício ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE - GERAMINAS -, <egularnentado pelo Decreto no 
39.755, de 21 de julho de 1998, os quais integrarão o mencionado Programa 
GERAMINAS, bem como os rendimentos das aplicações temporárias de caixa, que 
integrarão as linhas de crédito específicas, setoriais e regionais, dos programas de 
fomento ao desenvolvimento e terão a sua destinação definida em reunião do Grupo 
Coordenador, cuja ata será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, sendo 
que os valores correspondentes aos retornos serão creditados pela Secretaria de 
Estado da Fazenda diretamente na conta do FUNDESE-GERAMINAS, vedada 
qualquer dedução; 

An. 5°- .... 
VI- os juros serão de, no máximo, 3% a.a (três por cento ao ano), mais a variação 

da Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP -;". 
Art. 30 - Fica revogado o inciso V do art. 5o da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 

'----------0--------' 
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1994. 

Art. 31 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente pela variação 
do IGP-DI, observados os doze meses do exercício imediatamente anterior. 

Art. 32 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em qualquer 
outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição fazendária, os 
livros e documentos fiscais exigidos para as providências cabíveis. 

Art. 33 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado 
dispensarão tratamento especial à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim 
definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de equipamento permanente. 

Art. 34 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à empresa 
de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n" 6. 763, de 26 de dezembro 
de 1975, e a legislação relativa ao ICMS. 

Art. 35 - O pagamento do imposto devido de conformidade com esta lei será 
efetuado sessenta dias após o mês de competência de apuração do imposto. 

Art. 36 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo sem que tenha 
ocorrido a regulamentação da lei, aplicar-se-ão automaticamente os valores das faixas 
de enquadramento definidos nos Quadros I e I! do Anexo I e III e IV do Anexo I! 
desta lei. 

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de l" de janeiro de 2002. 

Art. 38 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei no 
13.437, de 30 de dezembro de 1999, mantidas as disposições relativas ao tratamento 
fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno porte previstas 
na Lei n" 10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

Sala das Comissões, 21 dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olívia, relatora- Alencar da Silveira Júnior. 

ANEXO! 
(a que se refere o art. 2" da Lei n", de de de 2001) 

Quadro I 
Microempresa 

* · O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.12.2001. 

Quadro I! 
Empresa de Pequeno Porte 



Faixa 

F- I 

F-2 

F-3 

F-4 

F-5 

F-6 

F-7 

F-8 

F-9 

RBA - Receita 

DeRS 277.598,81 a R$ 

341.310.00 

DeR$ 341.310,01 a R$ 

477.834,00 

DeR$ 477.834,01 a RS 

614.358,00 

DeR$ 614.358,01 a R$ 

750.882,00 

DeR$ 750.882,01 a RS 

819.144,00 

DeR$ 819.144,01 a R$ 

955.668,00 

DeR$ 955.668,01 a 

R$1.092.192,00 

De R$1.092.192,01 a 

R$1.228. 716,00 

De R$1.228.716,01 a 

R$1.365.240,00 

Anexo II 
(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei n", de de de 2001) 

QUADROIII 
*-A tabela do Quadro III foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.12.2001. 

Quadro IV 
*-A tabela do Quadro IV foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
22.12.2001. 

Anexo III 
(a sue se refere o art. 23 da Lei n", de de de 2001) 

INÚMERO DE - DESCONTO % I 
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EMPREGADOS 

1 10 
2 15 
3 20 
4 25 
5 30 

de 6 a 9 35 
del0al5 40 
de 16a20 50 

acima de 20 50 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.760/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 1. 760/2001, de autoria do Governador do Estado, que dispõe 

sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos cargos e das funções de 
chefia do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais - FHEMIG - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno com a 
Subemcnda no 1 à Emenda TI 0 1 ao vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N' 1.760/2001 
Dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais de vencimentos de 

cargos e funções de chefia dos Quadros Especiais de Pessoal da FHEMIG e da 
HEMOMIN AS c dos cargos do Quadro de Pessoal do IPSEMG e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As tabelas de valores mensais de vencimento dos cargos e das funções de 

chefia e assessoramento, inclusive dos inativos, do Quadro Especial de Pessoal da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, previstas, 
respectivamente, no anexo do Decreto n' 36.923, de I' de junho de 1995, e no Anexo 
XXXVIll da Lei Delegada n' 39, de 3 de abril de 1998, e a tabela salarial dos 
servidores do Quadro Especial de Pessoal da Fundação Centro de Hematologia e 
Hcmoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -, a que se referem o Decreto no 
36.033, de 14 de setembro de 1994, e os Anexos XIV e XXXIT da Lei Delegada n• 39, 
de 3 de abril de 1998, ficam recompostas, a partir de 1' de outubro de 2001, com a 
aplicação dos seguintes índices: 

I- tabela dos cargos de provimento efetivo: 

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



a) 1,280 para os níveis I a 3; 
b) 1,275 para os níveis 4 a 6; 
c) 1,270 para os níveis 7 a 9; 
d)l,265 para os níveis lO a 12; 
li- tabela das funções de chefia: 1,265 para os níveis C! a C8. 
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§ I o - Aos servidores do Quadro Especial de Pessoal da HEMO MINAS não se 
aplica a tabela das funções de chefia a que se refere o inciso li. 

§ 2° - A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001 
será paga, em parcela única, juntamente com a quitação da folha de janeiro de 2002. 

Art. 2°- Ficam reajustadas em 27% (vinte e sete por cento). a partir de 1° de 
outubro de 2001 ,as tabelas de vencimentos dos cargos de provimento efetivo e em 
comissão, inclusive dos inativos, do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, constantes nos Anexos 
XXXVII e XLI da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998. 

Parágrafo único- A diferença relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2001 será paga, em parcela única, juntamente com a quitação da folha de janeiro 
de 2002. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$19.064.775,36 (dezenove milhões sessenta e quatro mil setecentos e setenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos) para atender às despesas decorrentes da aplicação desta 
lei, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal 0° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.761/2001 
Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.761/2001, de autoria do Governador do Estado, que institui 

gratificação--saúde para os servidores das classes de cargos que menciona do Quadro 
Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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" 1.76112001 
Institui gratificação-saúde para servidores do Quadro Especial de Pessoal da 

Secretaria de Estado da Saúde e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica concedida, a partir de 1 o de outubro de 2001, ao servidor das 

classes de cargos do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde 
constantes no Anexo desta lei, inclusive ao servidor inativo, a gratificação-saúde no 
valor correspondente a 30% (trinta por cento) da base de cálculo a que se refere o§ 2° 
deste artigo. 

§ 1 o- A gratificação prevista no "caput" deste artigo é extensiva aos servidores da 
área administrativa lotados no Quadro Setorial da Secretaria de Estado da Saúde. 

§ 2o - A base de cálculo da gratificação-saúde é o valor da remuneração mínima 
prevista no Anexo I, itens 2 e 3, da Lei Delegada no 41, de 7 de junho de 2000. 

Art. 2°- A parcela correspondente à gratificação instituída por esta lei não servirá 
de base para cálculo da parcela remuneratória complementar, de que trata a Lei 
Delegada no 41, de 7 de junho de 2000, do vale-alimentação ou do vale-transporte, 
nem de qualquer outra vantagem. 

Art. 3° - O fator de ajustamento da classe de Assistente de Atividade de Saúde 
(MG-43-SA-43), de que trata o art. 17 da Lei Delegada n. 0 38, de 27 de setembro de 
1997, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, passa a ser de 0,9252, a 
partir de 1 o de outubro de 2001. 

Art. 4° - A diferença remuneratória relativa aos meses de outubro, novembro c 
dezembro de 2001, resultante do disposto nos arts. ] 0 e 3° desta lei, será paga em 
parcela única, juntamente com a quitação da folha de pagamento de janeiro de 2002. 

Art. SO - A gratificação prevista para o Analista de Saúde nos termos do art. 1 o e do 
Anexo desta lei é extensiva ao servidor ocupante do cargo de Analista de 
Administração/Médico do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Art. 6°- Fica instituída, no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -,a partir da data de publicação desta lei, a Gratificação de Incentivo à 
Eficientização dos Serviços - GIEFS -, a que se refere a Lei n. 0 11.406, de 28 de 
janeiro de 1994, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 1.264, de 15 de janeiro de 
1998, a ser concedida aos servidores do hospital universitário que integra a estrutura 
autarquia. 

Parágrafo único - Compete à UNIMONTES efetuar o pagamento da GIEFS com 
recursos próprios, provenientes da receita da prestação de serviços na área de saúde. 

Art. 7° - O fator de ajustamento do cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de 
Estado, previsto no Anexo I da Lei n. 0 11.432, de 19 de abril de 1994, passa a ser de 
4,3310 a partir da data de publicação desta lei. 

Parágrafo único - Fica incorporada ao vencimento do cargo de Chefe de Gabinete 
de Secretário de Estado a verba de representação de que trata o parágrafo único do art. 
3° da Lei n. 0 11.432, de 19 de abril de 1994. 

Art. 8° - Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, duas 
Diretorias Regionais de Saúde, uma com sede na cidade de Januária e outra com sede 

~-----------~------------~ 
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na cidade de Pará de Minas. 

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 
administrativas criadas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 

Art. 9° - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Saúde, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - dois cargos de Diretor I, código MG-06, de recrutamento amplo, com carga 
horária de oito horas; 

II - dezesseis cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de recrutamento 
amplo, com carga horária de seis horas; 

III- dez cargos de Assessor I, código AS-01, de recrutamento amplo, com carga 
horária de seis horas; 

IV - vinte cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo dezesseis de 
recrutamento amplo e quatro de recrutamento limitado, com carga horária de seis 
horas; 

V - dezoito cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-07, sendo quatorze de 
recrutamento amplo e quatro de recrutamento limitado, com carga horária de seis 
horas. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes de execução deste artigo, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, observado o disposto no 
art. 43 da Lei Federal n. 0 4.320, de 16 março de 1964. 

Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito até o limite de 
R$8.514.432,00 (oito milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e dois 
reais), para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, observado o 
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 16 de março de 1964. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

ANEXO 
(a que sere ere o art. I o da Lei n°, de de de 2001) 

BASE DE 
CÁLCULO 

CLASSE (Anexo I, s itens 2 e GRATIFICAÇ 
3/Lei ÃO-SAÚDE 

Delegada 
n.0 41/2000) Valor: 

R$ 

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



Analista R$ 750,00 
de Saúde 225,00 
Assistente R$ 500,00 
Técnico 
da Saúde 30% 150,00 
Técnico R$ 500,00 
da Saúde 150,00 
Agente de R$ 450,00 
Serviços 
da Saúde 135.00 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 1.858/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.858/2001, de autoria do Deputado Mauri Torres, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel que 
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.858/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
An. 1 o- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Pedro dos 

Ferros terreno com área de !.200m2 (mil e duzentos metros quadrados), parte do 
imóvel constituído de terreno urbano com área de 5.164,52m2 (cinco mil cento e 
sessenta e quatro vírgula cinqüenta e dois metros quadrados), situado naquele 
município, registrado sob o no 3.348, a fls. 269 do livro 2-J, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Rio Casca. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de uma 
quadra poliesportiva. 

Art. 2°- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 
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O Projeto de Lei n" 1.87412001, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que permite 
a celebração de convênios entre as universidades do sistema estadual e os municípios 
mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e Normal Superior, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 1.874/2001 
Autoriza a celebração de convênios entre as universidades e os mumciplOS do 

Estado para a implantação dos cursos Normal Superior e de Pedagogia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As universidades do sistema estadual poderão firmar convênios com os 

municípios mineiros para a realização dos cursos Normal Superior e de Pedagogia, 
fora de suas sedes, com a adoção das medidas educacionais necessárias ao seu 
adequado funcionamento. 

Art. zo - Aplicam-se às instituições de ensino superior do sistema estadual as 
normas sobre cursos e disciplinas não presenciais que regulam o sistema federal, até 
que o Conselho Estadual de Educação regulamente a matéria. 

Art. 3° - A universidade comunicará ao Conselho Estadual de Educação a 
celebração de convênio nos termos do art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação fará o acompanhamento do 
curso objeto do convênio pelo período de seis meses após o início de seu 
funcionamento e emitirá parecer sobre a sua qualidade, com observações e 
recomendações. 

Art. 4° - Ficam estendidas as disposições desta lei às fundações mantenedoras de 
ensino superior integrantes do sistema estadual de ensino. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.880/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n" 1.880/2001, de autoria do Deputado Mauri Torres, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel que 
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 



seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1' do art. 268 do 
Regimento Interno. 
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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' 1.880/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros o imóvel 

que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo auLOrizado a doar ao Município de São Pedro dos 

Ferros o imóvel constituído de terreno com área de 1.200m2 (mil e duzentos metros 
quadrados), integrante do terreno de propriedade do Estado, com a área de 
18.020,20m2 (dezoito mil e vinte vírgula vinte metros quadrados), situado no Distrito 
de Águas Férreas, naquele município, registrado sob o no 892, a fls. 42v do livro 2-A, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca. 

Parágrafo único - O terreno objeto da doação de que trata esta lei destina-se à 
construção de quadra poli esportiva coborta. 

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 parágrafo único do art. 1 o. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 20/12/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. Tuca 

Madurcira, ocorrido em 20112/2001, no Serro.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Elisa Pinto de Lima, 

ocorrido em 19112/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 210" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17112/2001 
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Á vila 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do Dia): 
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação de 
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

1.767/2001; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Ambrósio Pinto; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das 
Emendas n°s 2, 3, 5 e 7 a 11; aprovação; votação da Emenda no 1; rejeição; votação da 
Emenda D 0 4; rejeição; votação da Emenda TI0 6; rejeição- Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n' 162/99; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; 
discurso do Deputado João leite; questões de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José- Olinto Godinho- Wanderley Ávila- Adelmo Carneiro Leão- Agostinho 

Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana- Eduardo Brandão -
Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio 
A velar- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- Ivair Nogueira- João Batista 
de Oliveira -João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga -José 
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha- Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo 
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira. 

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

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

1' Parte 
Ata 

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

2' Parte (Ordem do Dia) 

~-----------~------------~ 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 211. Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- A Presidência verifica verifica, de plano, que não há quórum para 

votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das 
demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1,767/2001, do Deputado João Batista 
de Oliveira, que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas artesanal e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda TI0 1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda TI 0 1, da Comissão de Justiça, e com 
as Emendas TI0 S 2 a 4, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do 
projeto com a Emenda no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°S 2 a 4, da 
Comissão de Política Agropecuária, e com as Emendas n°S 5 a 11, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa 
requerimemo do Deputado Ambrósio Pinto solicitando votação destacada das 
Emendas TI 0 S 1, 4 c 6 ao projeto. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 2, 3, 5 e 7 a 11. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram, (- Pausa,) Rejeitada. Em votação, a Emenda n• 4. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda no 6. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto. aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 
1.767/2001 com as Emendas n•s 2, 3, 5 e 7 a 11. À Comissão de Política 
Agropecuária. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 162/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes ao pagamento do 
IPV A. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-
lo, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras, Deputadas, 
telespectadores da TV Assembléia, componentes da Polícia Civil presentes e 
aguardando a votação da Proposta de Emenda à Constituição 0° 60, de autoria da 
Deputada Elaíne Matozinhos, tratarei do Projeto de Lei n• 162/99 e colocarei a 
preocupação que temos vivido em relação a esses projetos, especialmente nesta 
legislatura, que surgem no final do ano e vêm justamente criar taxas e impostos na 
corrida do Governo do Estado, que não planejou, e não planejando, impõe à sua base 

~-----------~------------~ 
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Vejo esse projeto que a assessoria da Mesa da Assembléia Legislativa, sempre 
atenta, colocou aqui na tribuna para que acompanhasse. O projeto parece simples, mas 
por trás dele teremos um sem-número de emendas. Parece um projeto despretensioso, 
mas, na verdade, está sendo utilizado para que várias emendas e mudanças nele sejam 
colocadas. Ele surgiu com a idéia de parcelar os débitos do IPV A. 

É algo que a Assembléia Legislativa, em algum momento, poderia e deveria 
discutir. Se pudéssemos especialmente ter acesso às condições sócio-econômicas dos 
devedores, creio que seria possível a Assembléia Legislativa apreciar esse projeto. De 
alguma fonna esse projeto poderia ter um alcance. Se muitos mineiros e mineiras não 
têm condições de pagar o seu IPV A atrasado - e pelo levantamento são muitas 
pessoas nessa situação -, creio que a Assembléia Legislativa e os Deputados não 
fugiriam à responsabilidade de apreciar o parcelamento do IPV A. 

Vejo o Deputado Alberto Bejani, que se tem especializado nessa matéria, 
acompanhar especialmente algumas situações de abuso em relação ao contribuinte de 
Minas Gerais no que diz respeito a multas. Sei que V. Exa. enriquecerá essa 
discussão. A Assembléia não fugiria à sua responsabilidade de fazer análise cuidadosa 
da situação desses mineiros que têm seu IPV A atrasado, partindo até para possível 
parcelamento, mas o projeto não é só isso. A idéia inicial do Deputado Ronaldo 
Canabrava, hoje Prefeito de Sete Lagoas, recebe substitutivos e emendas que ainda 
não estão aqui, mas virão. Concedo aparte ao Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Deputado João Leite, agradeço o aparte. 
Gostaria de parabenizá-lo por levantar esse assunto. É bom lembrar que foi notícia, 
anteontem, no jornal "O Globo", que o atual Ministro da Justiça publicará resolução, 
na próxima quarta-feira, e todas as multas só serão válidas acompanhadas da 
fiscalização de autoridades. Isso quer dizer que os radares colocados em todas as 
rodovias federais passam a não valer nada. Para valer -tem de estar acompanhados pela 
Polícia Rodoviária Federal. Outro detalhe importante é dizer que todas as multas de 
trânsito no Brasil, com exceção do Paraná, são irregulares. Somos a favor de que o 
cidadão que erra no trânsito, que comete irresponsabilidades dirigindo seu veículo, 
seja punido, mas também somos a favor de que a Constituição seja respeitada. A 
Constituição Federal é clara quando diz que todo cidadão brasileiro ou naturalizado 
no Brasil tem o direito ao contraditório e à defesa. Recebe-se uma boleta 
condenatória, sem direito a defesa, para recorrer, e não para se defender. Isso é 
inconstitucional. 

Lamento que na última quinta-feira quase todos os Deputados tenham garantido que 
estariam aqui para votar, para atender ao apelo da Deputada Elaine Matozinhos. Vim 
de Juiz de fora, debaixo de chuva. Lamento que essas pessoas que estão aqui, muitas 
faltando ao trabalho para acompanhar a apreciação de matéria dessa importância, não 
possam presenciar tal votação. Lamento que os colegas não tenham cumprido a 
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promessa. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite- Também lamentamos que não haja quórum, mas creio que 
essa seja uma matéria sobre a qual a Assembléia Legislativa já se pronunciou 
anteriormente, quando aprovou a Lei n" 12.985. O entendimento da maioria dos 
Deputados é que essa função não é de policial civil. A guarda de presos não é função 
da Polícia Civil. Mais dia menos dia, a Assembléia se pronunciará novamente. Creio 
que o fará de forma favorável à proposta de emenda à Constituição da Deputada 
Elaine Matozinhos. Concedo aparte ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado João Leite, apenas 
quero que V. Exa. consulte a Presidência desta Casa, considerando que o projeto do 
IPV A está em discussão, para saber se existe um substitutivo. A informação que 
temos é que existe. Gostaríamos de saber, como questão de ordem, se esse 
substitutivo, vai ser apresentado durante a discussão ou no encerramento desta. 
Considero que existe diferença significativa. 

Um substitutivo que vem no apagar das luzes da discussão desse projeto, que nos 
impedirá de fazer sua discussão, ou um substitutivo que virá durante a discussão desse 
projeto, porque sobre ele queremos manifestar nossa posição. Primeiramente 
queremos conhecer o substitutivo. Não é aceitável, nesta Casa, que um substitutivo 
seja entregue no encerramento da discussão ou após ela. Chamo a atenção de nossos 
colegas de todos os partidos para o fato de que, se esta Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais quer elevar-se diante do povo mineiro, não pode aceitar nenhum tipo de 
manobra, nem de jogo, quaisquer sejam os interesses que o penneiem. É necessário 
que o Presidente da Assembléia anuncie se existe ou não um substitutivo, porque dele 
queremos tomar conhecimento antes de votá-lo. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
concordando com a sua colocação. Se existe substitutivo, se existem emendas, nada 
mais democrático do que o seu retorno à Comissão, para que por ela sejam 
apreciados. 

Formularei essa questão de ordem, por solicitação do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, mas peço ao Presidente desta reunião extraordinária, Deputado Wanderley 
Ávila, que responda ao nosso questionamento. Há substitutivo e emendas que teremos 
oportunidade de discutir. Não nos interessa discutir um projeto que, na verdade, não 
mais existe. Sobre esse projeto virá um substitutivo, e, por isso, queremos discutir 
aquilo que será votado, e não algo anterior, que não prevalecerá, pelo que nos parece. 

Vejo que o Deputado Rêmolo Aloise solicita um aparte, que concedo com muito 
prazer. 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) * - Deputado João Leite, são pertinentes 
suas colocações a respeito do Projeto de Lei n° 162, que trata do parcelamento de 
dívidas do IPV A. É um projeto do Deputado Ronaldo Canabrava, ao qual 
apresentamos um substitutivo. Acabei de assinar o substitutivo que apresentei e 
entendo que todos os Deputados desta Casa a ele terão acesso no momento oportuno. 

~-----------~------------~ 
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Não vejo dificuldades para que todos os Deputados conheçam o teor do 
substitutivo que apresentei. Inclusive, por ocasião de nossa reunião no Colégio de 
Líderes na semana passada, vários Líderes posicionaram-se relativamente ao referido 
substitutivo. É mais do que justo que todos tenham acesso a ele, e isso só não 
aconteceu porque o que se está discutindo não é o substitutivo, já que estamos com a 
pauta do projeto. Esclareço a V. Exa. e ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que o 
substitutivo encontra-se à disposição dos senhores. Disse ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão que não apresentaria o substitutivo sem que dele tivessem 
conhecimento meus pares. Após 11 anos nesta Casa, minha palavra é de todos 
conhecida. Jamais apresentaria aqui um clone ou uma hospedagem indevida ao 
Projeto de Lei TI0 162, por não ser isso do meu feitio. Apesar de ser médico e conhecer 
um pouco de clonagem, não gostaria de clonar aquilo que não é legítimo. Obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Rêmolo Aloise, mais 
ainda suscito uma questão de ordem. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Existe o substitutivo que, ao que parece, foi assinado pelo 

Deputado Rêmolo Aloise. Nós não o discutiremos, pelo que parece. Esse substitutivo 
não será apreciado numa comissão. Pergunto se existem emendas que não foram 
ainda apreciadas pela comissão. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Deputado João Leite que o substitutivo 
foi apresentado há pouco. Também quatro emendas foram apresentadas. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o meu questionamento é se o substitutivo 
retornará à comissão para apreciação, porque é uma matéria da qual estamos tendo 
conhecimento neste momento. Nenhum partido teve acesso às emendas. A comissão 
de mérito da Assembléia Legislativa, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, manifestar-se-á sobre esse substitutivo a um projeto que cria a anistia 
no Estado para os devedores do IPV A e parcela outras dívidas? V. Exa. retomará à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária esse substitutivo, de que a 
maioria dos Deputados não têm conhecimento, para que receba parecer? E se não 
temos conhecimento, a Assembléia não tem condições de votar esse novo texto. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que o §4° do art. 
189 do Regimento Interno diz o seguinte: .. A emenda, no 2° turno, é votada 
independentemente de parecer de comissão, podendo ser despachada pelo Presidente 
à comissão competente, de ofício ou a requerimento do Colégio de Líderes, ou ainda a 
requerimento de Deputado, aprovado pelo Plenário, ressalvado o disposto no inciso 
III do art. 295". 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, a leitura que V. Exa. fez inclui substitutivo 
também? 

O Sr. Presidente- Sim, porque substitutivo também é uma emenda. Com a palavra, 
para continuar a discutir o projeto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Faremos um requerimento para que a comissão de mérito 
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aprecie esse substitutivo, que muda totalmente o projeto. O substitutivo 
apresentado pelo Deputado Rêmolo Aloise tem 15 artigos, e nós temos 4 emendas, 
como já disse o Presidente. Faremos a solicitação para que seja ouvida a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não é possível tomannos conhecimento de 
15 artigos e 4 emendas numa reunião e o Plenário votar, em 2° turno, esse projeto a 
respeito das pessoas que não pagaram o IPV A. Concedo um aparte ao Deputado 
Rêmolo Aloise. 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Deputado João Leite, uma vez mais 
acato a sua posição, mas tenho a certeza de que V. Ex a, pela maneira como tem 
desempenhado suas funções nesta Casa, pela maneira como entende os projetos, 
quando V. Exa. tiver condições de ler o que está sendo proposto, não tenho dúvidas 
de que estará votando conosco esse substitutivo. 

Veio de maneira completamente diferente da anterior. O que se pretende é viabilizar 
o pagamento por parte das pessoas que não pagaram, não por questão de calote, mas 
de dificuldades financeiras. Não está havendo anistia de IPV A. Se V. Exa. vir o 
substitutivo, verá que não se está dando nada além do normal. A proposta é que o 
IPV A de 2000 e 200 I sejam parcelados. Não há hipótese alguma de perdão. Estamos 
cobrando o principal: os juros e a multa do IPV A, divididos em seis parcelas. Propus 
dez, mas o Colégio de Líderes considerou seis suficientes para atender aos que estão 
devendo. 

Essa questão deve realmente ser discutida. Estamos também criando critério mais 
justo para taxistas que têm carro financiado. Como ainda não são donos do carro., 
estão isentos do pagamento de IPV A. Estamos tirando essa isenção, porém, de quem 
não é motorista. Além disso, as '·vans" com mais de 15 anos, na próxima vistoria do 
DETRAN, a custo zero, deixam de pagar IPV A. São peruas que estão trabalhando, 
com legalização. 

Temos 720 mil devedores, e estamos colocando aqueles que não quitarem o IPV A 
na dívida ativa do Estado. Os pátios estão todos lotados, não são de propriedade do 
Estado, e há mais 6 mil veículos_ Não temos como legalizar essa situação. Portanto, o 
projeto deve ser analisado sob dois aspectos. Em primeiro lugar, temos o aspecto 
social, pois estamos dando oportunidade de parcelamento. Em segundo lugar, há o 
aspecto prático, pois tentaremos resolver uma questão de difícil solução. Como 
faremos a busca e apreensão de 700 mil veículos? Para se ter uma idéia, no ano 2000, 
400 mil veículos não pagaram IPV A, ao passo que, de 1997 a 1999, só temos 40 mil, 
ou seja, 10% do valor dos débitos. É uma maneira de criar solução para um problema 
aparentemente insolúvel. 

O seguro obrigatório tem 2.200.000 devedores, porque não vem junto com o IPV A, 
e a pessoa, depois de pagar o IPV A, acha que não deve mais nada. Portanto, temos 
que normatizar o que não está normatizado, e tenho certeza absoluta de que teremos 
condições de discutir o assunto, para melhorar o projeto, acatando as emendas de 
Plenário que forem possíveis, com o acordo de Lideranças. Esse projeto vai resolver 
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essa situação, e, certamente, V. Exa. estará de acordo com mais de 99% dos 
artigos, porque o projeto foi elaborado de forma muito coerente e de maneira social. 

Só de limitarmos a três veículos, Deputado João Leite, mostramos nosso objetivo, 
pois quem tiver mais não entra no projeto. Há empresas com 30 mil veículos, outras, 
com 300 mil, que não serão beneficiadas. E quem tiver até três terá apenas o direito 
de parcelar seus débitos. Queremos deixar bem claro que ninguém está anistiando o 
IPVA de 2000 e de 2001, estamos apenas parcelando o débito sem desconto. Quanto 
aos que não pagaram, irão para a dívida ativa. 

Coloco-me à disposição de V. Exa. para realizar discussão bem ampla e melhorar o 
que não estiver correto e justo. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Rêmolo Aloise, autor do 
substitutivo apresentado em Plenário neste momento. Lamento que o Governo não 
tenha pensado nessa situação com mais tempo, para a analisannos abrangentementc. 

Temos a informação de que o contribuinte de Minas Gerais pagará um IPV A mais 
caro. Essa é a justiça deste Estado. Aqueles que pagaram em dia, pagarão o IPV A, de 
uma vez ou em quatro parcelas, mais caro. Aqueles que não pagaram terão o seu 
pagamento parcelado. Esse é o planejamento que o Poder Executivo apresenta no dia 
17 de dezembro, trazendo-nos uma proposta que trata da anistia. E vem mais chumbo. 
O contribuinte ainda terá de pagar um IPTU mais caro. Estamos fazendo um pacote 
com tudo isso e presenteando o cidadão de Minas Gerais. Desejamos que o 
substitutivo apresentado no dia 17 de dezembro volte à comissão para ser discutido e 
que venha à Plenário para discutirmos os seus 15 artigos. Esse projeto foi apresentado 
inicialmente com quatro artigos, Deputado Amilcar Martins. Parece-me que há outro 
hospedeiro. V. Exa., que é filho de um dos maiores cientistas deste País, conhece 
muito bem essa matéria. Concedo-lhe um aparte para que enriqueça essa nossa 
discussão. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) *- Muito obrigado. Parabéns por subir a 
esta tribuna, mais uma vez, para alertar não apenas os Deputados, que têm 
responsabilidade social e compromisso com o povo de Minas Gerais, 
independentemente de partido político e de outras questões, mas a todos, com relação 
aos riscos que corremos neste final de ano, que são dias cruciais na Assembléia 
Legislativa. V. Exa. tem razão. Um dos motivos dessa confusão é um projeto, em 
princípio inocente, que já tramita há muito tempo na Casa. Trata-se do Projeto de Lei 
n• 162, do Deputado Ronaldo Canabrava, que se transformou em mais um hospedeiro. 
Essa é a nova terminologia e a nova moda desta Casa. O Governo, desejando criar 
nova taxa para o licenciamento dos veículos, penalizando os contribuintes 
proprietários em R$30,00 por veículo a ter renovado o seu licenciamento, e não 
podendo apresentar um projeto novo, criou a figura do hospedeiro em um projeto que 
já estava tramitando, modificando inteiramente o seu teor. Na verdade, trata-se de um 
novo nome para o ''frankenstein". 

Há alguns dias, desta tribuna, disse que o simbolismo da palavra "hospedeiro" é 
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extremamente significativo. Há nesta Casa 13 Deputados médicos, o Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, o Deputado Adclmo Carneiro Leão, o Deputado Rêmolo 
Aloise, o Deputado Doutor Viana e outros, exercendo a sua profissão sobretudo no 
interior. Conhecem bem as doenças parasitárias que afligem o nosso povo. Quem 
estudou parasitologia sabe que o termo «hospedeiro" tem esse significado. O vetor 
pica o hospedeiro. Depois, vem outro mosquito que não foi infectado e, ao picar, pega 
o parasito e o transfere ao ser humano. Essa é a figura do hospedeiro. Os projetos 
hospedeiros nesta Assembléia Legislativa estão cumprindo a mesma função, pois 
hospedam a morte, ou seja, os novos impostos que estão agravando a situação do 
sofrido do povo de Minas Gerais. 

Estou me referindo à leishmaniose, à doença de Chagas, à malária, a todas essas 
doenças que têm um hospedeiro, doenças parasitárias que afligem o povo brasileiro. 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira as conhece bem. 

Quero chamar a atenção, Deputado João Leite, para o vetor, aquele que pica um, 
pica outro, e vai contaminando as pessoas, transmitindo a doença. O vetor, neste caso, 
é o Governador Itamar Franco, porque quebrou o Estado. E o sentido de todos esses 
projetos é um esforço desesperado para gerar recursos para o caixa do Estado. Um 
esforço desesperado para um Estado que recebeu R$200.000.000,00 a mais por mês, 
sem nenhum mérito, por causa do aumento do ICMS, do pagamento de combustíveis, 
de taxa de energia elétrica, de taxa de telecomunicações. Apesar desse reforço de 
caixa, o Governador Itamar Franco quebrou o Estado e agora está desesperado para, 
através de hospedeiros e de vetores, gerar recursos. 

Nesta parábola que estamos construindo, os hospedeiros são estes projetos: anistia 
de IPVA, mudanças na legislação, parcelamento c todo tipo de favorecimento ao mau 
pagador e punição para o bom pagador. Tem a mesma lógica do hospedeiro esse 
projeto que recebe um projeto que cria 14 taxas para os contribuintes mineiros, 
inclusive a de licenciamento de veículos. O Governador Itamar Franco é o vetor, 
aquele que vai picando c disseminando a doença pelo povo. 

Gostaria de lembrar que na doença de Chagas o vetor é o barbeiro que transmite o 
"Trypanossoma cruzi" e vai flagelando o povo brasileiro. Na linguagem popular o 
barbeiro recebe vários nomes, como, por exemplo, percevejo, mas existe um 
particularmente significativo: é o chamado "chupão". O povo sabe que o vetor da 
doença de Chagas que aflige a população de Minas c a do Brasil é o chupão. Pois o 
Governador Itamar Franco é o "chupão" que suga o sangue do povo, disseminando 
doença e desgraça. Faz isso em relação ao IPV A e à taxa de licenciamento de 
veículos. 

A população de Minas Gerais, desprotegida, espera desta Assembléia, que foi eleita 
para representá-la, que tenha a grandeza, a autonomia e a altivez, independentemente 
de partido político e de quaisquer outras questões, de dar um basta nisso. Temos de 
dizer "não" ao Governador "chupão", um Governador que quer, pura e simplesmente, 
usando hospedeiros indevidos- esses projetos de lei que já estavam tramitando -, criar 
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taxas, encargos e compromissos para o povo. E V.Exa., Deputado João Leite, 
representa muito bem esse grupo de Deputados independentes, que não devem nada a 
ninguém, que não têm o "rabo preso". V amos todos juntos dizer .. não" a este 
Governador que tanto mal já fez ao povo de Minas Gerais. Basta dizer: "Chega, não 
aceitamos mais taxas, não somos responsáveis pela geração de recursos para um 
Governo falido". É problema dele. Que trabalhe um pouco e tenha a dignidade de se 
dirigir ao povo e dizer que quebrou o Estado. Não é responsabilidade nem papel desta 
Assembléia gerar recursos. Cumprimento V. Exa. pela sua palavra de alerta e digo-lhe 
que muitos de nós - e tenho conversado com companheiros de vários partidos 
políticos - saberemos, na hora certa, dizer "não" a mais essa indignidade cometida 
contra o povo de Minas Gerais. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Amilcar Martins o aparte, que 
contribuiu para a discussão desse projeto. Podemos, Deputado Amilcar Martins, em 
algum momento, estar de acordo com o substitutivo do Deputado Rêmolo Aloise, que 
não conheço e não li. Mas, sem dúvida, essa não é a melhor maneira de o Plenário 
aprovar um projeto. Tínhamos um projeto de lei com 4 artigos; hoje, temos um 
substitutivo com 15 artigos e 4 emendas. Temos a preocupação de o Plenário 
deliberar sem ouvir a comissão de mérito. A minha expectativa é que o Presidente 
encaminhe o substitutivo e as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que é competente para apreciá-los. Depois. o Plenário poderá discutir a 
matéria. 

O projeto foi apresentado em 25/3/99, tinha a aprovação dos Deputados. Depois de 
tramitar por tanto tempo, recebe, em 17 de dezembro, um substitutivo com 15 artigos. 
Não é possível que o Plenário vá votar dessa maneira, sem apreciar nem conhecer a 
matéria, sem que a comissão competente de mérito aprecie os 15 artigos e as 4 
emendas. Por isso, estamos na expectativa de que o Presidente o envie à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para aprovação. 

O Governo impôs que a Assembléia, no apagar das luzes, votasse a anistia, a 
criação de várias taxas, para que pudesse receber a legalidade no exercício do ano 
seguinte. E a Assembléia, nesse Governo, sempre em dezembro, tem votado e 
aumentado o valor das taxas. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Ilustre Deputado João Leite, estamos 
observando os seus comentários a respeito da transparência deste Poder Legislativo. 
Temos lutado aqui, por mais de um mandato, para que o Poder Legislativo seja 
realmente de representação do povo de Minas Gerais. Os Poderes devem ser 
harmônicos, independentes e autônomos, devem trabalhar para acolher os interesses 
do povo na realização da boa justiça, perseguindo um estado de direito democrático. 
Isso V. Exa está demonstrando da tribuna. 

Este Poder se tem colocado - fazendo apologia de suas palavras - de forma 
submissa, devido à falta de planejamento interno e de avaliação de desempenho do 
Governo. Devemos estar mais atentos a esse planejamento interno do próprio Poder 
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Legislativo, Sr. Presidente. Esse é um alerta que faço. 

Temos sempre batalhado por isso, fazendo com que este Poder possa ser mais 
produtivo para a sociedade, tentando, inclusive, fazer uma reforma nos 
procedimentos, na sua forma de trabalhar. 

Seguindo o seu raciocínio, o ex-Deputado Ronaldo Canabrava nos deixou uma 
proposta. Depois que partiu, aproveitando um momento de oportunismo, a base de 
Governo propôs essa anistia fiscal ampla e irrestrita, cheia de artifícios de última hora, 
artifícios viciosos, impedindo que o Poder Legislativo seja autônomo, fazendo até 
com que seja promíscuo. Neste momento, este Poder está num ambiente de 
promiscuidade, de conluio com o Executivo, promovendo a mais vergonhosa anistia. 
Existem notáveis técnicos nas Secretarias da Fazenda e do Planejamento, que, às 
vezes, são obrigados a aceitar a imposição da autocracia de governantes. Por isso, 
recebemos projetos vergonhosos dessa natureza. 

A minha tristeza, Sr. Presidente, é que, todos os anos, usando a pressa e a 
necessidade de se entrar em recesso como desculpas, acabamos por aprovar matérias 
como essa. Digo nós porque aqui existe uma soma algébrica partidária e uma 
resultante que traduz a ações do Poder Legislativo. E a maioria dos Deputados da base 
do Governo apóia não só esse projeto, mas todos os outros, não aperfeiçoando, assim, 
os instrumentos democráticos. Ficamos apenas falando em Constituição. Não acredito 
mais na Constituição. Devido aos seus vícios, o Poder Legislativo, que tem grande 
poder, sempre se curva aos interesses pessoais de grupos, de bancadas e de 
Deputados. Quero que o meu protesto fique registrado. 

Existe um projeto de minha autoria, inspirado nesse projeto do ex-Deputado 
Ronaldo Canabrava, porém com mais transparência: diante das dificuldades por que 
passa a maioria das pessoas pobres que têm carro, o meu projeto propõe o 
parcelamento, em até dez meses, de juros, multas de trânsito e IPV A, por falta de 
pagamento. Esse projeto, aprovado em 1 o e 2° turnos por esta Casa, foi vetado pelo Sr. 
Governador. Com a ajuda da maioria dos companheiros, nós o derrubamos. Mas até 
hoje ainda não foi regulamentado. Não se fez um decreto regulamentando, mas foi 
promulgado por esta Casa. 

Agora, em nome do ex-Deputado Ronaldo Canabrava, hoje Prefeito de Sete Lagoas, 
ressuscitam o projeto, mas para isentar o IPV A das grandes empresas, não do povo 
pobre, porque existe um conluio do Governo com os empresários. É dessa maneira 
que a burguesia, que a aristocracia sobrevive. Aí quero dar toda razão aos argumentos 
do ilustre Deputado João Leite, que é um batalhador pela transparência desta Casa. 

Gostaria de prestar-lhe uma homenagem: desde o primeiro dia que chegou a esta 
Casa, V. Exa. está batalhando pela transparência. Mas, devido à politicagem deste 
Plenário, de todas as bancadas que aqui existem, não conseguimos impor o que 
pensamos como legítimos representantes do povo. Temos a honra - no meu caso, de 
três mandatos, outros companheiros, até de mais - de representar o povo, mas nem 
sempre materializamos os seus anseios, porque não obedecemos, à Constituição, que 
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é desrespeitada todo dia, durante as votações deste Legislativo. E não é só aqui 
não: isso também ocorre no Congresso Nacional. 

É bom que o povo saiba que, neste momento, por exemplo, ninguém tem coragem 
de enfrentar as seguradoras, que são mais ou menos 40, que ganham esse imposto 
obrigatório, de veículos automotores, mentiroso, que jamais serviu para dar 
assistência a alguém que tenha sofrido algum acidente de trânsito. Isso- vamos dizer 
assim - é como se fosse um sepulcro caiado, porque não funciona o tal seguro 
obrigatório de carro. 

Desafio qualquer um. Já estivemos conversando com pessoas do ramo, inclusive 
desta Casa, e a maioria teme pela própria vida, porque é uma verdadeira máfia. E o 
Governo de Minas Gerais está aliado a ela. 

Tenho, sim, imunidade material, pelo menos, para dizer isso. Muitas vezes nos 
preocupamos com a imunidade, que deveria ser da fala e, sobretudo, do voto. Em 
muitos projetos vemos hospedeiros circulando por aí, cheios de parasitas. Depois 
vamos voltar ao assunto. 

Quero agradecer o ilustre Deputado João Leite pela sua posição e unir-me a V. Exa. 
no sentido de impedir as narcotaxas e os outros impostos em cima do povo. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Hely Tarqüínio. Entre os vários 
temas de que tratou nesse aparte, a respeito de um especialmente concordo com V. 
Exa. a importância da transparência em relação à Constituição. Veja, Deputado Hely 
Tarqüínio, que a Constituição de 1988 já foi emendada 32 vezes em nosso País, ao 
passo que a Constituição dos Estados Unidos, que tem 200 anos, só recebeu 27 
emendas. Então, para analisannos e avaliarmos as mudanças, já temos uma nova 
Constituição, que, sem dúvida, não atende ao povo brasileiro. Essa nova Constituição 
faz com que este Poder Legislativo se curve diante do Poder Executivo, infelizmente. 
Precisamos, neste País, de uma Constituição verdadeira. 

Mas gostaria de fazer alguns comentários rapidamente. Enquanto o Deputado Hely 
Tarqüínio fazia o seu aparte, tive oportunidade de ver alguns artigos do substitutivo, 
apesar de não ter ainda autorização para discuti-lo, já que nem foi recebido ainda. 
Mas, como será, espero poder discuti-lo, espero que vá à Comissão de Constituição e 
Justiça para analisarmos sua constitucionalidade e legalidade. 

Diz o art. 1°: "Ficam remetidos os créditos tributários relativos ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPV A -, bem como as multas sobre o 
principal e os juros de mora, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos exercícios de 
1997, 1998 e 1999". 

Então, é anistia mesmo. Depois, art. 4°: "Ficam remetidas multas decorrentes de 
infração de trânsito cometidas nas vias sob jurisdição do Estado, que tenham ocorrido 
no exercício de 1997, de 1998 e de 1999"_ Dessa maneira, que multas foram essas? A 
pessoa dirigia com habilitação? A pessoa dirigia embriagada? Alguém morreu? 
Votarei isso? A Assembléia Legislativa votará isso sem conhecer a situação? Não é 
possível, ao apagar das luzes, votarmos dessa maneira. Isso merece uma apreciação. 
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Estamos acompanhando a propaganda oficial do Governo do Estado, que está 

nos "outdoors", nas TVs, nos rádios, ainda não tive a oportunidade de ouvir. A 
propaganda oficial tenta explicar àqueles mineiros e mineiras que pagam em dia que 
não é anistia o que o Governo do Estado está concedendo. Ele não fala sobre a 
Assembléia Legislativa, mas é a base do Governo que "rala" aqui votando esses 
mostrcngos de final de ano, mostrengos jurídicos, mostrengos que a Comissão de 
Justiça não pode nem olhar. Eles não podem voltar às Comissões de Justiça e de 
Fiscalização Financeira porque não passam por elas, que não os aceitariam. Então, 
não podem voltar, os mostrengos têm que passar daqui. Então, a propaganda oficial 
nem fala da Assembléia Legislativa, não fala da base do Governo, mas quem vota os 
mostrengos é essa base. Tenho votado contra, vários Deputados têm votado contra. 
Votamos contra a famigerada narcotaxa, que foi apelidada de Boeing 705, porque 
passou pela Assembléia Legislativa - desculpem-me a comparação - como passaram 
aqueles aviões pelas torres em Nova Iorque. Ele passou destruindo a Assembléia 
Legislativa, destruindo o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, que foi 
construído por homens e mulheres com muito carinho, com muito trabalho, depois de 
muitos anos. Muitos parlamentares, muitos Consultores da Assembléia Legislativa 
trabalharam nesse Regimento. Aquele Boeing atropelou, detonou o Regimento da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Todo final de ano temos que deparar com esses mostrengos, que vêm tirar a paz, o 
sossego da Assembléia Legislativa. Espero que a Mesa da Assembléia Legislativa não 
aceite essa indignidade contra o parlamento, não aceite votar essa maneira, não aceite 
o substitutivo com 15 artigos que trata de uma matéria que deveria ser apresentada a 
90 dias do fim do exercício, não aceite que esse mostrengo seja acoplado a um projeto 
apresentado em 1999 para ganhar legalidade sem receber o parecer, sem retornar à 
Comissão de Justiça, sem ser apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira. 

Esperamos que Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não permita que 
aconteça isso, que o parlamento de Minas Gerais não permita isso, que o parlamento 
de Minas Gerais esteja acima dos interesses passageiros de um Governo que, 
lamentavelmente, não os planejou. 

Disse com muita sabedoria um pensador cristão: "Quem não planeja planeja 
fracassar". É isso que está acontecendo com o Governo neste momento. Está 
fracassando porque não planejou. E, quando deu 45 minutos do segundo tempo, esse 
Governo pretende que o parlamento de Minas Gerais, representando o povo de Minas 
Gerais, vote contra esse mesmo povo, contra as pessoas que pagaram em dia, e alguns 
até com sacrifício. 

Agora o Governo quer que o parlamento assine embaixo, uma grande injustiça. 
Esse Governo ainda gasta dinheiro com a propaganda oficial, com "outdoor" dizendo 
ao povo que não é anistia. Ora, como não é anistia? Mudar uma palavra, dizendo que 
não é anistia, que os débitos ficam remitidos. O substitutivo diz "remitido", mas -
traduzo - ficarão anistiados, não pagarão, ficando de fora. Não é possível que a 

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



1249 
Assembléia Legislativa concorde com essa situação. 

Sr. Presidente, quero, num dia desses, fazer um pronunciamento sobre a grandeza 
do parlamento e dos homens e mulheres que já têm vários mandatos neste parlamento. 
Neste momento, faço uma homenagem ao Deputado Kemil Kumaira, que já foi 
Presidente desta Casa e nesta legislatura permanece no seu posto. Agora exerce o 
papel de opositor do Governo, com muita grandeza. Vejo ainda a Deputada Maria 
Olívia e os Deputados Hely Tarqüínio e Wanderley Ávila, este presidindo esta 
reunião exrraordinária da Assembléia, e outros, de vários mandatos. Este parlamento -
homens e mulheres que têm recebido a confiança do povo de Minas Gerais e têm sido 
reeleitos - não pode permitir que, no apagar das luzes, o Governo pretenda usar a 
Assembléia Legislativa em nome de uma necessidade. Em nome dessa necessidade, 
não tem direito de ferir a Constituição do Estado e passar por cima do parlamento. 

Temos de nos unir, neste final do ano, como nos unimos em relação à narcotaxa, 
para não permitir essa injustiça contra o povo de Minas Gerais. Como este Governo 
pretende explicar a anistia dada aos maus pagadores? Como este Governo pretende 
dizer aos empresários de Minas Gerais, àqueles que pagam, em dia, pesada carga 
tributária, que pagaram de bobos que foram? Como este Governo vai explicar? Tenta 
gastar dinheiro do contribuinte para dizer que não foi anistia. Com uma campanha 
publicitária bem feita, pensa o Governo que vai encobrir o erro cometido por ele. 

Não quero ser participante desse erro do Governo. Não quero ser participante 
quando a Assembléia Legislativa rasgar a Constituição do Estado de Minas Gerais. Já 
vimos o Regimento da Assembléia Legislativa ser rasgado por causa da narcotaxa. 
Não podemos permitir que a Constituição do Estado seja rasgada para abrigar um 
interesse do Governo, para abrigar 15 artigos num projeto que não pode passar, 
porque não está sendo apresentado a 90 dias do fim do exercício. Não podemos 
permitir que isso aconteça. 

Não podemos concordar também, ao apagar das luzes, com a criação de 12 novas 
taxas, com um substitutivo que migrou do projeto da Comissão das Taxas para outro 
projeto - se não estou enganado -, apresentado pelo Deputado Gil Pereira. É 
lamentável. Não podemos concordar com isso. O parlamento de Minas Gerais não 
pode estar aliado ao Governo num plano de final de ano, contra o povo de Minas 
Gerais. Não podemos aceitar. Por isso vim a esta tribuna para discutir um projeto. No 
início da minha fala, esse projeto tinha 4 artigos; no decorrer da discussão, 
apareceram mais 15. Não posso estar de acordo com isso, e a Assembléia Legislativa 
também não. Eu protesto. 

Questões de Ordem 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, em que pese a todo o esforço empreendido 

pelo Presidente Antônio Júlio de convocar a reunião para esta tarde, estamos vendo 
que o Plenário não possui quórum para continuar ou para, sequer, votar o projeto de 
lei, muito menos as propostas de emenda à Constituição que estão na pauta. Uma vez 
que existe convocação para extraordinária à noite, esperamos que haja quórum 
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A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, temos projetos importantíssimos, 
entre eles, uma proposta de emenda à Constituição que diz respeito à -nossa Polícia 
Civil, aos nossos Carcereiros. aos nossos Detetives, a toda a instituição, que está aqui 
mobilizada, ansiosa, para que seja votada essa proposta de emenda à Constituição, 
que está na pauta agora à tarde. Pediria a V. Exa. que, antes de aceitar a questão de 
ordem do nosso Deputado Ivo José, fizesse a recomposição de quórum, para ver a 
possibilidade de votarmos essa proposta ainda hoje, com a certeza de que, se não 
houver quórum agora, à noite estaremos votando as matérias da pauta, se Deus quiser. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados. Não há quórum para a 

continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 21 J' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do Dia): 
Palavras do Sr. Presidente- Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 60/2001; chamada de votação 
nominal; aprovação; declarações de voto - Questão de ordem - Discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n" 14.967; discurso do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum; 
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados 
Adelmo Carneiro Leão e João Leite; questão de ordem; existência de quórum para a 
continuação dos trabalhos; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; deferimento; requerimento do Deputado Ivair Nogueira; 
deferimento; votação do veto ao art. 22, §§ 10, 11 e 11-A, e aos arts. 213, §§ 1" e 2", e 
215, incisos I a VI, todos da Lei n" 6.763n5, introduzidos pelo art. 1" da proposição c 
ao art. 17, salvo destaques; chamada de votação secreta; inexistência de quórum para 
a continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
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Andrada- Arlen Santiago - Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Dalmo Ribeiro Silva-
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinbos - Elbe 
Brandão- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hcly 
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria OHvia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Navarro Vieira 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Às 20hl5min, 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. 

111 Pane 
Ata 

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

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

Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
presente reunião o Projeto de Lei TI0 1.767/2001, em virtude de sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada hoje à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 

60/2001, da Deputada Elaine Matozinbos, que acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta. A Presidência informa ao Plenário que submeterá a matéria à votação 
pelo processo nominal, de acordo com o art. 260 do Regimento Interno, em virtude de 
uma pane em nosso painel eletrônico. Os Deputados que desejarem aprovar a matéria 
responderão "sim'', e os que desejarem rejeitá-la responderão "não". Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados: 
Antônio Andrade- Ivair Nogueira- Antônio Carlos Andrada- Luiz Fernando Faria 
Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini - Olinto Godinbo - Wanderley Á vila -

Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos 
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Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Henneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João 
Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga 
- José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Na varro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados; não houve voto contrário. Está, 
portanto, aprovada, em 1 • turno, a Proposta de Emenda à Constituição n• 601200 I. À 
Comissão Especial. 

Declarações de voto 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

policiais civis, hoje, mais uma vez, esta Casa faz justiça à nossa gloriosa Polícia Civil, 
buscando extinguir o cargo de Carcereiro, que hoje já não tem motivo para existir, 
tendo em vista lei estadual que determina que os presos deverão estar à disposição da 
justiça. Não quero me alongar porque há vetos na pauta, mas parabenizo esta Casa c 
agradeço de coração aos Deputados e aos nossos policiais que aqui estão. Muito 
obrigado. 

O Deputado Paulo Piao - Sr. Presidente, também gostaria de manifestar alegria pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 60, sobretudo porque 
participamos da CP! do Narcotráfico. E, em determinadas ocasiões, por meio da CP!, 
esta Casa foi bastante dura com a nossa Polícia Civil, com muitas críticas. Mas é claro 
que essa crítica não cabe aos servidores da Polícia Civil, porque temos conhecimento 
das más condições de trabalho desse pessoal. 

Quero parabenizar a Deputada Elaine Matozinhos por esta iniciativa, que nada mais 
é que fazer um pouco de justiça, em razão das más condições de trabalho que 
enfrentam. A Assembléia Legislativa faz não um mea-culpa, porque conhecemos os 
problemas que existem, mas cumpre o seu papel de dar um pouco de estrutura à 
sofrida Polícia Civil. Muito obrigado. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, gostaria também de dizer que, 
neste dia, acaba-se de fazer justiça a esses trabalhadores, que precisavam, há muito 
tempo, ser reconhecidos e valorizados. Parabenizo a Deputada Elaine Matozinhos, de 
quem sempre fui parceiro nas lutas em defesa da Polícia Civil nesta Casa. 

Deputada Elaine, trabalhadores que comparecem representando toda a categoria: 
que Deus possa lhes proteger e lhes dar melhores condições de vida. A Casa do povo 
é de vocês. Por isso, estamos fazendo justiça hoje. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Sr. Presidente, gostaria, também, de parabenizar 
a Deputada Elaine Matozinhos, que, por meio dessa proposta, vem corrigir a situação 
difícil dos Carcereiros no Estado. 

Os Carcereiros trouxeram para o Plenário a seguinte frase: "Os Carcereiros 
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agradecem aos guerreiros". Devo dizer que guerreiros são vocês, que lutaram por 
muito tempo agüentando situação difícil em suas delegacias e presídios. Quero 
parabenizar todos e desejar muitas felicidades. A Assembléia Legislativa, neste 
momento, está agradecendo e resgatando tudo o que já fizeram por Minas Gerais. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, queremos parabenizar a 
Deputada Elaine Matozinhos, pela iniciativa, e os Carcereiros, que começam a ganhar 
um direito importante, na mudança da sua estrutura funcional. Mas gostaria de alertar 
que estamos iniciando um processo: estamos votando o 1 o turno. É preciso que a 
Assembléia se debruce sobre esta matéria, que as comissões se reúnam, para que 
possamos votar o 2° turno. Aí, sim, efetivamente terão esse direito tão desejado e 
almejado. Estamos fazendo esse alerta às galerias. Que os Deputados que estão se 
dedicando a essa matéria tenham atenção especial, para que a matéria possa voltar 
ainda este ano, em 2° turno, para que o benefício seja concretizado em favor desses 
servidores que estão lutando, há muitos anos, para ter esse direito adquirido. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero também parabenizar a Deputada 
Elaine Matozinhos pela iniciativa, que vem completar um trabalho realizado pela 
Assembléia Legislativa à época da CP! Carcerária. A Lei n• 12.985 detenninou que 
não é a Polícia Civil a responsável pela guarda de presos. Então, não havia mais 
sentido a Polícia Civil abrigar Carcereiros. Esses policiais civis, cuja função é a de 
Carcereiro, passaram pela Academia de Polícia com o mesmo cuniculo dos Detetives 
e podem, tranqüilamente, exercer esse papel na Polícia Civil. 

Parabenizamos a Deputada pela iniciativa, parabenizamos os policiais civis que se 
encontram aqui. Quero dizer que devem permanecer com essa mobilização para a 
votação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição, a fim de 
extinguirmos, definitivamente, dos quadros da Polícia Civil a figura do Carcereiro, 
que nunca deveria ter existido. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero dizer que toda a Bancada do 
PSDB votou pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 60, da ilustre e 
brilhante companheira Deputada Elaine Matozinhos, que sempre foi uma defensora da 
Polícia Civil em Plenário. 

Quero fazer coro com todos que disseram que esta Casa começa a corrigir as 
distorções daquela instituição. 

Se aprovarmos a proposta em 2° turno, acaba-se com esse desvio de função de 
continuar sendo Carcereiro, até mesmo para que os presos sejam transferidos 
definitivamente para a Secretaria de Justiça e não fiquem na Polícia Civil. Mais do 
que isso, precisamos fazer o mesmo com a Polícia Militar, pois grande parte de seu 
efetivo fica guarnecendo presídios, enquanto poderia estar na rua fazendo 
policiamento preventivo. 

Parabéns, Deputada Elaine Matozinhos. O PSB orgulha-se por essa proposta e por 
V. Exa. fazer parte dos nossos quadros. Com certeza, estaremos juntos para a 
aprovação definitiva em 2° turno. 
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O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, policiais que abrilhantam a Casa nesta noite, em primeiro lugar quero 
parabenizar a Deputada Elaine Matozinhos, que foi incansável para que essa emenda 
à Constituição fosse aprovada hoje. É preciso também alertar que precisamos votá-la 
em 2° turno, para que se faça justiça e se corrija a injustiça que vocês, policiais, estão 
sofrendo. 

Ao dar o meu voto, quero prestar uma homenagem - eu, que tive a honra, na última 
quinta-feira, de receber a Medalha Luiz Soares da Rocha. Ao homenagear esses 
bravos policiais, Luiz Soares da Rocha e José Alencar Rogedo, quero também fazer 
uma homenagem a um parente querido, que é Delegado de Polícia aposentado, um 
símbolo e uma referência de policial em Minas Gerais: Antônio Lucena. Meu voto 
também é em homenagem a ele, mas sempre ressaltando o trabalho da nobre, valente 
e querida Deputada Elaine Matozinhos. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, vejo da mais alta importância a 
aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, porque, enquanto Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, tenho tido oportunidade de visitar as cadeias 
públicas, ver o que se passa lá e a situação dos servidores dessas cadeias. Tenho visto 
o que é a função de Carcereiro diante do drama de degradação social em que vivem os 
presos. 

Nessas cadeias públicas está um amontoado de presos, com grande revolta por ter 
de viver na situação em que se encontram. Diria que a questão é de saúde pública 
quanto à iluminação, quanto à umidade e quanto ao clima que existe ali. É um clima 
extremamente desfavorável, em que os servidores vivem em tensão permanente. Não 
se mede e nem se leva em conta essa tensão, enquanto provocadora de doenças 
psicológicas naqueles que vivem ali. 

Enfim, todo esse clima nas cadeias de Minas precisa mudar, não só do ponto de 
vista da arquitetura, mas também do conceito de prisão. Ali também estão presos os 
carcereiros, os policiais civis. 

Sr. Presidente e senhores da Secretaria da Segurança Pública, o policial civil e o 
detetive são a inteligência para desmistificar c investigar um crime. Precisamos dessa 
inteligência. É isso que temos defendido. 

Por isso, na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um 
requerimento, de nossa autoria, solicitando ao Secretário da Segurança Pública que 
mande para esta Casa a lei orgânica da Polícia Civil, o plano de carreira, porque é 
preciso melhorar a auto-estima desses servidores. 

Estamos a favor da proposta de emenda à Constituição, da nossa companheira 
Elaine, que veio em bom tempo e em bom momento. Mas esse é o princípio, porque a 
Polícia Civil precisa avançar muito mais no resgate da importância do seu trabalho. 
No 2° turno, vamos votar favoravelmente à sua aprovação. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer minhas as 
palavras dos ilustres Deputados que me antecederam, apenas acrescentando o meu 
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carinho especial pela companheira Deputada Elaine Matozinhos, que, por 
também já ter sido Vereadora, acompanho há bastante tempo. O Deputado Irani 
Barbosa brincou, dizendo que deixei de ser Vereador, mas, depois de ter sido por 16 
anos, é impossível esquecer. 

Quero dizer à Deputada Elaine Matozinhos que votei com ela, tanto na Câmara dos 
Vereadores quanto aqui, todas as vezes em que defendeu a classe que tão bem 
representa. Realmente, existem servidores que merecem um carinho e um respeito 
especial, como os policiais civis, os militares, os professores e tantos outros, que 
trabalham por uma sociedade melhor, mais justa, mas, muitas vezes, não têm 
reconhecimento financeiro. Hoje estamos no caminho para resgatar essa dignidade. A 
Assembléia está de parabéns neste momento. Parabéns a vocês, servidores, que 
vieram trazer o seu incentivo a todos nós. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, policiais que 
ocupam as galerias, quero cumprimentar a brava Deputada Elaine Matozinhos, que 
luta com garra, com determinação, para defender os seus colegas. Estamos fazendo 
mais do que justiça ao defender esses policiais, que lutam, colocando a vida em risco, 
para proteger a sociedade. Parabéns, Deputada Elaine Matozinhos e senhores 
policiais! 

O Deputado Carlos Pimenta- Sr. Presidente, na legislatura passada, tive a honra de 
ter ao meu lado um bravo defensor da Polícia Civil, o ex-Deputado Paulo Schettino. 
Hoje, na sua sucessão, está a Deputada Elaine Matozinhos, nesse início de trabalho 
árduo, sempre procurando enaltecer a Polícia Civil. Tenho o prazer de ter dado o meu 
voto na proposta de emenda à Constituição da nossa colega Elaine Matozinhos. 

Sempre escutamos falar das di versas ações dos direitos humanos, dos maus-tratos 
nos presídios, etc., mas, dificilmente, podemos participar de momentos como este e 
dar o nosso apoio a essa valorosa classe, à Polícia Civil do Estado. É brutalmente 
desproporcional o trabalho que se faz, muitas vezes, para defender o criminoso em 
relação ao trabalho que se faz para defender os policiais civis e militares, que arriscam 
a vida, diuturnamente, para proteger a vida do povo. 

Neste momento, ao dar o meu voto, Deputada Elaine Matozinhos, quero apresentar 
o meu reconhecimento aos detetives, delegados, ex-carcereiros - espero que não 
existam mais, passem a compor essa nova categoria - da Polícia Civil, que é um 
orgulho para nós. Parabéns pelo seu trabalho, pela presença desses servidores, que 
estão defendendo os seus direitos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

no momento da votação, não me encontrava no Plenário, porque não consegui chegar 
em tempo hábil. Mas é do conhecimento de toda a Polícia Civil, principalmente dos 
carcereiros, que já havia manifestado a intenção do nosso voto anteriormente. 

Portanto, gostaria de cumprimentar a companheira Elaine Matozinhos pela valorosa 
iniciativa, porque conhecemos de perto o cárcere da Polícia Civil. Temos proximidade 
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As polícias do Primeiro Mundo, normalmente, não permitem que aquele que prende 
venha a tomar conta do preso. Por isso essa emenda à Constituição, acima de tudo, 
vem fazer justiça aos carcereiros da Polícia Civil, dando-lhes condições de exercer a 
função que 99% deles já exercem: a investigação. A maioria já trabalha como 
investigador dentro das delegacias, das seccionais, dos distritos policiais. Assim, é 
mais do que merecido fazer a extinção dos cargos e, automaticamente, dar-lhes a 
promoção. 

Sabemos que a profissão de policial é de extremo risco. Além do mais, os 
carcereiros sempre tiveram um trabalho insalubre, apesar de o Estado, infelizmente, 
nunca ter pago a eles uma gratificação extra. Assim, todos que aqui se encontram e os 
outros - existem cerca de 700 carcereiros na Polícia Civil - estão de parabéns com a 
aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, em 1 o turno. 

Repito, Sr. Presidente: apesar de não contarem com o meu voto no primeiro 
momento, os carcereiros já tinham a certeza de que a intenção deste Deputado era 
buscar a aprovação, tanto que já havia feito contato com outros parlamentares para 
que votassem a favor da matéria, que é justa. 

Entendemos que esta Casa, quando precisa investigar - e tem feito várias 
investigações -, expõe essas instituições, Polícia Civil e Polícia Militar, à opinião 
pública e ao crivo do exame deste parlamento. Por outro lado, é bom que a própria 
corporação sinta na pele a presteza que temos para com ela neste momento, que é de 
decisão para vários pais de família, para policiais que vêm defendendo a sociedade e 
estão em constante risco, mas, até hoje, não ganharam um centavo pelo alto grau de 
periculosidade da profissão, já que estão em constante e iminente perigo. Deixo 
registradas as nossas palavras. Cenamcnte, estaremos aqui, na quinta-feira, para dar o 
voto de mincrva no 2° turno, votando com os companheiros da Polícia Civil. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1° turno, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.967, que altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26112175, que consolida a 
legislação tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto ao art. 22, §§ 10, li e 11-A; ao art. 213, §§ I • e 2•, e ao art. 
215, incisos I a VI, todos da Lei n• 6.763, de 1975, introduzidos pelo art. I" da 
proposição; ao art. 9", parágrafo único; aos arts. 16 a 18; pela rejeição do veto ao§ 4• 
do art. 7•; aos arts. 15 c 20; ao art. 22, §§ ! 0 e 2•; ao art. 23, incisos c§§ I" e 2" e aos 
arts. 24, 25 e 30. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre o 
projeto de lei em tela, quero comunicar aos nobres Deputados que os artigos que não 
foram vetados pelo Governador do Estado já estão sendo analisados por uma 
consultoria jurídica. Fundamentando em bases jurídicas e acolhendo a análise, iremos 
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entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Entendemos que, se o 
Estado de Minas Gerais, por um lado, penaliza a sociedade, principalmente as pessoas 
honestas, com impostos vultosos, por outro lado, promove sucessivas anistias. Elas, 
como vêm, como estão sendo aprovadas nesta Casa, estimulam muito mais os 
procedimentos de sonegação do que criam condições para se arrecadarem os recursos 
necessários ao pagamento do funcionalismo, aos investimentos no desenvolvimento 
de Minas, nas áreas das políticas sociais, da segurança pública, da saúde, da educação. 

Hoje, o jornal da Globo mostrou, com bastante evidência, uma verdadeira situação 
de calamidade pública nas nossas estradas, que constituem annadilhas sucessivas. Há 
buracos intermináveis, falta de sinalização, em uma estrutura de armadilha que 
provoca prejuízos financeiros à população, aos carros, causando mal à saúde da 
população. Quantas são as vítimas? Agora, estamos recebendo informações sobre a 
quantidade enorme de acidentes que aconteceram no Estado. Há feridos, vítimas, 
mutilados. Lamentavelmente, as nossas estradas não estão sendo cuidadas tanto por 
parte do Governo Federal quanto por parte do Governo do Estado. 

Então, temos um paradoxo. De um lado, há o favorecimento de alguns setores que 
poderiam e deveriam estar pagando corretamente os seus impostos em dia. Por outro 
lado, há as anistias, os favores, as concessões intermináveis. Quem se beneficia dessa 
situação? Principalmente os que sonegam, aqueles que deixam de pagar os seus 
impostos. Há evidências claras de que, no Estado e em qualquer lugar do mundo, isso 
acarreta uma redução progressiva e sistemática do pagamento de impostos. O 
estímulo que se faz é muito mais para a sonegação que para a valorização das pessoas 
honestas e corretas deste Estado. O Governador de Minas houve por bem vetar uma 
série de artigos desse projeto de anistia. Na nossa avaliação, todos eles são 
inconstitucionais, inclusive aqueles que, eventualmente, está acolhendo. 

Vejo e acho interessante o que está ocorrendo nesta Casa. Quero chamar a atenção 
do povo de Minas Gerais, dos cidadãos e das cidadãs para um fato aparentemente 
contraditório. Estou analisando, pelas sinalizações, pelos comentários, pela discussão, 
que há um risco muito grande de a Assembléia Legislativa, que contém a maioria 
composta pela base governista, tomar uma decisão contrária à do Governador, 
rejeitando a sua proposição de veto. Portanto, seria ampliar o processo de anistia. De 
um lado, o Governo veta; de outro lado, a mesma base do Governo aprova. Isso deve 
criar uma enorme confusão na cabeça da população mineira, dos cidadãos e das 
cidadãs. Onde está o Governo, o que é o Governo: na decisão do Governador Itamar 
Franco em vetar ou na decisão da sua base de derrotar o veto? 

Por isso, por precaução, com o devido cuidado na defesa do interesse de Minas, na 
defesa da transparência desta Casa, a fim de que seja revelada, na sua integralidade, 
ao povo mineiro, a Bancada do PT só participará da votação, caso for decisivo para a 
manutenção dos vetos. Só votaremos assim. Se a base governista constituir a maioria 
nesta Casa, terá de provar para o Governador e para Minas Gerais o seu 
comportamento. Esse será o nosso encaminhamento. Tomarei a liberdade de discutir, 
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"Art. 22, § 10, li e 11-a, introduzidos pelo art. 1• da proposição- os dispositivos 
vetados ferem o princípio da isonomia da Constituição Federal, uma vez que prevêem 
a aplicação de norma apenas a determinada espécie de mercadoria, a dos veículos 
automotores. Ademais, a proposta, se aceita, inviabilizaria a sistemática de tributação 
denominada de substituição tributária, o que contraria o interesse público. A norma 
inlroduzida pelo art. 213 expressa uma contradição ao admitir que, sobre o valor 
depositado" ... 

Solicito o auxilio da assessoria com relação aos vetos apresentados. Parece-me que 
não existe uma compatibilidade entre o que está na proposição e o que está no 
encaminhamento da pauta, que apresenta uma contradição: em relação ao art. 20, 
existe uma orientação, no relatório, pela rejeição. Logo a seguir, pela aprovação. Isso 
não faz sentido, porque trata-se do mesmo projeto. Peço ajuda, a fim de entender 
melhor essa orientação. A v aliamos a postura do Governador e constatamos que está 
correta com relação ao veto do art. 20. (-Pausa.) Quero o texto do art. 20, e não sua 
análise. 

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

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

Art. 15 - Ficam remitidos os créditos tributários relacionados com o ICMS e com a 
taxa florestal do mesmo contribuinte, quando o valor total de todos os seus processos 
tributários administrativos constituídos até 31 de agosto de 2001 foi igual ou inferior a 
R$2.000,00." 

Ora, o que se tem discutido há muito tempo, neste Estado, não é o valor da multa, 
mas a penalidade. Às vezes. multa relativamente pequena pode ter, do ponto de vista 
da cobrança, mais eficácia do que uma extremamente elevada, que fica contestada e 
cujo processo caminha na Justiça por anos a fio. Em relação ao controle do meio 
ambiente, uma pequena multa pode ser muito educativa e eficaz. Há aqui uma 
tentativa de se fazer a remissão das multas pequenas, com a justificativa de que 
estariam penalizando os pequenos produtores e os fazendeiros. Em nosso 
entendimento, essas multas deveriam ser mantidas, como processo educativo, e o 
Governo deveria orientar a comunidade e o pequeno produtor. estimulando-os a criar 
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mecanismo de proteção ambiental. 

Esta Casa tem discutido, em diferentes momentos, a grave situação de degradação 
ambiental que existe em todo o Estado. Então, o nosso entendimento é que a atitude 
do Governo de vetar esse procedimento, como algo educativo, é correta. O trabalho 
que poderíamos desenvolver seria no sentido de criar mecanismos de capacitação, 
estímulo, apoio, crédito ao pequeno produtor, valorização daqueles que se preocupam 
com a preservação ambiental, melhoram o ambiente, promovem o saneamento nos 
pequenos sítios, nas fazendas, etc. Seria melhor adotarmos esse tipo de procedimento 
do que promover uma anistia, que, seguramente, traria a continuidade do processo de 
devastação ambiental, que existe em todos os níveis - não se pode dizer que são 
apenas os grandes que estão causando prejuízo. Então, todos aqueles que causam 
prejuízo ambiental precisam mudar o seu posicionamento e enfrentar essa situação, 
para a preservação e a proteção, porque esta terra, a área rural, o local onde vivemos 
não é apenas para o momento que vi vemos, mas também para as gerações futuras. 
Esse é nosso entendimento, e vamos votar pela manutenção do veto ao art. 15. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Estou acompanhando a discussão que V. Exa. 
levanta sobre o veto que o Governador apôs a este projeto e vejo que V. Exa. discute 
com consistência e consegue a atenção do Deputado Paulo Piau e dos outros 
Deputados presentes, mas, dada a importância dessa matéria e o reduzido número de 
Deputados neste momento, gostaria de sugerir a V. Exa. que deixasse essa discussão 
para um momento posterior, quando contássemos com um número maior de 
Deputados. Repito que estou acompanhando o pronunciamento de V. Exa., que tem 
discutido os vetos ponto a ponto, e continuarei acompanhando com atenção, mas faço 
essa sugestão porque gostaríamos que mais Deputados pudessem acompanhar a 
discussão que V. Exa. faz da tribuna. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Acato a sugestão do Deputado João Leite. 
Apenas quero dizer que, neste momento que estamos vivendo, de um lado, vemos a 
generosidade de muitos aqui, promovendo as anistias amplas, bastante significativas. 
Sempre usam os pequenos para justificar. Têm de dar anistia, porque as pessoas já 
estão sobrecarregadas, sofridas, mas quem se beneficia, quase sempre, são os grandes, 
que têm poder de "lobby". 

Por outro lado, a mesma base que dá anistia para quem praticou alguma 
irregularidade faz proposta de penalizar com mais impostos, mais taxas. 

Devemos nos debruçar sobre a questão tributária do Estado, ajustando sua estrutura 
tributária com a realidade deste momento. Se os tributos estão pesados, temos de 
avançar para aliviar sua carga, distribuí-los melhor, fazer com que aqueles que podem 
mais paguem mais; os que podem menos paguem menos ou não paguem. 

A Assembléia teve postura correta com o Micro Geraes, com as microempresas, 
reduzindo os impostos. Também em relação ao leite, conforme votamos, foi muito 
positivo. Mas não dá para admitir a tributação para detenninadas áreas, que não têm 
estrutura adequada do Estado para conferir o atendimento necessário à população. 
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Vi recentemente pessoas dizerem que as taxas que serão cobradas, ou são 

propostas na Assembléia Legislativa, são também cobradas em outros Estados. Mas 
essa comparação não é tão elementar. É preciso estender a análise se os outros 
Estados se comportam da mesma forma em relação à atividade burocrática do Estado. 
Não se deve observar só a cobrança de taxas do outro Estado, mas toda uma estrutura 
de agilidade e garantia de bom atendimento ao cidadão. Aqui querem tomar apenas a 
referência de cobrar taXa, porque o outro Estado faz desta maneira. Se tivermos de 
fazer essa comparação, teremos de comparar o conjunto das ações: o tributo e as 
ações governamentais, burocráticas, para fazermos uma avaliação mais consistente, 
abrangente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Vou acolher o encaminhamento do Deputado 

João Leite, o projeto é importante e exige quórum mínimo de 39 parlamentares para 
sua votação. Solicito que o Presidente encerre a reunião por falta de número 
regimental. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - A Presidência, tendo em vista a 
importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há quórum para a 

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir o veto, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, queria apenas uma orientação 
de V. Exa., considerando que temos a presença de 31 parlamentares e não há quórum 
para votação. Então, o encaminhamento é apenas em termos de discussão. 

O Sr. Presidente- Há quórum para discussão, Deputado. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria, neste momento, Sr. Presidente, uma 

informação de V. Exa. Caso tenhamos a continuação dos trabalhos, qual a orientação 
relativa à votação, considerando que o painel ainda está com problema? Ainda em 
relação ao projeto, queria chamar a atenção dos Deputados. Parece que há um artigo 
da proposição que foi vetado, e queria fazer a leitura de alguns deles para os 
parlamentares.(- Lê:) "Art. 10- Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam 
ao débito reconhecido pelo contribuinte. 

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

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

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

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

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

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

tributário." 
Há, também, um artigo que trata da remissão de taxas em relação a veículos. Se 

esse artigo permanecer, se, eventualmente, a lei mantiver a isenção de pagamento na 
fonte e transferir para as revendedoras, teriamos de exigir do Estado um esforço muito 
maior do que faz hoje do ponto de vista do controle fiscal. Ora, se há uma limitação 
fiscal no controle do Estado, transferir o controle das montadoras para as 
revendedoras implicaria em uma multiplicação de fiscais, em um trabalho mais 
oneroso e difícil. Por isso mesmo, é importante que esses vetos sejam mantidos para a 
defesa dos interesses de Minas Gerais. 

A derrubada de um veto dessa natureza - encaminhamos, portanto, pela manutenção 
- pode significar uma renúncia fiscal de milhões de reais. É paradoxal. Como o 
Estado, que tem dificuldades financeiras, não tem recursos suficientes para pagar o 
seu funcionalismo, está apenado para pagar o décimo-terceiro dos servidores, pode 
promover uma anistia fiscal que, só no setor de veículos, corresponde a algumas 
centenas de milhões de reais? De acordo com os dados e informações que temos, esse 
valor pode significar, em uma agência somente de Minas, R$200.000.000,00. O valor 
total da remissão dos impostos ou a mudança da sistemática de cobrança trará um 
prejuízo de quase R$1.000.000.000,00. Um Estado, volto a dizer, que tem 
dificuldades enormes para cumprir compromissos com os seus servidores, que não 
atende à ordem do mínimo constitucional para a ciência e a tecnologia, para a saúde, 
etc., não pode se dar ao luxo de renunciar a créditos que tem junto a determinados 
fornecedores. Para ali viarrnos a vida dos pequenos, vamos fazer um esforço 
necessário e criar condições para que possam gerar emprego e renda, para que possam 
trabalhar e promover mais desenvolvimento sem uma carga tributária elevada. Alterar 
a sistemática da cobrança pode significar renúncia fiscal, prejuízo para o Estado, 
comprometimento da folha de pagamento do pessoal, comprometimento dos recursos 
com relação à ciência, à saúde e à tecnologia. 

Nesse sentido, queremos encaminhar pela manutenção de todos os vetos. A 
Bancada do PT terá essa posrura em relação a todos eles. Não estamos de acordo com 
o relatório que indica a derrubada de qualquer veto. Vamos interferir, com maior 
ênfase, no projeto remanescente. O que o Governador manteve como núcleo do 
projeto ainda merece a nossa intervenção para eliminarmos anistias tão generosas para 
determinados sewres do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, em detrimento 
das pessoas que pagam corretamente os seus tributos e atuam para fazer de nosso 
Estado um espaço de construção da cidadania, de promoção da saúde, de educação, de 
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O nosso encaminhamento, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, é pela manutenção do 
veto do Governo a todos os artigos. Esperamos que os Deputados da base governista 
acompanhem e respondam favoravelmente ao encaminhamento feito pelo Governo. A 
não ser que o Governo faça um encaminhamento para a platéia, manifeste o seu 
desejo de manter o veto e não ampliar a anistia, deixando nas mãos dos Deputados 
governistas a responsabilidade de fazer o contraditório. 

É uma situação que desmoraliza o Governo e enfraquece a base governista desta 
Assembléia se, eventualmente, a proposição para a manutenção do veto não for 
acatada pela base do Governo, pelos Deputados que compõem majoritariamente essa 
base. Gostaria de receber apoio para votarmos favoravelmente ao veto no momento 
oportuno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, pessoal que 

ainda permanece em nossas galerias e telespectadores da TV Assembléia, estou vindo 
à tribuna para discutir o veto parcial do Governador. Neste final de ano, estamos 
acompanhando situações que, na verdade, trazem preocupação. Nesta tarde, 
encaminhando votação e discutindo, tive oportunidade de falar especialmente do 
substitutivo ao Projeto de Lei n' 162/99, de autoria do Deputado Canabrava, hoje 
Prefeito de Sete Lagoas, de falar de algo que consideramos muito importante para um 
governo. É justamente o planejamento. 

Repeti a frase de um pensador cristão: "Quem não planeja, planeja fracassar"_ É 
justamente isso que estamos sentindo, no apagar das luzes deste ano, debruçando 
sobre várias propostas deste Governo. Em alguns momentos. vemos também essas 
propostas enviadas pelo Governo receberem emendas e substitutivos. E vemos a 
generosidade de muitos que pretendem dar. muitas vezes, aquilo que o Governo nem 
pediu_ 

É difícil imaginar a expectativa deste Governo que, na Pasta da Administração, de 
fundamental importância, já teve quatro Secretários. Isso nos traz preocupação muito 
grande, porque mostra a falta de rumo do Governo Itamar Franco. Impõe à 
Assembléia Legislativa e, mais do que isso, à base de Governo ( ___ ) Muitas vezes, 
quando votamos esses projetos do Governo, mesmo que a Oposição vote 
contrariamente, é a Assembléia Legislativa que está votando esses projetos de última 
hora, projetos eivados de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Vimos ser juntadas a 
essa proposta de anistia que o Governador enviou à Assembléia Legislativa várias 
outras, nascidas não sabemos de onde, mas que fizeram parte desse projeto, aprovado 
nesta Casa com várias emendas, o qual foi vetado parcialmente pelo Governador. 

A nossa preocupação é que um Estado importante como Minas Gerais sofra essa 
falta de planejamento constante do Governo, que, no final dos exercícios, envia para 
esta Assembléia propostas para tentar resolver situações que não foram planejadas, 
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É lamentável que o Governo tente impor isso ao Poder Legislativo. Espero que o 
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais não aceite essa imposição. Com muito 
prazer, concedo aparte ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Quero concordar com V. Exa., Deputado 
João Leite. Neste momento, recordo-me do ano de 1999, quando aquele famigerado 
"boeing 705" pousou na cabeça de todos os mineiros, com "narcotaxa", com tudo o 
que tinha direito. Na época. denunciamos, fizemos obstrução, e até o Regimento 
Interno teve de ser rasgado nesta Assembléia. Ele foi rasgado, porque o Governador, 
que queria aquela "narcotaxa", não quis ficar com a sua imagem arranhada. Percebeu 
que ela ia ser tão impopular, que mudou de idéia e disse que ia vetar aquele projeto. A 
base governista, que estava apoiando a proposta do Governo para criar a "narcotaxa", 
ao ver que o Governo ia limpar a barra deles e transferir o ônus para a base de apoio 
na Assembléia, teve de fazer aquilo que não poderia ter sido feito. Regimentalmente 
não havia saída, porque o projeto já tinha sido votado em zu turno. 

Agora, parece que o fato se repete de certa maneira. O Governador, que não 
governa - aliás, temos de denunciar as propagandas enganosas deste Governo que 
estão sendo veiculadas pela televisão, as quais induzem ao erro, sugerem coisas que 
não são verdadeiras -, pela terceira vez, Deputado João Leite, está com a operação 
"cata-níquel", para tentar fechar as contas. Quem não governa, quem não administra, 
quem não se preocupa em buscar recursos para o seu Estado, fica sem dinheiro para 
pagar o 13° salário, sem dinheiro para cuidar da saúde, sem dinheiro para cuidar da 
educação, que está um caos total, e sem dinheiro para a segurança pública. 

Na área da segurança pública, deu 10 ou 15 viaturas, dizendo que essa foi a grande 
obra que fez. Mas, na verdade, não fez nada, sabemos disso. 

O Governador, ao criar aquela anistia, viu que ficaria muito mal, porque é 
inconstitucional, fere o Código Tributário Nacional, o acordo do CONFAZ, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Então, acertou com a sua base de apoio: vetaria o projeto, 
mas, em Plenário, os Deputados deveriam denubar o veto. Assim, não foi ele que fez; 
apenas vai receber o dinheiro que a Assembléia Legislativa resolveu lhe dar. 

No caso da Polícia Militar, esta Casa teve que se virar, porque o Governo não 
resolveu a situação. Portanto, é um Governo totalmente sem forma, proposta, projeto, 
programa, sem nada, apenas com operações caça-níqueis, e essa é mais uma delas. 

Estava dizendo que hoje vou votar com o Governo; hoje o PSDB vota com o 
Governo. Vamos votar pela manutenção do veto. Achamos que o Governador, talvez 
pela primeira vez, tenha acertado ao apor seu veto a esse projeto de anistia fiscal, 
volto a dizer, o terceiro. E, diga-se de passagem, já existe o quarto, que é o do IPVA, 
mais a cobrança da narcotaxa. É assim esse Governo: não governa, apenas faz 
operações caça-níqueis_ 

Então, temos que dizer ao povo que estamos sem governo, infelizmente, e vamos 
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para o quarto ano sem ações em nenhuma área de Minas Gerais. 

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Martini. Estamos acompanhando 
toda essa propaganda que o Governo vem fazendo relacionada à anistia fiscal que 
promoveu neste ano, aliás, mais uma. 

A Assembléia Legislativa tem servido todos os anos, nesse Governo, para aprovar 
anistias de último momento, a fim de apurar recursos para o pagamento de décimo 
terceiro, como falamos no início. É isso que acontece com um governo que não 
planejou a sua administração: enfrenta esse tipo de problema sempre. 

Vemos, em Belo Horizonte- c não tive a oportunidade de ver em outras cidades-, a 
propaganda pesada que o Governo vem fazendo com relação a essa anistia, tentando 
mostrar para aquele empresário e para aquele cidadão que paga em dia suas dívidas 
com o Estado, seus impostos devidos, que não é importante. Importante para esse 
Governo é recolher recursos. O Governo agora quer explicar para esse que paga em 
dia suas contas que não está concedendo anistia. "O Governo não está promovendo 
uma anistia" - é o que tenta explicar para os empresários que estão em dia com suas 
contas e que são a maioria em Minas Gerais. 

O Governo gasta os recursos do contribuinte para tentar explicar o inexplicável. Ao 
mesmo tempo, sentimos, com essa propaganda do Governo, que esse esforço 
promovido para arrecadar recursos não deu resultados. O Governo, então, não 
consegue levantar o dinheiro para suas necessidades. Vemos essa propaganda em 
todos os lugares, o Governo gastando o dinheiro do contribuinte, tentando arrecadar o 
dinheiro, tentando, ao mesmo tempo, mostrar para o empresário que está em dia, que 
paga os tributos, que paga os impostos, que paga as taxas, que não está concedendo 
anistia. Não é isso o que o Governo está fazendo. Todos sabemos que é isso que o 
Governo está pretendendo. Tenta, neste final de ano, levantar recursos de qualquer 
maneira. O Governo tem uma previsão orçamentária impressionante para o próximo 
ano, investe tudo na área de obras, no orçamento. Temos, portanto, para o próximo 
ano muitos recursos para as obras que o Governo pretende fazer. Não há previsão para 
obras em andamento, mas há para início de obras. Teremos um Estado, no próximo 
ano, com muito dinheiro para as obras. Essa é a previsão desse Governo, que, neste 
momento, para pagar os servidores, para pagar as suas obrigações, não tem dinheiro e 
recorre a uma anistia. O Governo tenta, com uma propaganda pesada, levantar esses 
recursos na última hora. 

Ao mesmo tempo, tenta, driblando a Constituição, a legalidade, aprovar novas 
taxas. Ao apagar das luzes na Assembléia, esse Governo, indiscriminadamente, 
anistia, perdoa dívidas, pretende parcelar e anistiar pagamento de IPV A, de multas, 
sem saber como ocorreram. Não sabe se isso ocorreu em acidente de trânsito com 
pessoas inabilitadas, que dirigiam embriagadas. O Governo pretende anistiar essas 
multas e, ao mesmo tempo, criar novas taxas. Como podemos aprovar projetos assim? 
Como a Assembléia Legislativa pode aprovar projetos de última hora, que não têm 
apreciação minuciosa, detida, com mais tempo? Podemos até concordar, mas não 
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podemos abrir mão do direito de apreciar as matérias com tempo, observando a 
Constituição. Ela é clara e prevê, especialmente, no que se refere à criação de novas 
taxas, o prazo de 90 dias anterior ao fim do exercício, que deve ser obedecido. 
Portanto, não é possível que a Assembléia Legislativa aprecie, ao apagar das luzes, 
matéria que vá taxar o contribuinte. Esse Governo pretende, ao mesmo tempo, anistiar 
alguns contribuintes e penalizar outros. Entre os outros contribuintes estão os que 
estão com as suas empresas, com as suas obrigações, com os seus pagamentos em dia. 
Como podemos aqui, na Assembléia Legislativa, aprovar projetos da maneira que o 
Governo quer, que o Governo impõe à Assembléia Legislativa? Creio que a 
Assembléia Legislativa deve resgatar a sua autonomia, a sua separação do Poder 
Executivo. 

Não podemos aceitar essa submissão, não podemos nos curvar ao Poder Executivo, 
que deve planejar, tomar consciência da sua obrigação de pensar para o futuro. Fica 
muito fácil administrar desta maneira: se faltam recursos, basta pedir que a 
Assembléia Legislativa crie uma nova taxa. Assim, como num passe de mágica, 
teremos R$100.000.000,00 para cobrir os débitos criados pelo Governo. 

É essa a discussão que desejamos fazer nesta Casa. Não nos cansaremos de buscar 
algo muito caro para nós, ou seja, a liberdade do Poder Legislativo, a sua separação 
do Poder Executivo. Queremos um parlamento soberano, livre das amarras, das 
imposições do Executivo. Não tenho dúvidas de que esta Assembléia responderá 
presente a um Governo que planeje, que não tente nos impor, no último momento, a 
votação de projetos inconstitucionais. 

Votaremos pela manutenção dos vetos do Governador, porque os dispositivos 
vetados estão eivados de ilegalidade. No entanto, o Poder Executivo tem gerado esses 
erros. Vamos lutar pela independência do parlamento de Minas, que é tão importante, 
tão caro para sua gente. Ele precisa levantar a sua voz, ficar independente, a fim de 
atender aos anseios da nossa população. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -Deputado João Leite, como é do nosso 
interesse votar a matéria, quero apenas sugerir que - se V. Exa. concordar - seja feita a 
recomposição de quórum, a fim de verificarmos se temos 39 Deputados presentes. Em 
caso afirmativo, podemos realizar a votação dessa matéria. É esta a sugestão que faço 
a V. Exa. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Agradeço e acato a sugestão do Líder da Bancada do PSB, 

Deputado Miguel Martini. Solicito ao Sr. Presidente que faça a chamada para 
recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência verifica, de plano, a 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos. Portanto, há 
quórum para a continuação da discussão. Deputado João Leite, V. Exa. poderá 
conferir o número de Deputados presentes. 

O Deputado João Leite - Na verdade, eu aguardava que se fizesse a recomposição 
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do quórum. Mas não há necessidade; confio na avaliação da Presidência desta 
reunião e, já que temos quórum, gostaria de encerrar este momento de discussão, para 
que votemos. Obrigado, Presidente. 

O Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos; encerra-se a discussão. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a votação 
destacada do veto ao an. go e seu parágrafo único. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do an. 232 do Regimento Interno. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira, solicitando votação destacada 
do veto aos ans. 16, 18, 20 e 25. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o 
veto ao an. 22, §§ 10, 11 e 11-A, e aos ans. 213, §§ r• e 2•, e 215, incisos I a VI, da 
Lei n• 6.763, de 1975, introduzidos pelo an. 1• da proposição; e ao an. 17, salvo 
destaques. Convido para atuar como escrutinadores os Deputados Antônio Carlos 
Andrada c Agostinho Patrús. A Presidência vai submeter a matéria a votação, por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 261, X, do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Com a palavra, o Sr. Secretário para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não há quórum para 

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência toma sem efeito a 
votação do veto. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 

as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e às 20 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 18/12/2001.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 66• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Fábio A velar, Maria Olívia e Pastor George, 
membros da supracitada Comissão. Estava presente, também, o Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria 
Olívia , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Jorge Eduardo, 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 os efeitos dos atentados ocorridos em Nova 
Iorque sobre o turismo interno no Brasil e em Minas Gerais e comunica o 
recebimento de ofícios do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa 
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de São Paulo; e do Centro de Apoio Social e Desenvolvimento Urbano e Rural -
CASDUR -, publicados no "Diário do Legislativo" de I •flJ/2001; da Associação dos 
Empregados da EPAMIG - ACEPA -, agradecendo o apoio dado pela Comissão ao 
Fórum Técnico Instituições Científicas e Tecnológicas de Minas Gerais, Crises e 
Perspectiva; da COOPERATUR, comunicando o adiamento do I Encontro Mineiro 
Integrado de Turismo - EMITUR -; e da Faculdade FACSAL, da cidade de Santa 
Luzia, convidando para a realização do I Seminário de Turismo da FACSAL. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão c votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em 
turno único, o Projeto de Lei n• I. 769/200 I (relator: Deputado Márcio Cunha), que 
recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Carlos 
Pimenta, em que solicita seja pedida ao Presidente do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial - INPI - a revisão da portaria que determinou o cancelamento 
da marca de cachaça Havana; e da Comissão, solicitando sejam pedidas ao Conselho 
de Desenvolvimento da Indústria - CDI informações sobre o processo que cria o 
Distrito Industrial de Ubá. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados. Registra-se a presença dos Srs. Benjamim Carlos Brandão Nunes, 
Superintendente de Planejamento, Pesquisa e Informações Turísticas da Secretaria de 
Turismo; Wagner Antônio Soares, Assessor de Comunicação Social da INFRAERO; 
e Carlos Corrêa, Vice-Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, representando 
a Associação Comercial de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidente, autora do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer 
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, 19 de dezembro de 2001. 
Maria OH via, Presidente - Fábio A velar - Dinis Pinheiro. 
ATA DA I' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

SERVIDORES DESIGNADOS 
Às quinze ·horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Geraldo Rezende e 
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em vinude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar assuntos 
de interesse da Comissão, passa a direção dos trabalhos ao Deputado Geraldo 
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Rezende e apresenta um requerimento em que solicita seja realizada visita da 
Comissão ao Governador do Estado e outro requerimento, juntamente com os 
membros da Comissão, em que solicita seja contratada assessoria técnica do Sr. Paulo 
Neves de Carvalho para acompanhar os trabalhos da Comissão. Submetido a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões. 18 de dezembro de 2001. 
Elbe Brandão, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Geraldo Rezende. 
ATA DA 1' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
Às quinze horas do dia treze de dezembro de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Márcio Cunha e 
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado Cabo Morais, por indicação da 
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência infonna que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da 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 requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
solicita ao CREA-MG a indicação de um técnico para acompanhar e orientar os 
trabalhos da Comissão; em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão 
com a finalidade de ouvir o Cel. CBM Silvio Antônio de Oliveira Melo, Chefe do 
Centro de Atividades Técnicas - CAT -, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais; em que solicita seja realizada audiência pública para ouvir o Cel. QOR 
Antônio Viçoso Gerken, o Cap. CBM André Luís Gerken, o Sarg. CMB Jovino 
Fernandes Barboza Júnior e a Sra. Ana Maria de Araújo Bettoni, arquiteta e ex-
funcionária do CA T, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre denúncias 
veiculadas pela imprensa mineira referente a possível favorecimento na aprovação de 
projetos de prevenção de incêndio em construções urbanas, pelo CAT, do Corpo de 
Bombeiros Militar, e pela Polícia Militar do Estado 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, 20 de dezembro de 2001. 
João Leite, Presidente- Ailton Vilela- Agostinho Silveira. 

ATA DA 98' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 
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Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão, 
Durval Ângelo, Doutor Viana 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 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 a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, atendendo a pedido desta Comissão, em que encaminha relação de 
inquéritos policiais instaurados na Delegacia de Polícia de Lagoa Santa; oficio do Dr. 
Leonardo Távora Castelo Branco, 2° Promotor de Justiça da Comarca de Manhuaçu, 
atendendo a pedido desta Comissão, em que presta informações sobre procedimento 
administrativo investigatório instaurado no âmbito daquela Promotoria para apurar 
espancamento de presos por policiais; ofícios do Secretário de Estado da Segurança 
Pública, em que presta informações a esta Comissão a respeito de solicitação referente 
à designação de um médico-legista para a Delegacia Regional de Segurança Pública 
de Itabira e encaminha a esta Casa a relação das Delegacias Seccionais de Polícia 
Metropolitana e os respectivos Distritos de Belo Horizonte; correspondência do 
Deputado Durval Ângelo, em que encaminha a esta Comissão documentação enviada 
pela Câmara Municipal de Patrocínio e solicita seja realizada audiência pública 
naquele município para esclarecer possíveis irregularidades; carta do detento Antônio 
Sérgio Santos Bernardo, de Peçanha, em que solicita providências desta Comissão. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no zo turno, do Projeto de Lei no 
981/2000 (relator: Deputado Durval Ângelo). Os Projetos de Lei n"s 1.562 e 
1.637/2001 são retirados da pauta, atendendo a requerimentos do Deputado Marcelo 
Gonçalves, aprovados pela Comissão, Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei n"s 56/99 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves) e I ,852/2001 
(relator: Deputado Luiz Tadeu Leite), os quais receberam parecer pela aprovação, 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 
3.010 e 3.013/2001. É adiada a votação do Requerimento n" 3.007/2001, atendendo a 
requerimento do Deputado Durval Ângelo. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval 
Ângelo, em que solicita seja oficiado ao Promotor de Justiça de Direitos Humanos, 
pedindo providências no sentido de se incluir no Programa de Proteção às Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas- PROVITA- os familiares de Ana Ferreira da Costa e José 
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de Fátima Souza, vítimas de tentativa de chacina, ocorrida em São José de 
Jacuri; seja oficiado ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo-lhe segurança para os 
cidadãos do Município de São José do Jacuri, por estarem vivendo graves conflitos na 
região; seja realizada audiência pública na cidade de São José do Jacuri para averiguar 
conflitos de terra existentes na região, que, inclusive, resultaram em crime de 
homicídio e tentativa de homicídio, causando intranqüilidade à população local; seja 
realizada audiência pública em Patrocínio, com o objetivo de obter esclarecimentos 
sobre possíveis irregularidades encaminhadas pela Câmara Municipal daquele 
município; do Deputado Edson Rezende, em que pede seja oficiado ao Prefeito 
Municipal de Vespasiano, solicitando informações sobre o Processo n' 1.797/2001, da 
Profa. Ilma Pires Teresa, sobre a sua contagem de tempo, conforme o protocolo 
anexado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 20, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Doutor Viana - Marcelo Gonçalves -

Luiz Tadeu Leite. 

TRAMITAÇÂO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÂO FlNAL DO PROJETO DE LEI W 1.784/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no L784/2001, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que autoriza 

o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Boa Esperança, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, 
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 W 1.784/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que 

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

o imóvel constituído de terreno e respectivas benfeitorias, com área de I. 100m2 (mil e 
cem metros quadrados), situado na zona rural daquele município, no local 
denominado Barro Preto, registrado sob o no 6.510, a tis, 13 do livro n' 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 pauimônio do Estado se, findo o 
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prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe 
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.79612001 * 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.796/2001, de autoria do Governador do Estado, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado para o exercício de 
2002, foi aprovado em turno único, com as Emendas n•s I, 13 a 24, 31 a 37,40 a 45, 
48, 49, 50,52 a 84, 86 a 89, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 130, 132, 134, 135, 137, 
139, 141, 142, 143, 145 a 172, 195 a 229, 231, 241, 248, 252, 263, 264, 272, 278, 
282,287, 288, 301,302,304 a 308, 310,320,323, 326,327,338,341,343,345,347, 
360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 371 a 376, 380 a 393, 395 a 404,411 a 432,440, 
443, 445, 446, 447, 449, 451, 452, 454 a 472, 488, 494 a 502, 505, 506, 507, 509, 
513, 518, 521, 522, 523, 528, 530, 532, 537, 538, 541, 543, 547 a 578, 580, 584, 585, 
588,596,598,599,610,616,618,619,622 a 626,628,629,631,634,639,648,652, 
653,659,660 a 705,716,719,738,743 a 748,750, 758,759,760,768,769,770,869 
a 886, 897 a 943, 945 a 956, 962, 963, 965,972, 973, 1.010, 1.022 a 1.031, 1.033 a 
1.050, 1.053 a 1.074, 1.214 a 1.243, 1.400 a 1.433, 1.435, 1.436, 1.438, 1.439, 1.440, 
1.444, 1.450, 1.483 a 1.486, 1.489 a 1.504, 1.506, 1.507, 1.558, 1.559, 1.563, 1.564, 
1.574, 1.578 a 1.615, 1.617, 1.618, 1.619, 1.621, 1.622, 1.626, 1.627, 1.630, 1.698 a 
1.710, 1.712 a 1.716, 1.718, 1.720, 1.722, 1.723, 1.724, 1.726 a 1.729, 1.731, 1.733 a 
1.747, 1.749 a 1.761, 1.769 a 1.783, 1.788 a 1.836, 1.838, 1.858, 1.859, 1.861, 1.865, 
1.905, 1.906, 1.927, 1.937, 1.957, 1.960, 1.974, 1.975, 1.976, 1.982 a 1.993, 2.006, 
2.007, 2.010, 2.015 a 2.049, 2.051 a 2.087, 2.089 a 2.097, 2.099 a 2.150, 2.152 a 
2.160, 2.162, 2.163, 2.165, 2.166, 2.167, 2.170 a 2.228, 2.300, 2.302, 2.305, 2.306, 
2.308 a 2.311, 2.313, 2.316 a 2.319, 2.324, 2.325, 2.327 a 2.353, 2.384 a 2.394, 2.407 
a 2.458, 2.460, 2.461, 2.462, 2.463 a 2.471, 2.472 a 2.490, 2.491, 2.492, 2.494 a 
2.517, 2.534, 2.545, 2.546, 2.549, 2.550, 2.552, 2.553, 2.556, 2.563, 2.566, 2.567, 
2.570, 2.573 a 2.593, 2.623 a 2.646, 2.648, 2.649, 2.676 a 2.681, 2.683 a 2.688, 2.690 
a 2.693, 2.695, 2.696, 2.697, 2.699, 2.701 a 2.716, 2.719, 2.720, 2.721, 2.724, 2.727 a 
2.756, 2.770, 2.779 a 2.804, 2.806 a 2.811, 2.812, 2.813, 2.814 e 2.815 a 2.841, e com 
as Subemendas n•s 1 às Emendas 4, 6 a 11, 25, 29, 30, 39, 46, 51, 90, 94, 97, 98, 102 
a 129, 131, 136, 138, 140, 144,230,232,233,234,236,238,240,243,245,247,249, 
253,265,267,268,270,274,275,277,284,286,298,299,300,315,340,379,394, 
433 a 439, 441, 442, 444, 448, 450, 453, 473,474, 477, 478, 480, 489, 491, 492, 493, 
503, 504, 508, 510, 515, 516, 517, 519, 520, 524 a 527, 529, 531, 533 a 536, 539, 
540,542,544,545,546,583,593,603,649,654,656,657,711,714,717,718,720, 

L.__ ______ o----------' 
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721,723,725,726,727, 730, 735,740,749,756,761, 764, 868, 887 a 896,944, 
957, 961, 964, 969, 970, 971, 974 a 997, 1.032, 1.086, 1.087, 1.088, 1.090, 1.131, 
1.132, 1.146, 1.180, 1.181, 1.545 a 1.557, 1.560, 1.561, 1.562, 1.565, 1.573, 1.616, 
1.620, 1.623, 1.624, 1.625, 1.628, 1.629, 1.685, 1.711, 1.717, 1.719, 1.721, 1.725, 
1.784 a 1.787, 1.860, 1.904, 2.005, 2.008, 2.009, 2.011 a 2.014, 2.050, 2.161, 2.164, 
2.168, 2.299, 2.301, 2.303, 2.304, 2.307, 2.312, 2.314, 2.315, 2.320, 2.321, 2.322, 
2.326, 2.395 a 2.406, 2.524 a 2.529, 2.535, 2.539, 2.543, 2.544, 2.548, 2.554, 2.558, 
2.561, 2.564, 2.565, 2.568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.682, 2.689, 2.694, 2.698, 2.700, 
2.717, 2.718, 2.722, 2.723, 2.725, 2.726, 2.771 e 2.805. 

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" 1.796/2001 
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas 

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado para o 
exercício de 2002. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro 

de 2002 estima a receita em R$19.506.152.896,00 (dezenove bilhões quinhentos e 
seis milhões cento e cinqüenta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais) e fixa a 
despesa em igual importância. 

Art. zo - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a arrecadação 
de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3" - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado estão contidos no 
Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidas no Orçamento 
Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B 
desta lei. 

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto, a subatividade e a 
desdobramento das operações especiais constantes nos anexos a que se refere o 
.. caput" deste artigo integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado 
numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 5" - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
estima as fontes e fixa os investimentos em R$2.402.794.873,00 (dois bilhões 
quatrocentos e dois milhões setecentos e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e 
três reais). 

Art. 6° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo 



Estado serão realizados segundo a discriminação por projetos, atividades e 
operações especiais constante no Anexo IH desta lei. 
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Parágrafo único- Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes no 
Anexo IH integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados 
numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 7°- O Anexo V integra esta lei na fonna de incisos deste artigo, e as alterações 
nele contidas serão compatibilizadas pelo Poder Executivo nos Anexos I a IV desta 
lei. 

Art. go - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao 
Orçamento Fiscal até o limite de 2% (dois por cento) da despesa fixada no art. 1" 
desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - o remanejanto de dotações referentes a pessoal e encargos sociais; 
li - o remanejamento de dotações com recursos vinculados; 
111 - as suplementações que utilizem como fonte o excesso de arrecadação de 

recursos vinculados~ 
IV- as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de 

precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de 
Contingência; 

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados 
aos municípios; 

VI - as suplementações de dotações dos Poderes Judiciário e Legislativo, do 
Tribunal de Contas c do Ministério Público. 

Art. 9" - Ficam a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Tribunal de 
Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça Militar e o Ministério Público 
autorizados a abrir créditos suplementares aos seus orçamentos até o limite de 5% 
(cinco por cento) das despesas neles fixadas. 

§ 1°- Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo utilizarão como 
fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 
do próprio orçamento suplementado e serão abertos por regulamento próprio de cada 
órgão, que deverá comunicar a suplementação à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Coordenação Geral - SEPLAN -, no prazo de dois dias úteis contados da sua 
edição, para as providências necessárias. 

§ 2° - O ato será publicado no prazo de quarenta e oito horas contadas da data de 
sua edição. 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de 
10% (dez por cento) do valor referido no art. 5" desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as suplementações 
realizadas com recursos provenientes das operações e outros diretamente arrecadados 

'---------0------___J 
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pelas empresas controladas pelo Estado. 

Art. 11 - Até 30 de maio de 2002 a comissão prevista no § 2• do art. 155 da 
Constituição do Estado reavaliará as dotações orçamentárias dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. 

Art. 12- Esta lei vigorará no exercício de 2002, a partir de 1 • de janeiro. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente- Geraldo Rezende, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 
* - O Anexo V do Projeto de Lei n• 1.796/2001 está publicado exclusivamente em 

anexo do "Diário do Legislativo" de 27112/2001. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 1.803/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n• 1.803/2001, de autoria da Mesa da Assembléia 

Legislativa, que dispõe sobre a criação e a implementação do Sistema Integrado de 
Administração Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
SIAFI-Assembléia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1.803/2001 
Dispõe sobre a criação e a implementação do Sistema Integrado de Administração 

Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - SIAFI-
Assembléia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoverá, no prazo 

de quarenta e cinco dias contados da data de publicação desta resolução, as medidas 
necessárias à criação do Sistema Integrado de Administração Financeira da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- SIAFI-Assembléia. 

Art. 2•- O SIAFI-Assembléia tem por objetivo: 
I - promover a simplificação e a racionalização da gestão orçamentária c financeira 

das contas da Secretaria da Assembléia Legislativa; 
II - assegurar a transparência na administração dos recursos financeiros da 

Assembléia Legislativa: 
IH - contribuir para a maior eficiência no processo de consolidação das contas 

estaduais. 
Parágrafo único - Serão registrados no SIAFI-Assembléia os dados relativos à 

execução contábil, financeira e orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 
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Art. 3" - Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais será facultado o 

acesso ao banco de dados do SIAFI-Assembléia, mediante senha personalizada, nos 
tennos do regulamento. 

Art. 4° - A Assembléia Legislativa disponibilizará na sua página na Internet e 
publicará no diário oficial do Estado: 

I - o demonstrativo mensal de sua execução orçamentária, segundo a natureza da 
despesa; 

li - o Relatório de Gestão Fiscal, a que se refere a Lei Complementar Federal n." 
101, de 4 de maio de 2001. 

Art. 5" - Aos órgãos centrais de contabilidade c planejamento do Estado será 
facultado acesso ao SIAFI-Assembléia, mediante senba personalizada, nos termos do 
regulamento. 

Art. 6° - O disposto nesta resolução aplica-se, no que couber, ao Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais- IPLEMG. 

Art. 7" - O SIAFI Assembléia será implementado a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro seguinte ao da publicação desta resolução. 

Art. 8°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins, relator- José Milton. 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 153' REUNIÃO ESPECIAL, EM 9111/2001 
Presidência dos Deputados Fábio A velar e José Milton 

1276 

Sumário: Comparecimento - Abertura- Ata- Composição da Mesa para o primeiro 
Painel - Destinação da reunião - Registro de Presença - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Paulo Maciel - Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa - Palavras do 
Sr. Miguel Ribon Júnior - Palavras do Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Palavras do 
Sr. Luiz Artur Castanheira - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Composição da Mesa para o segundo Painel - Palavras da Sra. Regina Maria de 
Fátima Camargos - Palavras da Sra. Rosa Maria Ferreira - Palavras do Sr. Apolo 
Heringcr Lisboa - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto - Anderson 

Adauto - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Milton - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio A velar) - 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 João Paulo, 2•-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa para o Primeiro Painel 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Paulo Maciel, Secretário Municipal do Meio Ambiente, representando o Prefeito de 
Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro; Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto 
Manuelzão; Miguel Ribon Júnior, Diretor de Proteção à Bioàiversidade do IEF; 
Edésio Teixeira de Carvalho, integrante do Projeto Manuelzão; e Luiz Artur 
Castanheira, Chefe da Divisão de Unidade de Concentração do IBAMA. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de Debates Proteção 

Ambiental na Bacia do Rio das Velhas: Situação Atual e Perspectivas, com a 
realização de dois painéis. O primeiro, que se inicia agora, terá como tema 
"Conceituação e Gestão das AP As e Outras Unidades de Conservação" e como 
subtemas "Gestão e Financiamento das APAs", "Aspectos Legais do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação e Código Florestal" e "Responsabilidade do 
Estado na Administração das APAs da Bacia do Rio das Velhas". 

~-----------~------------~ 
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Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença de vanas 
autoridades, dos Deputados João Paulo, Ambrósio Pinto, Hely Tarqüínio, Agostinho 
Silveira, Anderson Adauto e Ivo José, que, aliás, será um dos coordenadores de 
alguns blocos na parte da tarde; bem como das seguintes autoridades: Dra. Míriam 
Queiroz Lacerda Costa, Promotora de Pedro Leopoldo; Emane Geraldo de Araújo, 
Promotor de Sete Lagoas; Luiz Henrique da Costa, Promotor de Ouro Preto; Cláudia 
Amaral Xavier, Promotora de Esmeraldas; Nemícia Nilo Mata Torres, Promotora de 
Jabuticatubas; Joseli Ramos Pontes, Promotora de Lagoa Santa, minha querida terra 
natal; Dr. José Leonil Marques de Souza, Promotor de Buenópolis; Dr. Márcio José 
de Oliveira, Promotor de Conceição do Mato Dentro; Dr. Carlos Eduardo Dutra Pires, 
Promotor de Corinto; Dr. Ronaldo de Carvalho Guerra, Coordenador do Comitê 
Manuelzão em Ouro Preto; Dr. Gilberto José Ferreira Bastos, Vereador de Itabirito e 
Coordenador do Comitê Manuelzão local; Dr. Gustavo Fantini de Castro, Promotor de 
Pirapora; Heloísa Mascarenhas Correia, que representa a Secretária Adjunta de 
Direitos Humanos; Dr. Luiz Nogueira, Superintendente da COPASA-MG, a quem 
pedimos seja o porta-voz ao seu Presidente, Dr. Marcelo Siqueira, de nossos 
cumprimentos pela inauguração da importante obra de inauguração do rio das Velhas, 
a ETE Arrudas; Dr. Inácio Paulo Fernandes, Coordenador do Comitê Manuelzão de 
Lagoa Santa; Lea Fátima de Oliveira, Vereadora de Capim Branco e membro do 
Comitê Pró-Recuperação do Ribeirão da Mata, Projeto Manuelzão; Vereadora 
Francisca de Paula Martins -Chiquinha- Vereadora de Matozinhos, também membro 
do Comitê Pró-Recuperação do Ribeirão da Mata, Projeto Manuelzão; Nancy Souto 
atuante Vice-Prefeita de Raposos, também coordenadora do Comitê Manuelzão local; 
Vereadores de Sabará, nossos amigos Daniel e Luiz Nestor; Marilene Figueiredo e 
Rogério Medeiros, que representam a EMA TER de Funilãndia; Dr. Eric Souto, 
assessor da Prefeitura de Nova Lima, neste evento representando o Prefeito Dr. Vítor 
Penido; as atuantes Man1ia Bouchardet e Valéria, que representam a área do meio 
ambiente em nossa querida COPASA; demais funcionários da COPASA- Dr. Manuel 
Justino e o Dr. Geraldo Reis Couto, Chefe da COPASA em Nova Lima. Quero dizer 
que é uma satisfação contar com a presença maciça dos Promotores de todas as 
regiões do nosso Estado. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Gostariarnos 
de registrar também a presença dos Drs. Larissa Souto Maior de Oliveira, Promotora 
de Vespasiano; Cláudio Monteiro Gontijo, Promotor de Santa Luzia; Maria de 
Lourdes Santa Gema, Promotora de Nova Lima; Ênio Resende de Souza, 
Coordenador Técnico da Área de Meio Ambiente, representando a diretoria da 
EMATER; e Jarbas, a quem quero cumprimentar pela brilhante participação no 
Programa do Deputado Ronaldo Vasconcelos, Ecologia e Cidadania, em uma 
entrevista sobre a legislação ambientaL A Presidência regitra a presença também da 
Ivana Eva e do Prof. Marcus Vinícius Poliano, ambos da coordenadoria do projeto 
Manuelzão. Registramos a presença da Associação Natureza Viva, de Rio Acima, da 

~-----------~------------~ 
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Sra. Ana Cristina, da Secretaria de Educação de Neves; do Diretor de Tecnologia 
da FIESP, Mário Williams, da Associação Brasileira de Cimento Portland; do 
Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente em Minas 
Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior. Anunciamos a honrosa presença do Vereador 
Márcio, Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia. 

Palavras do Sr. Presidente 
Algumas décadas atrás, peixes como surubins, curumatãs, piaus e dourados faziam 

a alegria dos moradores das margens do rio das Velhas. Abundantes, eram fonte de 
sustento e de renda para centenas de famílias e garantiam o turismo da pesca, 
representando um importante fator econômico para dezenas de municípios. 

Voltando mais no tempo, antes das mudanças estruturais trazidas pela construção de 
Belo Horizonte, quando Sabará funcionava como destacado entreposto comercial das 
Minas Gerais, o rio das Velhas era também um considerável meio de transporte de 
passageiros e, principalmente, de cargas. 

O viajante inglês Sir Richard Burton, saindo de Sabará, fez o percurso até o oceano 
Atlântico em uma canoa. O comerciante Henrique Dumont, pai do aviador Santos 
Dumont, comprou na França o Saldanha Marinho, um vapor de 30t que usava para 
transportar madeira pelo rio das Velhas. Sabará chegou a ter dois panos e estaleiros, 
nos quais se construíam pequenas embarcações. 

Os efeitos colaterais do progresso deixaram para trás a navegabilidade e a fartura 
dos peixes. Assoreado, poluído, cao;;tigado pelo desmatamento de suas margens, pelo 
uso inadequado do solo, pelo lixo e esgoto urbanos, pela carga tóxica das mineradoras 
c das indústrias, pelos resíduos dos agrotóxicos, o rio das Velhas é hoje um retrato do 
descaso e da falta de consciência dos valores ambientais. 

A mortandade de peixes por envenenamento talvez seja a face mais visível de sua 
degradação. Casos mais drásticos passaram a ser registrados seguidas vezes a partir de 
1979, principalmente nos Municípios de Curvelo, Santo Hipólito, Lassance, Várzea 
da Palma, Corinto, Augusto de Lima, Inimutaba e Presidente Juscelino. A cena é 
sempre a mesma: centenas de espécimes boiando imprestáveis nas águas sujas, para 
tristeza dos raros pescadores que ainda restam. 

Junto com os peixes e com parte significativa da economia regional, morre também 
a identidade cultural das populações ribeirinhas: a grande maioria dos antigos 
pescadores, antes donos de sua vida e de seu trabalho, transformaram-se em 
frustrados empregados de pequenas propriedades agrícolas. 

Percorrendo cerca de 760km, o rio das Velhas, afluente mais importante do São 
Francisco, banha 51 municípios da região central do Estado, de Ouro Preto a Pirapora, 
abrangendo uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas. A Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, justamente a que recebe os maiores benefícios do 
rio, como fonte de abastecimento de água, é a que mais o castiga com a descarga de 
elementos poluidores, originados principalmente das sub-bacias do Arrudas e do 
Onça. 

~-----------~------------~ 
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O que fazer para mudar esse quadro? 
Felizmente, há muitos ambientalistas, instituições públicas membros da sociedade 

civil e das comunidades empenhados na causa ambiental, particulannente na 
recuperação do rio das Velhas. Prova disso é o número de pessoas e entidades que se 
engajaram neste evento, desde sua concepção e organização até as exposições e 
debates que teremos a seguir. 

Destaque-se o trabalho exemplar do Projeto Manuelzão, coordenado pelo Prof. 
Apolo Lisboa, que, há mais de quatro anos. vem lutando pela revitalização da bacia 
do rio das Velhas, dentro da concepção de que meio ambiente está intimamente 
vinculado à saúde, qualidade de vida, cidadania, e de que só é possível concretizar a 
tarefa proposta com a aglutinação de esforços dos órgãos governamentais, das 
entidades ambientalistas, das instituições acadêmicas, das empresas privadas e dos 
setores organizados da população. 

Por parte da Assembléia Legislativa, este ciclo de debates dá seqüência a uma série 
de ações destinadas à defesa e preservação dos recursos hídricos, dentro do 
movimento Minas em Defesa das Águas, promovido em parceria com mais de 70 
instituições do setor público e da sociedade civil. 

Entre as iniciativas desse movimento, podemos citar a realização de outros ciclos de 
debates sobre o tema, a participação em manifestações públicas, visitas às regiões do 
Estado onde se localizam os comitês de bacias hidrográficas, a atuação da Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia em municípios com problemas 
ambientais, a reestruturação e o revigoramento da Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São 
Francisco - CIPE-São Francisco - e da CIPE-Rio Doce, congregando Deputados de 
Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe. Alagoas e Espírito Santo. 

No caso específico da revitalização da bacia do rio das Velhas, compartilhamos a 
convicção de que a busca da qualidade da água equivale à busca da qualidade de vida, 
num processo que passa pela educação, pela cooperação, pela implantação de 
políticas públicas, pela fiscalização dos agentes poluidores, pelo envolvimento da 
comunidade, pela prática da cidadania. 

Quando esse trabalho conjunto contar com a adesão de todos os agentes envolvidos 
e a natureza puder fazer a sua parte, teremos de volta os surubins, os curumatãs, os 
piaus e os dourados. E as condições ambientais que propiciarem o retomo dos peixes 
refletirão as condições de vida dos seres humanos na área de influência do rio. 

Agradt:cemos a presença dos expositores, debatedores e demais panicipantes e a 
todas as pessoas e instituições que contribuíram para a realização deste evento, com a 
esperança de que o rio das Velhas, que em sua denominação indígena primitiva 
significava "rio das velhas tribos descendentes", volte a dar alegria e a ter um sentido 
especial para as novas tribos: as que habitam, ao longo de 51 municípios, as áreas 
ribeirinhas e o espaço urbano contemporâneos. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Paulo Maciel 
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Bom-dia a todos. Cumprimento o Deputado Fábio Avelar, parabenizando-o 

por esta iniciativa; o Prof. Apolo, do Projeto Manuelzão; o Prof. Edésio; e o Dr. 
Miguel, do IEF. 

Há poucos minutos, dizia que a APA é uma questão ainda muito mal resolvida no 
Brasil. A primeira APA, se não me engano, foi da Mantiqueira, criada em 1985. As 
APAs foram inspiradas nos parques regionais franceses, que têm situação de manejo 
semelhante. Só que, no Brasil, elas não evoluíram, nos sistemas de gestão, o 
suficiente para atingir os resultados que a sociedade precisa. 

Lembro-me de que, em 1989, trabalhava na FEAM e criamos a APA Andorinhas, 
que tinha por objetivo o desenvolvimento sustentável da região e também se 
contrapor à devastação que lá acontecia, naquele momento. 

Após a implantação da APA, estivemos na nascente do rio das Velhas, na cachoeira 
das Andorinhas e conseguimos paralisar o garimpo de ouro e também a extração de 
quartzito que havia. Esse foi o primeiro embate que tivemos em uma APA, o que já 
demonstrou a gravidade e dificuldade que teríamos para implementação desse sistema 
em Minas Gerais e no Brasil. Alguns dos problemas sociais acabaram com o passar 
do tempo, fazendo com que o processo de degradação seja talvez um pouco menor 
hoje - não estou acompanhando mais - e o local volte às suas condições. 

Esse embate entre a preservação e o .. uso sustentável" do recurso natural é o grande 
conOito que acaba fazendo com que a APA não cumpra seu papel, aliado ao processo 
dificultoso de implantação de seu zoneamento. 

A APA do Mingu, em Rio Acima, também foi criada visando proteger o manancial 
de abastecimento de Rio Acima. Talvez seja a única APA em Minas Gerais que tenha 
um zoneamento ambiental publicado. Embora tenha atingido seu objetivo de proteção 
do manancial, porque não permitiu até o momento a expansão da ocupação urbana 
nas bacias de captação da cidade, por outro lado não evoluiu em gestão, ou seja, no 
envolvimento dos proprietários rurais e da comunidade com o processo de 
preservação. 

A APA bem trabalhada, do ponto de vista de gestão, deve trabalhar o 
desenvolvimento ambiental e sustentável dos produtores rurais e das pessoas que ali 
habitam. A APA não é uma unidade de conservação de uso direto, que deve preservar, 
sem trabalhar o desenvolvimento social. Esse é o grande desafio. 

No rio das Velhas, há APAS importantes que precisam ser trabalhadas. Citaria a 
APA Carst de Lagoa Santa, estratégica para a bacia do rio das Velhas; a APA Sul, em 
que há as nascentes que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte, e 
vários conflitos de extração mineral são discutidos. A APA Morro da Pedreira foi 
criada em 1989, momento em que uma empresa extraía mármore desse morro, 
patrimônio natural daquela região. Na época, conseguimos paralisar essa extração. O 
objetivo da APA sempre é proteger algum bem natural, e conseguiu atingir esse 
objetivo. 

A APA São José, em Tiradentes, conseguiu paralisar a extração no Morro Careca. 
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Paralisamos também alguns garimpos de ouro, mas não conseguimos possibilitar 
o desenvolvimento social das pessoas da região, porque o processo do turismo 
ecológico poderia ser uma alternativa de renda para a população. 

Em 2001, foi criada a última APA, no rio das Velhas, a Capitão Eduardo, no 
Município de Belo Horizonte, ainda em processo de discussão. Acho que as APAS 
são um processo interessante de gestão. Alguns ambientalistas acham que todo o 
Estado deveria ser uma grande APA, mas existem regiões ambientalmente mais 
sensíveis que outras. 

Parabenizo a Assembléia Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente e o Deputado 
Fábio A velar por essa iniciativa. Este seminário pode trazer à tona essa discussão 
adormecida. O processo de desenvolvimento sustentável do rio das Velhas e dessas 
regiões do nosso Estado pode ser reiniciado. 

O comitê do rio das Velhas está em pleno funcionamento. Estamos implantando a 
nossa unidade técnica transitória da agência de bacias. Nosso "site" 
www.cbhvelhas.hpg.com.br pode ser consultado e traz informações sobre as normas 
do Comitê, do Plano Diretor, e dos diagnósticos da bacia. 

Temos um plano de metas que está sendo cumprido, apesar das dificuldades. A 
despoluição do rio das Velhas já é uma realidade. Ações efetivas têm sido 
desenvolvidas; a estação de tratamento do esgoto do rio Arrudas já está em 
funcionamento, retirando 70% da matéria orgânica. O programa de despoluição da 
bacia da Pampulha está em andamento c há outros programas de despoluição de sub-
bacias. Estamos desenvolvendo dois programas em parceria com o Projeto 
Manuelzão, do ribeirão da Mata e do riberião Sabará, dois cursos d'água bastante 
poluídos do rio das Velhas. 

É muito importante trocarmos informações. O nosso "site" tem o ícone "Converse 
com o comitê", no qual todos podem dar sugestões e acompanhar as nossas reuniões 
ordinárias. 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer que este evento é o primeiro de 
uma série e está sendo realizado em parceria com o Projeto Manuelzão. 

O programa citado pelo nosso Presidente, Minas em Defesa das Águas, dentro da 
Frente Parlamentar Jorge Hannas, tem uma série de itens e segmentos em que 
procuramos atuar. 

O Presidente citou em seu pronunciamento a CIPE Rio Doce, a CIPE Rio São 
Francisco, comissões parlamentares interestaduais que fazem parte do movimento 
Minas em Defesa das Águas. Temos também um trabalho inicial que era um 
segmento da privatização de Fumas e teve papel muito importante. Há outras frentes 
coordenadas pelo Deputado Anderson Adauto: a questão do sistema energético 
brasileiro, o modelo de saneamento no Brasil e no Estado de Minas Gerais e o 
trabalho conjunto com o Projeto Manuelzão, na área de influência da bacia do rio das 
Velhas. 

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa 
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Agradeço ao Deputado Fábio A velar, que foi parceiro do Projeto Manuelzão. 

Cumprimento toda a Mesa e todos os que participam desse movimento em defesa do 
meio ambiente. Os Promotores têm atuado muito. 

As APAS colocam uma discussão muito importante. É preciso haver um corredor 
ecológico de preservação da cachoeira das Andorinhas até Barra do Guaicuí. As áreas 
de preservação precisam ser integradas, tanto as áreas particulares de patrimônio 
natural de reserva, como também as APAS, para que a vida possa circular ao longo da 
bacia. 

A visão de APA tem de ser compatível com a visão de bacia hidrográfica. Fazer um 
monte de guetos lembra-me do que fizeram com os índios maxacalis, que tinham água 
boa e um pradinho. Os fazendeiros entraram e separaram as duas aldeias, privando os 
índios do convívio com uma área mais ampla, que dava sustentabilidade e autonomia 
para a tribo. Uma maneira de matar os índios é isolar as áreas. O mesmo se dá com 
todos os animais e seres vivos. 

Esse corredor ecológico de preservação da cachoeira das Andorinhas até Barra do 
Guaicuí é importante para os animais circularem livremente e as plantas serem 
preservadas. O próprio rio é um corredor ecológico. O rio das Velhas precisa ser 
mantido em ótimas condições, e o peixe é um indicador biológico de que a vida está 
sendo respeitada ao longo da bacia. Por isso o peixe é o nosso símbolo de 
mobilização, representando a presença fundamental dos bioindicadores no 
monitoramento de qualidade da água. 

O rio das Velhas com água boa, cheia de peixes em sua biodiversidade indica que a 
região está sendo respeitada regularmente. A água traz a notícia do meio ambiente, ela 
monitora não só a vida aquática, como também a terrestre. 

A questão da lógica da bacia hidrográfica é muito importante. Na discussão sobre a 
revitalização da bacia do rio São Francisco, estão prevalecendo critérios partidários, 
de amizade ou municipalistas. Não podemos ficar com o raciocínio municipalista. No 
caso de bacias hidrográficas, tem de prevalecer o salvamento da bacia. 

Para salvarmos a bacia hidrográfica do rio das Velhas, precisamos dizer o que 
pensamos, mesmo que as pessoas achem errado, porque aí surge o debate. Mineiro 
não gosta de falar muito para não ter problema, mas há uma máxima no Manuelzão, 
que é "esquentar os argumentos e esfriar os ânimos". O bom debate é aquele em que 
os argumentos são otimizados e os ânimos esfriados. Há pessoas que não gostam de 
debater por insegurança. Isso não nos permite avançar. 

Para salvar a bacia do rio das Velhas, temos de trabalhar na bacia em educação e 
mobilização. Há duas prioridades que não são absolutas, uma é a recuperação, a outra 
é a preservação. Na recuperação, temos de priorizar a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, ligada ao rio das Velhas, porque é nessa região que o rio é mais agredido, 
comprometendo a vida do rio das Velhas e a economia dos municípios ajusante. 

Não queremos defender um município ou outro, queremos defender a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Devem ser priorizados o tratamento de esgotos, o 
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gerenciamento, a destinação final para o lixo, o assoreamento e essas 
canalizações de córrego que estão desfigurando a nossa bacia hidrográfica, impedindo 
a circulação dos peixes e aumentando a velocidade da água, gerando enchente, 
aumentando o preço das obras, o que leva a inviabilizá-las. Precisamos priorizar essa 
região em curto prazo. 

Por isso, parabenizamos publicamente a COPASA pela inauguração da ETE 
Arrudas, que é um grande feito de todos nós e que faz com que nos sintamos 
vitoriosos. Insistimos com a COPASA para cumprir o cronograma, a fim de, em seis 
meses, inaugurar o nível secundário de tratamento e iniciar o mais rápido possível a 
ETE do Onça. O terreno já está comprado, e devemos acelerar isso, porque a luta é 
contra o tempo. É preciso que seja controlada, nos próximos quatro ou cinco anos, a 
agressão ambiental à Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim fazendo, vamos 
acabar ou diminuir muito com a mortandade de peixes, o que vai melhorar o oxigênio 
na água. Melhorando a qualidade da água e o peixe sobrevivendo, estaremos salvando 
dezenas de espécies naturais da bacia, que podem ser exterminadas para sempre se 
não agirmos com certa pressa. Temos de começar isso, mesmo que dure 100 anos. 
Existem pessoas que, há 30, 40 anos, pegavam peixe e nadavam em Santa Luzia. 

Precisamos dar o prazo de cinco anos para o tratamento de esgoto na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas, na RMBH. Não é possível dilatar mais esse prazo, 
senão as espécies vão desaparecer, pois a mortandade de peixe vai vencendo a 
resistência não de um indivíduo, mas da espécie. E existem quase 100 espécies de 
peixe ainda sobrevivendo na bacia do rio das Velhas, segundo diagnóstico que 
fizemos em três levantamentos, incluindo o rio Cipó. Estamos fazendo o quarto agora. 

Essa é a prioridade na recuperação, e há a prioridade na preservação. Temos de 
preservar prioritariamente a bacia do rio Cipó, que ainda tem toda a biota, os peixes, 
um reservatório genético. Ali está uma preciosidade que vai ajudar a repovoar o rio 
das Velhas. A bacia do Cipó não pode ser tratada da forma como está sendo. O 
turismo vem avançando e está havendo degradação, mas é uma conversa fiada que 
não resolve nada. 

Nesse sentido, o IBAMA é fundamental. Na bacia do Cipó, temos o Parque 
Nacional do IBAMA e a APA Morro da Pedreira. É fundamental também mobilizar 
os Prefeitos dessa região c formar o Comitê do Cipó, que está com reunião marcada 
para 15 de dezembro, em Cardeal Mota. É necessário aprofundarmos essa questão. 
Estamos fazendo gestão junto ao IBAMA daqui, de Brasflia. Não é possível mais 
trabalhar desintegradamente a questão do Cipó. 

Outra questão referente às APAs é a aceitação do uso múltiplo do território da bacia 
hidrográfica. A mineração tem o direito de existir, não é preciso que ninguém defenda 
isso mais. Mas ela tem de respeitar o direito dos outros existirem também. Há o 
direito do turismo, dos mananciais de água. Ela tem de respeitar o direito das pessoas 
terem o meio ambiente agradável e compatibilizar os diversos usos. Só fazer 
'"marketing" não resolve. Não adianta investir em quem trabalha com meio ambiente, 
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em semana do meio ambiente nas escolas, ajudar a professora a comprar papel e 
florzinha e degradar o meio ambiente. Se qualquer empresa que degradou o meio 
ambiente fizer a autocrítica pública dos seus crimes, ela é plenamente aceita pelo 
Projeto Manuelzão como parceira. Porém, sem a autocrítica, não dá para aceitar 
trabalhar com quem acha que vai nos comprar. É muito importante uma atitude ética, 
firme, em relação ao uso múltiplo do espaço da bacia hidrográfica, respeitando 
sobretudo a biodiversidade. Não queremos meio ambiente só para uso econômico, 
mas para a vida. E a biodiversidade é a forma de monitorar esse trabalho. 

Para encerrar, queria dizer que muitas vezes os moradores desfazem de um pequeno 
córrego, dizendo que não adianta ficar protegendo aquilo, que tem de proteger aquele 
rio grande. Isso é um absurdo. Todo grande rio começa com pequenas nascentes. Elas 
formam os córregos. Toda nascente, todo pequeno córrego tem de ser protegido de 
forma dura e radical. Não podemos permitir que destruamos as coisas porque são 
pequenas. 

É esse raciocínio de destruir o que é pequeno que às vezes leva a política do nosso 
País a destruir o povo brasileiro. Do mesmo jeito que existe uma nascente pequena -
que vai produzir um rio e levar a nossa água para o oceano Atlântico, vai influir no 
clima e na qualidade da água do mundo-, todos somos pequenas nascentes de idéias c 
de atividades. Temos de acreditar no nosso poder, não deixar que acabem conosco 
dizendo que somos apenas uma pessoa ou que somos pequenos. Essas nascentes de 
idéias constituem a cidadania e a nascente de atividades. E esse rio de cidadania vai 
levar ao mundo uma contribuição positiva do Brasil. A mudança do mundo começa 
na nossa casa, no nosso bairro, na nossa bacia hidrográfica. 

Não podemos esperar que George W. Bush mude o mundo para nós. Não podemos 
esperar que o Blair mude o mundo para nós. Essas pessoas são mais ligadas ao uso do 
poder econômico, à produção e ao contrabando de armas, à questão do petróleo. Não 
respeitam os seres humanos, não respeitam os países pobres, não nos respeitam como 
gente. Querem é ganhar dinheiro. E temos de ser nascedouros de idéias e de 
atividades, construindo a cidadania. Não podemos separar a luta pelo meio ambiente 
da luta pela revitalização do mundo inteiro, da mudança das políticas, para que o 
planeta Terra seja salvo da degradação moral, da corrupção e da poluição. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Miguel Ribon Júnior 
Bom-dia a todos! Agradeço o convite do Deputado Fábio Avelar, agradeço à 

comissão organizadora e cumprimento o Paulo Maciel, o ProL Edésio o Prof. Apolo e 
os demais presentes, inclusive alguns conhecidos que estou percebendo no Plenário. 
Vou tentar, em 20 minutos, passar algumas informações a respeito de nossas APAs 
estaduais, municipais, sobre a Lei no 13.803, do ICMS ecológico, e sobre o conceito 
deAPA. 

Queria fazer um pequeno resgate. Originalmente, Minas Gerais possuía 85% do seu 
território protegidos pelos biomas mata Atlântica c cerrado. Atualmente, a mata 
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Nesse quadro estão apresentadas as unidades de conservação de uso sustentável em 
níveis federal, estadual e municipal. As APAs federais são quatro e há-uma floresta 
federal. As APAs estaduais são 12, e há I floresta estadual. As áreas de proteção 
especial são 20. As APAs municipais são 54, e há I área de proteção especial, 
totalizando 93 unidades de conservação de uso sustentável. Isso correspondc ao 
percentual de 3,5% no Estado. 

Essa é a relação das unidades de conservação de proteção integral, que rotaliza, em 
níveis federal, estadual, municipal e particular, 147 unidades. Em nível federal, temos 
cinco parques e uma estação ecológica. Em nível estadual, 21 parques, 3 reservas 
biológicas e 7 estações ecológicas. São 31 parques municipais, 1 O reservas biológicas, 
totalizando 41 unidades. E as reservas particulares do patrimônio natural, em nível 
federal, são 45, c as estaduais, 24, totalizando 79 RPPNs, tanto federais como 
estaduais, num total de 147 unidades de conservação, o que corresponde a 0,95%. 

O mecanismo que ainda temos para proteger esses remanescentes de mata atlântica, 
de caatinga c de cerrado são a criação de unidades de proteção integral e de uso 
sustentado. 

Vou passar para vocês a definição de uma área de proteção ambiental. Em geral, é 
uma área extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas e tem corno objetivo básico proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação c assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais. 

Gostaria de registrar essas premissas de gestão. E queria lembrar a vocês de uma 
publicação. E a autora do livro está presente, a Dra. Regina Camargos, ligada ao 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, à FEAM. A publicação é "Unidades de 
Conservação em Minas Gerais - Levantamento e Discussão". Nessa edição, tirei 
quatro premissas de gestão, segundo o Mercadante, em 1996. As unidades de 
conservação devem ser concebidas e administradas como parte de um processo mais 
amplo de ocupação racional e de desenvolvimento social e econômico regional, 
desempenhando o papel vital que lhes cabe nesse processo. 

Segunda: a criação de unidades de conservação deve ser antecedida de amplos 
estudos e de consulta às comunidades interessadas. Deve-se assegurar especialmente 
às populações residentes na área ou que dependam de seus recursos o acesso a eles ou 
a meios alternativos de existência em condições dignas. 

A terceira premissa: a conservação do patrimônio natural e a utilização de modo 
sustentável são um dever e um direito de toda a sociedade. 

Quarta: é necessário buscar novas e criativas formas de gestão c financiamento das 
unidades de conservação, que assegurem, nos casos possíveis. sua viabilidade 
econômica, envolvendo os proprietários, os particulares e a iniciativa privada. 
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Houve um aumento violento de criação de APAs municipais devido à lei do ICMS 
ecológico, ou seja, à Lei Robin Hood. A maioria dessas 54 APAs, mais ou menos 
80%, possui o seu zoneamento. A preservação e a conservação de vida silvestre foram 
definidas. Agora, estamos em processo de criação de seus conselhos gestores, o que é 
muito importante no caso das APAs municipais. 

Af estão as outras unidades de conservação de uso sustentável, c, no seguinte, as 
APAs municipais, que são 12. A primeira, cujo nome não saiu, tem uma área de 
180.000ha, com predominância de mata atlântica e fica no Sul de Minas. É a APA 
Fernão Dias. Seu Conselho Gestor está em funcionamento, seu zoneamento ecológico 
está concluído, devendo agora ser homologado, e os recursos existem, devido a 
condicionantes da duplicação da BR-381, a Fernão Dias. 

A segunda APA também tem o predomínio de mata atlântica. Trata-se da APA 
Sede São José (estadual), nos Municípios de Coronel Xavier Chaves, Prados, Santa 
Cruz de Minas, Tiradentes e São João del-Rei. O conselho gestor está em formação, e 
seu zoneamento ecológico c econômico está concluído. 

A terceira, com tipologia de cerrado e campo, seria a APA Águas Vertentes 
(estadual), nos Municípios de Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, Santo 
Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas, Serro e Felício dos Santos. Seu conselho 
gestor está em formação, e não existe ainda zoneamento ecológico e econômico. Mas 
já existem recursos previstos para esse zoneamento. 

A quarta é o Seminário Maior de Mariana, com domínio de mata atlântica. Não 
existe conselho gestor, o zoneamento ainda não foi feito nem existem recursos 
previstos. 

A próxima fica no Município do Ouro Preto: domínio de mata atlântica, APA 
Cachoeira das Andorinhas. Seu conselho gestor está em formação, e também não há 
zoneamento ecológico, mas existem estudos para sua concretização, e os recursos já 
estão previstos. 

A próxima é a APA Lajedão, no Município de Matias Cardoso, de mata seca. Foi 
uma condicionante do Projeto Jaiba, a criação do sistema de áreas protegidas. Nesse 
caso, foram criados dois Parques Estaduais - o da Lagoa do Cajueiro e o do Verde 
Grande -, as duas APAs - Lajedão e Cedro Sabonetal - e uma reserva biológica de 
Serra Azul. 

Lá, temos a Cedro Sabonetal, uma condicionante do Jaíba, no Município de Matias 
Cardoso. A próxima é a APA Sul, cujo Conselho Gestor está em funcionamento. O 
zoneamento está sendo discutido, e já existem recursos previstos. 

A cachoeira do Tombo da Fumaça, a AP A Fazenda Capitão Eduardo e a mata do 
Krambeck são três áreas que foram decretadas de preservação ambiental e requerem 
um novo enquadramento. Esse é o último quadro de APAs municipais. 

Quero aproveitar este momento para falar com os senhores, que trabalham 
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diretamente com a área de meio ambiente, sobre as RPPN. É um trabalho que 
estamos desenvolvendo com os proprietários. É uma categoria de unidade de 
preservação que vale a pena ser trabalhada. A diretoria do IEF está incentivando os 
proprietários a criarem RPPNs. São 24 RPPNs, com área total de IO.OOOha. Quero 
chegar ao final deste ano com a criação de 30 RPPNs. Temos que investir nesse 
programa no Estado de Minas Gerais, principalmente entre os proprietários rurais. 

Quero ainda tecer alguns comentários a respeito das APAs. As estaduais não 
contaram com recursos para sua implementação nem com a gestão de seus principais 
programas de gerenciamento, como, por exemplo, comunicação, divulgação, 
programas de proteção de atributos naturais e de sua própria infra-estrutura. Na APA 
Fernão Dias, por exemplo, existem todos esses programas de comunicação, 
divulgação, gerenciamento, proteção de flora e fauna e infra-estrutura. Existe, 
também, urna sede, no Município de Carnanducaia. 

Para finalizar, a respeito desse quadro de atributos naturais e paisagens alteradas, 
atuam os atores responsáveis pela gestão das APAs - Estado e sociedade -, com o 
objetivo principal de estabelecer diretrizes para o uso sustentável desse espaço. O 
alcance desse objetivo, consubstanciado em seus processos de planificação e gestão 
participativa, traduz-se, na verdade, no estabelecimento de um acordo de regras de 
manejo dos recursos naturais e de sua utilização adequada, de forma a não 
comprometer o meio ambiente, permitindo o exercício das atividades econômicas sob 
determinadas condições e técnicas. 

Gostaria de passar nosso "e-mail" - ief@.mg.gov.br -, para que vocês tenham 
acesso a informações sobre a criação de unidades de conservação, de proteção integral 
ou de uso sustentável em nível municipal. Vou deixar para continuar minha fala na 
fase dos debates. Estou à disposição da Mesa para os questionamentos. 

Palavras do Sr. Edésio Teixeira de Carvalho 
Vou ser o mais rápido possível. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Projeto 

Manuelzão, que é uma criação extraordinariamente importante para o Estado de 
Minas Gerais e para o Brasil. Dou testemunho de que é extraordinariamente 
importante para mim também, pelas oportunidades que me dá de divulgar mais o meu 
pensamento sobre as questões de natureza ambiental. Vou dizer uma frase: estou 
disposto a discutir com vocês nos próximos 20, 30 ou 50 anos, se Deus der a todos 
nós vida longa. 

Sobre a litodiversidade, assenta-se a biodiversidade. Não há saída conceitual 
alternativa para esse fato. Não há. O que é a litodiversidade? O Prof. Apolo me pediu 
para traduzir. Sei que os senhores sabem que "lito" significa "rocha". Então, é a 
diversidade das rochas. 

O Prof. Paulo Maciel disse que alguns não concordam com o conceito atualmente 
adotado de AP A. Sou um desses. Vamos imaginar que a APA seja uma folha de 
papel. Considero-a uma área de proteção ambiental e, por essa razão, não permito que 
certas atividades ali se desenvolvam. Com isso, estou automaticamente determinando 
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que elas se desenvolvam em outra região, fora. Portanto, essa região envolvente 
é uma área de não-proteção ambiental. De maneira alguma, isso significa que esteja 
contrário a promovermos o zoneamento da APA Sul, porque isso seria, na minha 
opinião, um modelo para o Estado e o Pais. 

Chamo a atenção de vocês para aquele mapa, que é o do Quadrilátero Fenífero. Ali, 
em um tracejado mais ou menos tosco, está lançada a APA Sul. Vejam bem. Ela está, 
portanto, contida sobre uma plataforma geológica muito variada. Para vocês terem 
uma idéia de como é variada essa plataforma, temos ali o itabirito, e, neste, não há 
como crescer o angico vermelho, porque o solo de itabirito é quase sempre uma 
canga. No xisto, não dá para crescerem árvores de grande porte. E saibam que não 
entendo desta parte da descrição da natureza que está ligada a outras áreas do 
conhecimento. 

Vimos o seguinte, então: existe um condicionamento prévio da litologia, mediante 
os processos de formação do solo, para as coberturas vegetais. Ninguém se esqueça 
disso nunca; quem esquecer continuará a fazer coisas que não estão inteiramente 
corretas sobre a face da terra. 

Vou contar duas pequenas histórias. Uma é a da onça isolada numa carapuça de 
mata, num alto de serra. Onde a onça bebe água? Onde há água, onde existe água. 
Está ali o Diretor do IEF, que não deve ficar bravo comigo, porque a diversidade de 
opiniões também é uma coisa preciosa para a humanidade. O Código Florestal, na 
região montanhosa de Minas Gerais, no vale do Paraíba e em tantas outras. está 
querendo construir a vertente invertida em relação à que a geologia propõe. Você 
considera área de preservação permanente uma área que pode ser plana em algumas 
situações, à beira do rio. Ora, nessa área que pode ser plana, à beira do rio, posso 
perfeitamente controlar os processos de erosão conseqüentes ou relacionados com o 
plantio. E também no alto do morro, quando tenho espaço suficiente. Mas, na meia-
encosta, não. A meia-encosta está toda destruída no vale do Paraíba e no vale do rio 
Doce, aqui, perto de ltabirito. Por quê? Porque é a área onde a lei mandou que as 
atividades se desenvolvessem. É claro que nem tudo é tão simples quanto isso, mas é 
preciso discutirmos a partir dessa base. Nesse ponto, os europeus colocaram o trigal; 
replantaram a meia-encosta, quando íngreme, c colocaram um pastinha de ovelhas ou 
um campo de girassóis no alto do morro. Eles estão fazendo a encosta que a natureza 
pede. A base do meu raciocínio a respeito da implantação das APAs é consultar a 
terra. Sobre isso, vou falar mais tarde. 

A segunda história é a seguinte - aliás, foi o Projeto Manuelzão que me permitiu 
esta experiência extraordinária. Por intermédio do pessoal do Manuelzão, fui visitar 
algumas pessoas, num destes condomínios de montanha. E as pessoas queriam que eu 
verificasse e confrrmasse para elas que o desmatamento de uma área do tamanho de 
um apartamento tinha sido responsável pelo secamente recentíssimo de nascente que, 
segundo eles, era perene, anteriormente. Procuramos, de todas as formas, encontrar 
uma explicação. O desmatamento informado não podia ser o responsável. É preciso 
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Tenho um pouco de medo, Prof. Apolo, senhores da Mesa, do fervor ambiental 
baseado em pressupostos equivocados, o qual pode levar a proibições absolutamente 
destituídas de sentido. 

Vou dizer uma coisa: o próprio Código Florestal estabelece que uma nascente é 
uma área de preservação permanente. Neste ponto aqui, em Itabirito, neste miolo 
branco, nos Municípios de Ouro Preto e Itabirito, existem algumas dezenas de 
nascentes associadas a processos de degradação ambiental do tipo da voçoroca. Essas 
nascentes são de origem espúria. Quando as soterramos, estamos caminhando no 
sentido da reabilitação. 

E houve uma generalização da idéia de nada se pode fazer com elas. Só em São 
Paulo, há 28 mil nascentes desse tipo, "protegidas", entre aspas, pela lei. É evidente 
que dirão que, quando se faz um projeto, suspende-se a proibição. Ora, mas quando se 
faz um projeto? Estamos com 28 mil casos em um território; então, não se fazem 
projetos para todas as situações. 

Aqui se vê um perfil geológico, atravessando a APA Sul. Aquele avermelhado é o 
gnaisse regional. Este é o das voçorocas. Isso nunca é um grande aqüífero, mas é 
espetacular, porque sempre dá de 2.000 a 4.000 litros por hora, o que é uma maravilha 
para o uso difundido, de espécie, não para o concentrado. 

Aquele azul é o xisto Nova Lima, que é muito ruim para o gado, por exemplo. Se o 
gado pisoteia ali, removendo uma película de solo, são de 250 a 500 anos para a 
recuperação. Felizmente, a mata ciliar não saiu do fundo dele; do contrário, o rio das 
Velhas estaria infinitamente pior. 

Depois, vem o amarelo com o preto - aí é que é a grande questão. Aquele preto 
dobrado é a formação ferrífera, da unidade geológica itabirito cauê, que apresenta os 
seguintes fatores geológicos de sustentabilidade: quanto ao solo, é fraco~ não dá solo 
arável. Quanto aos recursos minerais, é muito rico. em ferro. Quanto aos recursos 
hídricos, é excepcional aqüífero. Quanto ao suporte físico, a situação é variável: às 
vezes, é excepcional - por exemplo, no plano regional, foi ele que manteve o 
Quadrilátero Ferrífero 500m mais alto que as áreas envolventes. Quanto à absorção de 
impactos ambientais, também é variáveL A capacidade de absorver impactos 
ambientais é a capacidade de, por exemplo, filtrar bem um efluente do tipo de restos 
cadavéricos, esgoto doméstico, etc. Isso tem de ser estudado, e é preciso saber onde 
está, não só em superfície, mas em subsuperfície. O último item é a paisagem: são 
paisagens excepcionais. Então, tenho, dependuradas no itabirito, a grande riqueza 
mineral e as paisagens excepcionais, e é o maior aqüífero regional; se houver algum 
problema com as águas de superfície, isso abastece Belo Horizonte por quantos 
séculos queiramos, porque é renovável. Era isso o que queria colocar, como um ponto 
de discussão inicial. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Luiz Artur Castanheira 
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Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela ausência do representante do 

IBAMA de Brasília, que, à última hora, por motivo de força maior, foi impedido de 
vir. Tão logo soube que haveria este debate, dirigi-me para cá, porque sempre me 
interessei muito pelo assunto, pois nasci e cresci na bacia do rio das Velhas. 

Concordo com muitas coisas que foram ditas aqui, principalmente que a água, que 
tudo lava e permeia, além de ser o componente mais importante da nossa vida - temos 
75% de água-, assim como de todos os seres vivos, é um dos grandes armazenadores 
c mobilizadores de energia do mundo. Como a energia que vem do sol, a água, com 
todo o movimento de marés, a evaporação e a precipitação - tão em falta neste ano, o 
que fez secarem nossas hidreléoicas, trazendo-nos este problema do "apagão" -, tem 
de ser pensada de um modo muito pluralista, em todos os seus aspectos. Com a área 
de proteção ambiental ou unidade de conservação, pretende-se proteger não só a 
biodiversidade, mas a água. Há alguns anos, como Chefe do Parque Nacional da Serra 
da Canastra, fui fazer uma palestra para as crianças de uma escola secundária, que me 
perguntaram o que o Governo escondia ali que era tão importante, se era um mineral 
muito valioso, pois dali tiraram os fazendeiros e não se podia plantar nem fazer nada 
naquela área. Disse-lhes que era o nosso bem mais valioso: a água. As crianças riram, 
dizendo que a água não vale nada; era um lugar cheio de nascentes e limpo. Mas, se 
andarmos hoje por Belo Horizonte, nestas favelas e nos grandes aglomerados urbanos, 
veremos que não há mais rios limpos, porque estamos desrespeitando, além da própria 
lei da natureza, leis, já antigas, feitas pelos homens. Da década de 70, por exemplo, 
temos a Lei n° 6.766, que fala sobre urbanização e loteamentos, mas hoje temos casas 
construídas em áreas não edificantes, temos beiras de rios totalmente construídas, etc. 
Ou seja, são coisas que estão previstas na legislação ambiental, mas, infelizmente, são 
desrespeitadas. 

Temos de notar que as legislações ambientais sobre essas áreas de proteção são 
sobrepostas - temos legislações federais, estaduais e municipais - e que ainda há uma 
administração sobreposta - há áreas de APAs que estão cobrindo parte de municípios. 
No Município de Lagoa Santa, por exemplo, há ruas que estão dentro da APA. Ora, a 
responsabilidade pela administração daquela rua é federal? Não; é do município. Ou 
seja, tem de haver co-participação nessa gestão, e essas parcerias têm de envolver o 
Ministério Público, federal ou estadual; a Polícia Florestal, com a repressão a atos de 
degradação ambiental, a Federação e, principalmente, o planejamento urbano. Aliás, 
estamos vendo nascer um conceito muito importante: o conceito de "urbano". As 
cidades não devem mais ser planejadas considerando-se apenas o cinturão urbano e a 
área de dentro da zona marginal da cidade; o urbano tem de considerar a pessoa que 
mora nos campos da cidade. Apesar de, nos últimos 50 ou 60 anos, ter havido grande 
deslocamento de massas populacionais para as cidades, temos de pensar que não 
podemos mais inchá-las tanto assim, porque isso está virando o caos, como estamos 
vendo. Assim, planejar o urbano é planejar o cinturão rural em volta das cidades, c 
essa questão tem de ser levada bastante a sério. 
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Quanto às áreas de preservação permanente, a que o Prof. Edésio se referiu, a 

vegetação de preservação permanente, nessas áreas, tem também o intuito de evitar a 
degradação, por assoreamento, do rio e, por erosão, da terra, na bacia. Mas o Prof. 
Apolo lembrou de algo muito importante: a idéia de transformar o rio em um corredor 
ecológico. Assim, as margens do rio, com suas árvores frutíferas, etc., servem de 
apoio àquela vida que migra por ele - os pássaros, por exemplo. Na nascente do rio 
Carinhanha, no Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, encontramos pássaros 
típicos do rio São Francisco. Ora, os pesquisadores que estão elaborando o plano de 
manejo estão chegando à conclusão de que eles chegaram ali vindo pela faixa, pelo 
corredor do rio. Infelizmente, hoje, em nosso Estado, na maioria das vezes, nem os 
topos de morros estão preservados, nem a meia-encosta nem a área de preservação 
permanente. Ao sobrevoarmos o rio São Francisco em Minas Gerais, veremos faixas 
de preservação permanente que estão um fiapo de mato; não dá nem 30m. E isso tem 
de ser respeitado; o proprietário rural tem grande responsabilidade nisso. Não é dizer, 
simplesmente, que vai expandir sua fronteira agrícola, pois tem de produzir mais 
alimentos, e isso se sobrepõe a tudo. Não é assim; ele tem de preservar aqueles 30m. 
E o que são 30m? Nada. Em muitos casos, pode ser até maior a faixa de preservação 
permanente. Mas algo que deve ser notado é que, na faixa não edificante de beira de 
rio, vemos favelas nascendo da noite para o dia. No caminho para Santa Luzia, por 
exemplo, quando fizeram a estação do metrô, desapropriaram-se as pessoas e foi feito 
um conjunto habitacional até muito bonito, dentro das normas, etc. Mas, em três ou 
quatro anos, a favela pegou a margem da estrada e, hoje, está pegando a beira do rio 
das Velhas, naquele trecho que sai de Belo Horizonte e entra em Santa Luzia - na 
estrada velha de Bicas. E a coisa é muito rápida. Assim, temos de tentar fazer com 
que as pessoas fiquem mais no campo; não têm de vir para as cidades. Ou seja, 
melhorar as cidades do interior é também um passo a ser dado, além de tratar dos 
problemas de poluição e de mau tratamento dos esgotos nas cidades grandes. Era só. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente- Iniciaremos a nossa fase de debates, informando que as perguntas 

poderão ser dirigidas à Mesa por meio do formulário que está sendo distribuído ou 
oralmente. Solicitamos às pessoas que fizerem uso do microfone que sejam o mais 
breve possível e que se identifiquem para efeito de gravação. Está dispensada a 
formalidade dos cumprimentos, para que possamos agilizar os debates. 

Debates 
O Sr. Presidente - A primeira questão é para o Dr. Miguel Ribon Júnior, feita pelo 

Roberto Melo Franco: "Qual é o projeto de educação ambiental no entorno de APAs? 
Unidades de conservação estão sendo efetivadas hoje?". 

O Sr. Miguel Ribon Júnior - Antes de responder a pergunta do Roberto Melo 
Franco, queria ressaltar a importância dos Promotores públicos presentes. O IEF, por 
meio dos seus 14 Regionais e 150 escritórios locais, em reuniões dos Regionais na 
própria sede, tem sempre comentado a importância do trabalho dos Promotores 
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públicos em conjunto com o Instituto, que está sempre à disposição deles. 

A respeito de programas de educação ambiental, geralmente eles são feitos pelos 
Gerentes de unidades de conservação. Com certeza, todas as nossas unidades de 
conservação e de proteção integral que possuem Gerente realizam atividades de 
educação com a comunidade do entorno da unidade, principalmente no caso dos 
parques e estações. 

O Sr. Presidente - Passaremos outra pergunta para o Dr. Miguel Ribon Júnior, do 
Samuel Franklin Miranda, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
"Até quando assistiremos a centenas de caminhões transportando diariamente carvão 
vegetal do Norte de Minas, em frontal agressão ao cerrado daquela região?". 

O Sr. Miguel Ribon Júnior - Deve haver uma política mais agressiva nas áreas do 
sistema de meio ambiente, principalmente por parte do IEF, que, com recursos 
humanos insuficientes, é incapaz de conter o tráfego da quantidade de caminhões que 
vêm do cerrado. Atualmente, há uma política agressiva para conter tanto a exploração 
como o transporte de carvão do Norte de Minas para a região siderúrgica de Sete 
Lagoas. 

O Sr. Presidente - Uma pergunta para o Sr. Luiz Castanheira, feita pela Vice-
Prefeita de Raposos, Nancy Souto: "A Prefeitura ou o CODEMA poderiam mover 
uma ação conta a MRV pela lama que assoreia ainda mais o rio em nossa cidade?". 

O Sr. Marcos Landa - Gostaria de propor à Mesa que respondesse algumas 
perguntas escritas e também abrisse o Plenário para o debate, para que pudéssemos 
falar ao microfone. 

O Sr. Presidente - Será aberto, imediatamente. Aliás, já temos uma inscrição para 
uma pergunta oral. Gostaria, apenas, que fosse informado à Mesa quem deseja fazer 
uso do microfone. 

O Sr. Ronald de Carvalho Guerra - Bom dia para todos. A colocação que desejo 
fazer é muito específica da região de Ouro Preto. Dividirei essa colocação durante o 
dia, devido ao espaço curto. Primeiro, trataremos a questão da APA da Cachoeira das 
Andorinhas. Acho que estamos dando um passo muito lento, prevendo a formação do 
conselho. Essa APA foi um decreto de 1989. Estamos com 12 anos. Por residir na 
região, participamos exaustivamente das discussões. Acho que é muito tempo para 
tratar de assuntos que poderiam ser discutidos com mais eficácia, que cabe em todos 
os sentidos, ao poder público municipal, ao poder público estadual, no caso, a APA. 
Isso tem caminhado algumas vezes, mas é muito tempo. Sempre levanto a questão do 
lado social que isso representa. Entendo que as comunidades inseridas nessas APAs, 
como essa, que é bem rural, estão em plena condição de resgatar a administração da 
APA, buscando soluções para essas questões. O que acho que há é pouco apoio. 

Ressaltarei só mais uma situação. Depois, falarei outras vezes. O Código Florestal é 
bem específico e fala das subvenções especiais. Há um capítulo que fala do apoio que 
deve ser dado às propriedades privadas restringidas na questão do uso de suas 
atividades econômicas. Nesse capítulo, ficam bem claros o apoio, a prioridade na área 
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de crédito, de financiamento, na assistência técnica, na eletrificação rural, na 
telefonia. Isso passa longe da história de toda a região. Na verdade, não existe 
nenhum programa direcionado. Então, entendo que a comunidade local, as pessoas 
que vivem ali, questionando, nesses 12 anos, foram amadurecendo. Represento o 
Comitê do Projeto Manuelzão na região e sei o tanto que elas amadureceram, mas isso 
é muito lento. Às vezes, fico pensando que passarei um grande período da vida 
lutando por isso, para que, talvez, meus filhos possam colher um pouco disso tudo. 
Acho que o momento é para discutir essas questões. É muito importante que se tenha 
uma certa agilidade. O zoneamento de todas as APAs é deixado em segundo plano 
nessa questão. A prioridade são as unidades de conservação integral, é muito 
importante que se tenham programas direcionados para a região. Acho que a 
comunidade tem maturidade suficiente para gerir todo esse processo. O que está 
faltando, no meu entender, é maturidade ou disponibilidade maior do Estado. 

O Sr. Presidente - A Nancy perguntou se a Prefeitura ou o CODEMA poderiam 
mover uma ação contra a MRV, pela lama que assoreia, ainda mais, o rio da cidade. 
Algum Promotor ou o Dr. Jarbas poderia responder? 

O Sr. Marcos Landa - Por ocasião do VI Encontro Nacional, debatemos a questão 
ambiental como luta nacional. Entendemos que a reforma urbana não se dá sem 
conscientização ambiental. Ouvi as exposições dos senhores, e, em momento algum, 
abordou-se a reforma urbana no plano diretor dos grandes centros. 

Faremos uma consideração rápida e uma solicitação aos ambientalistas. 
Entendemos que, para que haja assentamento humano, precisamos ser amparados por 
técnicas ambientais c assessorados pela área ambiental. Infelizmente, ao procurar o 
IEF, o IGAM e outras entidades ligadas ao meio ambiente, temos recebido, apenas, 
respostas negativas. Foi necessário que, no caso de Timóteo, fizéssemos uma parceria 
com a UNILESTE, para proceder a um estudo preliminar sobre a questão ambiental 
em nossa área. O estudo apontou que o local onde estamos hoje não serve para 
assentamento urbano. Estamos discutindo na Prefeitura a escolha de um novo local. 
Nossa preocupação é que os ambientalistas vejam o assentamento humano como 
prioritário para fazermos o assentamento de moradias populares. 

Temos um projeto com o Governo belga e instalaremos em Timóteo a primeira 
escola ambiental ligada ao movimento popular. Com isso, queremos nos tomar 
parceiros das entidades aqui presentes. O Deputado Ivo José, que nos tem 
acompanhado, tem visto nosso trabalho com a questão ambiental e a de moradia. 
Solicitamos aos ambientalistas que ouçam os movimentos populares, porque não 
temos tanta demanda, mas também não temos conhecimento mais profundo sobre a 
questão ambiental e gostaríamos de embutir isso na reforma urbana. Obrigado. 

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Lerei um parágrafo que escrevi: A civilização 
atual tem feito cidades como se as integrasse, apenas, às estruturas construídas. Salvo 
acidentes fisiográficos muito imperiosos, como a serra do Curral, sempre explicados 
na constituição geológica, as cidades do mundo são quase iguais, todas muito 
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ineficientes. As cidades serão muito diferentes c a civilização poderá reluzir, de 
fato, quando as cidades se amoldarem à sua infra-estrutura geológica. Daí surgirá uma 
diversidade quase ilimitada de soluções determinadas pelo contexto, o que vale dizer 
geodetenninadas. Terão surgido os assentamentos de comportamento controlado c de 
metabolismo menos submisso que o observado. O que é isso? As cidades não 
funcionam porque não estão acopladas às suas bases geológicas e às questões sociais 
envolvidas. Estou à disposição para discutir o assunto. 

O Sr. Presidente - Agradecemos à Promotora de Nova Lima, Maria de Lourdes 
Santa Gema, que responderá a pergunta da Nancy. Repetirei a pergunta: "A Prefeitura 
ou o CODEMA poderia mover uma ação contra a MRV, pela lama que assoreia ainda 
mais o rio em nossa cidade?" 

A Sra. Maria de Lourdes Santa Gema - Fizemos parte da comissão instituída pelo 
Procurador-Geral de Justiça para apurar as causas e as conseqüências do dano 
ocasionado pelo rompimento da barragem. No dia 417/2001, foi feito um termo de 
ajustamento preliminar com relação às obras emergenciais. Posteriormente, no dia 15 
de outubro, depois que tomamos conhecimento de um relatório da UFOP e da 
conclusão do Subgrupo I, instituído para fazer um levantamento sobre o dano 
ambiental, assinamos com a empresa, com a intervenção de um representante da 
OAB, um termo de ajustamento de conduta aditivo ao que havia sido assinado, 
visando à conclusão de todas as obras consideradas emergenciais. Até então, nossa 
maior preocupação era a recuperação do dano ocasionado. Estamos em fase de 
acompanhamento de todas as obras acordadas com intervenção do CREA e da FEAM. 
Somente após esse levantamento, tentaremos a assinatura de outro termo de 
ajustamento, visando à recuperação definitiva da área degradada. Em princípio, 
acredito que seria precipitado o ajuizamento de uma ação civil pública antes de 
sabermos se a empresa tem ou não condições de cumprir tudo o que foi acordado. 
Espero ter respondido à pergunta. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Pergunta do Promotor de Ouro Preto, Dr. Luiz 
Henrique, ao Prof. Edésio: ''O entorno da cachoeira das Andorinhas vem sofrendo 
intervenções há décadas, havendo enorme quantidade de quartzito. De acordo com 
uma ação para recuperação, haveria interesse de aproveitamento econômico na 
aludida escória do quartzito?". Pergunta de Débora Linger, da Faculdade Promove: 
"Gostaria de obter maiores informações sobre aterros poluídos de nascentes 
hidrográficas. Se não for possível a explanação no Plenário, peço-lhe o 'e-mail', para 
contato posterior.". 

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Com relação à cachoeira das Andorinhas, 
parece que há possibilidade de aproveitamento do rejeito, que é cavaco das pedreiras. 
Esse é um excelente material para a preparação de estradas rurais e até de piso de ruas 
periféricas. Em tese, é um material perfeitamente adequado. Na estradinha do meu 
sítio, falta esse material. A questão da distância para transporte pode ser uma 
condicionante. 
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A pergunta é sobre o soterramento de voçoroca. Houve dois casos de 

soterramento controlado em Contagem, com resultado excepcional, porque tiveram de 
ser rompidos paradigmas ambientais e de engenharia geotécnica. Existe plena 
possibilidade. O "e-mail" é edeziotc@acesso.com.br. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Ana Lúcia Batista, da Associação Comunitária do 
Bairro Jardim Canadá, para o Dr. Miguel Ribon: "Sabendo que a nascente do rio das 
Velhas está sendo ameaçada pela proximidade com extrações minerais, o que o 
município responsável pela área está fazendo para o controle da situação?". Informo à 
Ana Lúcia que essa questão vem preocupando sobremaneira a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais desta Casa, da qual sou Vice-Presidente. Já foi 
aprovada a instalação da CPI das Minerações, em virtude de um grave acidente 
ocorrido em um dos afluentes do rio das Velhas, na região da Mineração Rio Verde. 
Deveremos iniciar os trabalhos da CPI ainda este mês, oportunidade que teremos para 
aprofundar nessas questões e contar com a participação de todos vocês. Há outra 
pergunta, encaminhada ao Dr. Miguel Ribon: "Qual é o processo correto para se criar 
a AP A municipal?". 

O Sr. Miguel Ribon Júnior- No caso da pergunta do Edmar, basta entrar em contato 
com qualquer escritório local do IEF. No Município de Curvelo, há um escritório que 
pode informar sobre a criação de APA. 

Retomarei a pergunta do Samuel, que gostaria de saber até quando assistiremos a 
centenas de caminhões trafegando. São necessários a fiscalização em pontos 
estratégicos e o desenvolvimento de programas de incentivo para pequenos 
proprietários rurais, tanto de plantio de plantas exóticas quanto de plantas nativas. 

O Sr. Presidente - Pergunta do CODEMA de Inimutaba, encaminhada à Mesa: "É 
possível criar uma lei para que o proprietário seja obrigado a plantar, pelo menos, 
10% de sua propriedade com espécies nativas da região?". 

O Sr. Miguel Ribon Júnior- Com certeza. A respeito da pergunta da Ana Lúcia, da 
Associação Comunitária do Bairro Jardim Canadá, posso até olhar depois, com a 
gerência da unidade do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, sobre o que o 
município está fazendo efetivamente para controlar a situação. 

Se é possível criar uma lei para que o proprietário seja obrigado a plantar, pelo 
menos, 10%? É viável, por lei municipal ou da Assembléia. 

O Sr. Presidente - Nosso gabinete está à disposição para colher essas informações e 
colocar em tramitação um projeto dessa natureza. Aguardamos contato do Sr. Antônio 
Martins Ferreira. 

O Sr. Miguel Ribon Júnior - Por meio de emendas, está sendo votada a lei florestal. 
O Sr. Presidente - Exatamente. Acho que o momento é muito oportuno. Penúltima 

pergunta, encaminhada ao Dr. Luiz Castanheira. Hélio Garcia de Morais indaga se 
existe algum incentivo ao pequeno proprietário para a conservação de matas nativas 
ou em formação, exceto a isenção do ITR, que é insignificante. 

O Sr. Luiz Arrur Castanheira - Existem os lucros que a pessoa pode ter em 
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conservar as áreas que são necessárias à boa qualidade ambiental da propriedade. 
Sabemos que as matas nativas conservam grande quantidade de predadores de insetos, 
que são pragas que vão atacar as plantações. 

Os incentivos, primeiro, vão diminuir as perdas com pragas agrícolas, que poderão 
afetar a propriedade, se não há nenhuma mata na propriedade que sirva de refúgio às 
espécies predadoras daquelas pragas. Equilíbrio ambiental não significa simplesmente 
abandonar a agricultura, fazer só a conservação. Têm de ser colocadas em prática as 
técnicas de conservação nas propriedades, que são bastante conhecidas. Uma delas é a 
conservação de faixas de vegetação nativa, isso já é um lucro que o proprietário 
esquece que existe. É um armazenamento de um estoque de aliados para conservação 
da agricultura, mas o proprietário muitas vezes se esquece disso. 

A conservação da água é um lucro de que o proprietário rural muitas vezes se 
esquece, na hora que faz o desmatamento. Ele pensa só no imediato, mas tem de 
pensar em outras coisas. 

A questão do incentivo para o ITR, realmente, é irrisório, mas, além disso, no caso 
das reservas particulares, patrimônio natural que o Ribon já citou aqui, há a prioridade 
para análise de financiamento dentro de instituições financeiras. Prioridades e 
análises, não quer dizer que será dado financiamento, mas já se tem uma referência a 
mais para a análise. Além disso, podem-se usar essas áreas de conservação para um 
turismo rural mais harmonioso. 

O Sr. Ênio Rezende de Souza - Bom-dia. Ênio Rezende de Souza, representante da 
EMA TER. Queria aproveitar a oportunidade para reforçar aquilo que o ciclo de 
debates está propondo: a importância do plano de gestão de bacias hidrográficas como 
instrumento norteador da criação e da implantação de unidades de conservação, de 
APAs e de outras unidades de conservação. Até então há uma dissociação da criação e 
da implantação de unidades de conservação, com a unidade de planejamento, que é a 
bacia hidrográfica. 

Gostaria de trazer nosso depoimento para que a bacia hidrográfica seja a unidade de 
gestão e planejamento como um todo, até para a criação e a implantação de unidades 
de conservação. 

Esse plano diretor, a exemplo do que disse o Prof. Apolo, além de permitir 
identificar áreas críticas e potenciais para a recuperação ambiental e a proteção 
ambiental, também indicará as áreas potencialmente aptas para as produções agrícola, 
mineral e outras. É importante que esse instrumento criado por lei, tanto federal como 
estadual, seja realmente utilizado: o Plano de Gestão de Bacias Hidrográficas. Muito 
obrigado. " 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Enio. Caminhamos para o 
final do primeiro bloco. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. 

Composição da Mesa para o Segundo Painel 
O Sr. Presidente (Deputado José Milton)- A Presidência convida a tomar assento à 

mesa para o segundo painel as Exmas. Sras. Regina Maria de Fátima Camargos, 
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especialista em áreas naturais e pesquisadora da FEAM; e Rosa Maria Ferreira, 
consultora em Educação Ambiental; e o Exmo. Sr. Apolo Heringer Lisboa, 
coordenador do Projeto Manuelzão. 

Palavras da Sra. Regina Maria de Fátima Camargos 
Bom-dia a todos. Agradeço o convite para falar sobre as unidades de conservação 

da bacia do Velhas. É uma oportunidade que temos de apresentar o trabalho que a 
FEAM está desenvolvendo, o cadastramento dinâmico das áreas de restrição 
ambiental da bacia do rio das Velhas. 

Esse estudo da FEAM analisou os fragmentos vegetais da bacia em termos de 
conectividade e tamanho, analisou também o risco geológico, as diretrizes 
hidrológicas e as principais pressões de uso sobre a bacia, principalmente enfocando 
os empreendimentos licenciados pela FEAM. 

Nosso objetivo foi fornecer uma base de dados georefcrenciada, analisada, para o 
uso da sociedade civil e da FEAM, que, à medida que subsidia os licenciamentos, 
facilita a análise integrada de cada empreendimento que é licenciado na FEAM e 
também fornece informações e dados para todas as instâncias participativas da 
sociedade civil. 

Acreditamos que existem vários interesses e expectativas de uso, e, portanto, 
qualquer trabalho de planejamento, e gestão de uma decisão colegiada trabalhará com 
interesses diferentes. As informações facilitam que os atores estejam mais preparados 
para discutir e para tomar as melhores decisões. 

Nesse trabalho, analisamos as unidades de conservação, aquelas que estão no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as categorias que estão no SNUC. 

Há também as APEs, áreas reservadas, que não são unidades de conservação. 
- Procede-se à apresentação de transparências. 
A Sra. Regina Maria de Fátima Camargos- O no 1 traz a APA Serra do Cabral, que 

pega uma das vertentes da serra do Cabral. É uma APA municipal recente. 
O n• 2 também é uma APA municipal, APA V alo Fundo. O n• 3, AP A Federal 

Morro da Pedreira, que está à direita, na serra do Espinhaço, no entorno do Parque do 
Cipó, que está em azul, hachurado de preto. Em volta desse preto, é a APA Morro da 
Pedreira. 

O n° 5 é a APA Carste de Lagoa Santa, lateral ao morro da Pedreira. Embaixo, a 
APA Sul, com várias unidades inseridas. Uma parcela da APA Sul é aquela que está 
dentro da bacia, e a APA Cachoeira das Andorinhas, que é a mais inferior e pega as 
nascentes. 

Vou pedir para mudar a transparência para vermos o detalhe da APA Sul. Essa 
parte preta é a APA Sul; o n• 17 é a APA Municipal Mingu; o n• 15 é o Parque das 
Mangabeiras; o n° 16, o Jambreiro, uma reserva particular; o n° 14, a APA do 
Cercadinho; os n°s 1 O e 11 são áreas de proteção especial, áreas de proteção de 
mananciais da COPASA, no Barreiro e na Mutuca, e foram absorvidas pelo Parque 
Estadual Serra do Rola-Moça. Embaixo há uma área de proteção especial de 
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Como essas APAs não são unidades de conservação, são criadas em vista de 
legislação do planejamento urbano, não têm objetivos de manejo nem definição de 
uso. São áreas especiais para vários usos, por isso não foram absorvidas pelo sistema 
nacional de unidades de conservação. A COPASA as tem transformado em outras 
unidades. No caso, foram transformadas no parque e numa estação ecológica. 

Esse mapa está sob a análise do uso do solo da bacia. Vê-se o tipo do uso do solo, 
dentro de cada unidade de conservação. Outro objetivo do estudo da fragmentação, do 
risco geológico e dos fatores dos corredores foi definir áreas que poderiam ser 
transformadas em unidades de conservação ou simplesmente ser analisadas com 
maior critério nos licenciamentos dos empreendimentos. Isso é o que chamamos de 
área de restrição ambiental. 

Vamos discutir também as principais pressões de uso sobre as unidades, o que não 
quer dizer que sejam pressões negativas, são apenas usos econômicos, muitas vezes 
previstos. que devem ser negociados, monitorados e licenciados. 

Um dos principais problemas das APAS da bacia Morro da Pedreira, Carste Lagoa 
Santa e da APA Sul é a ocupação por condomínios. Esses condomínios são induzidos 
pela valorização dos terrenos em vista dos recursos naturais, cachoeiras e 
proximidades de parques. Eles têm crescido muito. Normalmente são implantados em 
área rura1 e são irregulares, porque em área rura1 não se permite parcelamento urbano. 
São implantados sem o licenciamento, sem a aprovação do município, que não pode 
aprovar parcelamento em área rural, e sem o licenciamento ambiental. 

Apesar de percebermos que existe cobertura vegetal de fundo de quintal, áreas 
preservadas que mantêm a sua qualidade ambiental deixam de atender às 
condicionantes ambientais de um parcelamento urbano comum. Não ficam previstas, 
não ficam garantidas, nesses condomínios, as áreas públicas, as áreas previstas para 
equipamentos urbanos, para praças c parques. No momento em que são isolados, tudo 
bem, mas daqui a 15 anos, quando estiverem ocupando o espaço como um todo, 
vamos sentir essas deficiências de manutenção das nascentes, do esgoto sanitário e do 
tratamento de lixo. Essa é uma grande pressão nas APAS, e foi o que demarcamos em 
nosso trabalho. 

Uma das grandes justificativas das instituições que trabalham com o tema, as 
Prefeituras, a FEAM, o IEF, o IBAMA, órgãos gestores dessas unidades, é que não 
existe um zoneamento ambiental que defina critérios para a área. Esse é o argumento 
para protelar-se uma ação. Na verdade, pelo nosso estudo, percebe-se que existem 
muitos instrumentos legais que poderiam auxiliar o monitoramento desse tipo de 
ocupação. 

Eles estão direcionados para várias instituições: SEPLAN, FEAM, órgãos gestores 
e municípios. Percebe-se que existe necessidade de articulação entre essas instituições 
para trabalharem juntas, não somente para fazer o zoneamento, mas também para 
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consegmr mtegrar ações. É o que propomos em nosso trabalho. 

Isso ocorre com os loteamentos e outros empreendimentos econômicos. A questão 
minerária passa pelo mesmo problema: o controle da exploração florestal, a questão 
agricola, os resíduos sólidos e a oferta de água, que aumentam em conseqüência do 
número de estabelecimentos turísticos nessas regiões. Tudo isso exerce pressão sobre 
as APAS. 

A localização das APAS do rio das Velhas pega regiões diferenciadas dos pontos de 
vista biofísica e socioeconômico. Ternos a serra do Cabral com uma atividade 
agropecuária, principalmente silvicultura. É uma região de grandes florestas de 
eucaliptos. Temos a segunda APA municipal agrícola, o morro da Pedreira, que 
também sofre pressão pelos loteamentos e pela valorização turistica. Em Carste de 
Lagoa Santa há uma atividade minerária significativa com a agravante da 
sensibilidade trazida pelo relevo cárstico principalmente sobre o lençol freático. A 
APA Sul também sofre essa pressão minerária muito grande e ocupação por 
condomínios. E a APA Andorinha, que ainda tem um solo principalmente ocupado 
por cobertura vegetal em bom estado de conservação. 

Essas APAs da bacia do Velhas têm a vantagem de oferecer um espelho das 
atividades econômicas de toda a bacia. E têm essa característica de funcionar como 
exemplos de gestão ambiental que podem ocorrer na bacia como um todo. Como o 
Paulo Maciel falou, são áreas mais sensíveis e têm essa característica, são áreas-
pilotos. 

Para sintetizar, queria fazer duas observações. Sobre o zoneamento em si, assim 
como sobre os planos de manejo, o que percebemos normalmente são grandes estudos 
que contemplam análises de vários especialistas. São bem-feitos, mas são estudos que 
contam muito pouco com a integração da comunidade. 

Pela nossa experiência como ex-Diretora de Zoneamento e ex-Gerente da APA Sul, 
o que temos a dizer é que não dá para inventar sínteses que são ilusórias. Temos que 
realçar as diferenças, para que elas tenham seu espaço de negociação. Em termos de 
zoneamento, é isso que gostaria de sugerir, tanto no trabalho do Comitê do Velhas 
como um todo como nos vários zoneamentos das APAs. 

Só queria acrescentar que o cadastramento dinâmico estará disponível brevemente e 
também apresentará as áreas sensíveis, de restrição ambiental, que são referências 
para a criação de outras unidades de conservação. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Rosa Maria Ferreira 
Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de falar do Manuelzão, porque 

trabalhamos juntos, nesse processo de educação ambiental, durante aproximadamente 
seis anos, com alunos de uma escola que ficava dentro da unidade da CEMIG na 
região de Três Marias. Essa parceria foi muito rica, porque, como morador mais velho 
daquela região, ele é que nos mostrava os sítios mais distantes e dizia sempre: "Rosa, 
vocês, que andam de carro e de avião, não conhecem o Brasil. Nós, que andamos a pé 
e a cavalo, é que conhecemos esta terra''. 
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Ele começou nos sensibilizando, dentro desse contexto de educação ambiental 

em que nos inseríamos. Realizei esse trabalho junto com ele e com outros empregados 
da CEMIG, durante seis anos, naquela região. Ele e a D. Didi, sua esposa, também 
estiveram presentes, mostrando-nos os sítios. Quando conhecemos bem um local e 
passamos a amá-lo, costumamos dizer que temos um sentimento de "'topofilia" com 
aquele local. Quando desconhecemos, não ligamos muito para o que estamos vendo. 

Quando nos referimos ao Projeto Manuelzão na bacia do Velhas, queremos dizer 
que existe toda uma história, e o Prof. Apolo tem uma razão muito sólida para ter 
escolhido esse título para a despoluição e para o projeto do Velhas. Como todos 
sabemos, o Velhas é o maior poluente do São Francisco, o rio da unidade nacional de 
que falamos tanto por aí. Riobaldo, no "Grande Sertão: Veredas'•, dizia que o rio dos 
amores dele era o Urucuia. O meu é o São Francisco mesmo. Se não queremos um 
São Francisco desgastado, diminuído, temos de trabalhar primeiro aquele que está 
mais perto de nós, no nosso caso, o Velhas. 

No final da nossa fala, mostraremos o filme da ação do Manuelzão com as crianças 
de Três Marias. O que é educação ambiental? É um processo longo, contínuo, no qual 
substituímos muitos valores c, internalizando-os, obrigamo-nos a fazer algumas coisas 
e a deixar de fazer outras. Poluir um rio, tirar a sua vegetação ciliar são coisas que 
devemos deixar de fazer. Replantar essas matas, tratar o esgoto são coisas que 
devemos fazer e incentivar os governantes a fazer. Posso não ter condições de fazer o 
saneamento básico de uma bacia. mas posso incentivar os meus alunos a colher 
mudas da vegetação e replantar nas margens ciliares. 

A educação ambiental é um processo que não pegou de início no BrasiL Em 
Estocolmo, em 1972, a Recomendação 96, ao final da conferência, era que se fizesse 
a educação ambiental em todos os âmbitos, mas que se começasse pelo processo 
normal, formal, dentro da escola, porque era um sistema institucionalizado presente 
em quaisquer países, por menos desenvolvidos que fossem. 

O Brasil vivia, naquela época, uma ditadura militar muito fone, e o processo não 
pegou nesta terra, demorou. Em 1977, ocorreu a I Conferência Internacional em 
Tbilisi, Geórgia, antiga União Soviética. Dali foram retirados objetivos, conceitos, 
princípios básicos, metodologias, tudo que se pode dizer da educação ambientaL E o 
Brasil ainda não havia feito nada naquele período. Em 1987, em Moscou, muito 
menos. Mas, em 1990, tivemos uma pessoa no :MEC, em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente, chamada Nely Gonçalves, que desencadeou esse processo no 
BrasiL E tive a honra, em 1997, na cidade de Tessalônica, na Grécia, quando 
aconteceu o 111 Congresso Internacional de Educação Ambiental, de saber que o 
Brasil era o país que Linha o maior número de metodologias em educação ambiental 
do mundo. 

O que é isso? Somos um país ligado a futebol, carnaval, a desordens políticas de 
todas as facções, que convivemos com muitos desmandos na nossa política. O que é 
política? É a forma de governar ideal. Nem sempre temos isso no BrasiL Mas temos 
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pessoas que lutam pela educação do povo, pela despoluição de rios, para que esta 
terra seja melhor. E esse é um processo de educação ambiental. É você se educar 
continuamente, onde quer que esteja, e fazer o melhor pela terra sua e dos que virão. 
Isso é sustentabilidade. Foi muito bom ouvir, em 1997, que em 7 anos andamos por 
27. 

Gostaria de passar as imagens do nosso trabalho e dizer que o processo de educação 
ambiental sensibiliza, lembra a consciência que devemos ter, a lucidez de espírito que 
devemos ter dentro de nós para mudar um processo, faz com que busquemos mais 
conhecimento, que pratiquemos atividades, que tenhamos competência de saber o que 
deve e o que não deve ser feito e ainda estimula-nos a continuar esse processo vida 
afora, porque não adianta nada começar um processo e deixá-lo pela metade. Demos 
apenas mostras de incompetência, de desânimo, e o Brasil precisa sair desse berço 
esplêndido, dessa dormência. Precisa cobrar cidadania. 

E cidadania se faz com a observância dos direitos e dos deveres. Não adianta falar 
que sou cidadã se sou conivente com as ações que estão por aí. Então, não sou cidadã, 
mas apenas uma espectadora, alguém conivente com as falcatruas que ocorrem no 
meu Pais e que não faz nada para mudá-las. E não tenho de ser uma chata na forma de 
cobrar essas ações. Se eu me somar à pessoa que se propôs a desenvolver a ação, 
estarei sendo mais competente do que, talvez, pela forma de eu me dirigir a essa 
pessoa. 

Vamos agora ver o vídeo do Manuelzão. essa última interferência que fizemos, esse 
último trabalho que realizamos juntos. E ele gostava de uma música, que sempre 
pedia aos nossos alunos que cantassem para ele: "Meu Primeiro Amor". O meu 
primeiro amor, na verdade, além da minha família, é esta terra. É por isso que me 
aposentei há três anos, voltei para a sala de aula e continuo no processo de educação 
ambiental do jeito formal e também do informal. 

Queria lembrar a vocês que nenhum processo ambiental tem seqüência se não tiver 
o processo de educação ambiental antecedendo cada uma de suas ações. Vocês verão, 
ao longo da vida, que a educação ambiental sensibiliza, conscientiza, informa, faz 
com que o ser internalize valores e os pratique. 

Essas são imagens de Andrequicé, quando das visitas dos nossos alunos ao 
Manuelzão. Esse é o grande amigo do peito, que deve estar tangendo boiadas em 
outras dimensões. Nessa oportunidade, em 1996, produzimos um manual com 
atividades práticas interdisciplinares em educação ambiental que ressalta 150 
atividades práticas e teóricas em educação ambiental para o ensino fundamental. O 
Manuelzão foi um dos co-autores porque nos orientou e nos mostrou os sítios que 
deveriam ser estudados e, principalmente, amados. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
A Sra. Rosa Maria Ferreira - Terminamos esse projeto juntamente com o 

Manuelzão, em I 996, início de I 997, época de seu falecimento. 
Tínhamos um outro assunto para abordar, mas o tempo está ficando meio curto. 
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Gostaria de terminar minha fala lendo uma crônica sua sobre a vida. Foi escrita à 
sua maneira. Eu apenas a reeditei. Na área de educação ambiental, não somos apenas 
multiplicadores. Reeditamos muitas dessas falas através de nossas vivências. Como 
bióloga especializada em educação ambiental, refiz sua fala sobre a vida, e vamos, 
assim, finalizar nossa apresentação.(- Lê:) 

"A vida surge na sua plenitude através de uma centelha, um elétron, um átomo ou 
uma molécula. Na sua divindade está sua virtude. A vida regurgita invisível e bela na 
gota de água sobre a folha ou, ainda, no aminoácido na tela da mente que a idealiza 
como escolha. A vida expande-se na alma daquele ser que sente em si a verdade e, 
contendo-a, mantém a calma porque sabe-se em um segundo ante a eternidade. A vida 
transcende todos os limites da humana imaginação terrena, paira acima da dor e não 
admite ser apenas uma lacuna ou uma ilusão. A vida é a suprema expressão divina do 
ser que sabe-se pequeno e grandioso porque, mesmo sentindo-se uma chama 
pequenina, é, no seguinte momento, o sol mais luminoso. A vida é esperança de outra 
etapa após esse estágio, essa aprendizagem passageira que se acumula, realçando-nos 
uma capa que pode servir-nos na hora derradeira. A vida é a transcendência da morte, 
porque não se esvai com a verdade, mas dita-nos, segundo a escolha, uma sorte, que é 
a de persistirmos por toda a eternidade. Matéria densa ou energia transformada, nos 
infinitos ciclos que ela nos concedeu, podemos ser apenas luzes de uma bonita 
alvorada ou a flor que murcha e volta para Deus". 

Portanto, essas eram as mensagens que ele nos repassava em sua fala simples, mas 
repleta de sabedoria, porque nem sempre instrução é sinal de saber. Às vezes, a 
sabedoria de uma pessoa que desconhece as letras calca muito mais fundo no coração 
de qualquer ser humano. E a educação ambiental prioriza muito isso: ouvir aquela 
memória viva para dar continuação a outros processos de dignificação da raça 
humana. Penso que todo rio retrata a imagem de seu povo. Ele surge e vai refletindo a 
imagem do povo. Quando falei isso pela primeira vez, o pessoal disse: "Você pegou 
pesado". Mas acho que aquele que se descuida de seu rio não merece muito respeito. 

Nossos respeitos ao Prof. Apolo, que está tentando fazer voltar a vida ao rio das 
V clhas e, conseqüentemente, melhorar a bacia do São Francisco. E isso é um processo 
de educação ambiental. Um bom dia para todos e muito obrigada. 

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa 
Tenho uma boa notícia. Vou gastar apenas 5 minutos e pretendo quebrar um pouco 

o ritmo da reunião para permitir que as perguntas sejam feitas. Muita gente pergunta a 
causa do nome do projeto. Convivi com o Manuelzão durante os últimos três anos de 
sua vida. Quando faleceu, faltava um mês para ele completar 93 anos. Aquelas 
imagens ali são do último ano de sua vida. Ele era natural de Dom Silvério. Na época, 
o lugar chamava-se Saúde. Seu pai era vaqueiro, ou tropeiro, porque mexia com vaca, 
burro, cavalo, essas coisas. Era ele quem cozinhava para a tropa, desde pequeno. 
Depois, conheceu uma moça que era sua prima e deve ter sido seu primeiro amor. Na 
época, ele já estava com casamento marcado, mas encafifou com essa moça. No 
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interior, muitas vezes os homens preferem se casar com suas primas do que com 
as primas dos outros. O Manuelzão, então, apaixonado, marcou o casamento, mas o 
pai da moça, certo dia, caiu na bobagem de chamá-lo - ele não gostava desse tipo de 
advertência, era muito altivo - e dizer: "Manuelzão, pare de andar a cavalo fazendo 
farra de madrugada, carregando rapariga na garupa. Isso está pegando muito mal para 
a nossa farnflia". Então, ele disse: "Senhor fulano, então, fique com sua filha, que eu 
vou ficar com a minha liberdade". O pai disse: "Mas isso não é possível. O casamento 
já está marcado, já tive despesas". E ele disse: "Você teve suas despesas, e eu, as 
minhas. Fique com o seu prejuízo, e eu fico com o meu"_ E o cara ficou desarvorado, 
ou seja, sem árvore para protegê-lo do sol. O Manuelzão tomou o seu caminho e disse 
à menina que havia terminado o namoro por interferência do futuro sogro. 

Ele sempre dizia que "feliz foi Adão, que não teve sogra". Se bem que, segundo ele, 
todas as suas mulheres tinham sido excelentes, assim como suas sogras. Então, o 
Manuelzão foi para Abre-Campo, na região de Manhuaçu, para continuar mexendo 
com tropa em uma fazenda. Depois de alguns meses, recebeu uma cartinha com um 
convite de casamento da prima. Ela foi cutucar o Manuelzão, que estava quieto em 
seu exflio afetivo. Tem gente que faz esse tipo de coisas com os outros. Ele, movido 
pelo orgulho, foi ao casamento. Vestiu sua melhor roupa de domingo e, chegando a 
Dom Silvério, a moça chegou perto dele e disse: .. Manuelzão, eu gosto é docê. Se ocê 
quiser, nós foge agora. Vou ficar com ocê para o resto da vida". O Manuelzão, 
cortando o barato da moça, respondeu: "Não fica bem, você namorou o rapaz que o 
seu pai queria porque ele tem dinheiro. Eu não tenho. Agora, você vai casar é com 
ele". Depois foi para a igreja, acompanhou a pobrezinha subindo para o sacrifício no 
altar e, logo em seguida, tomou o rumo de São Paulo, que já atraía pessoas de todo o 
Brasil, sobretudo de Minas Gerais. Na época, ele tinha 28 anos. 

Chegando perto de Barbacena, em Carandaí, um fazendeiro, o Boca Preta - que já o 
conhecia pelas suas histórias -, pediu a ele que, antes de continuar a sua viagem para 
São Paulo, levasse uma boiada a Pirapora. Aí Manuelzão foi e nunca mais saiu do 
sertão, nunca mais voltou a São Paulo, a não ser com 91 anos, para participar do 
programa do Jô Soares. 

Ele foi para a Bahia, para Goiás e, numa dessas viagens, passou em Salinas, que é a 
terra do meu pai e onde vivi a minha infância. O Manuelzão me contava casos de 
1932 com detalhes: que comprou tantos metros de pano, gastou tanto, pagou, 
conversou com fulano de tal. A sua cabeça era um disquete. A memória do 
Manuelzão era incrível, lembra Homero e outros antigos contadores de casos. 

O Guimarães Rosa veio da Itália para terminar o seu livro "Grande Sertão: 
Veredas", fazer outras histórias, mas muitas vezes esquecia os nomes de aves, de 
peixes, de árvores. Então, o Chico Moreira, que é primo do Guimarães Rosa, daqui de 
Araçaí, Sete Lagoas, disse para ele procurar o Manuelzão, um excelente contador de 
histórias que tomava conta da sua fazenda. Aí ele foi para a fazenda, ficar dez dias_ 
Coincidiu com o período em que o Manuelzâo realizava uma grande festa, que está 
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contada no livro "Manuelzão e Miguilim". Manuelzão saiu de casa aos 28 anos, 
já estava com 40 e nunca mais tinha visto a sua mãe querida. Tem gente que não gosta 
muito da mãe, eu adoro a minha e recomendo a todos que tenham o maior carinho 
com a sua. Ele recebeu um recado para que fosse visitá-la. Como não queria voltar a 
Dom Silvério, mandou avisá-la que estava indo para Jequitinhonha levar uma tropa e 
que era para ela passar lá em determinada época. Ela mandou uma cana para ele no 
Jequitinhonha dizendo que o esperava em Nova Era. Na volta, passou por Nova Era, 
pegou a sua mãe, D. Rosa Amélia, e a levou para a Fazenda Silga, na beira do São 
Francisco. Matou as saudades de sua velha querida. 

Depois de um ano, sua mãe morreu, de repente. Ele lembrou que ela ficava rezando 
no alto de uma pequena montanha de onde se via o rio São Francisco cheio de água e 
resolveu enterrá-la ali. Depois, construiu, juntamente com o Miguilim, seu ajudante, 
uma capelinha de 2 metros, 3 metros. 

O Miguilim foi para a fazenda com 96 anos. Antes, morava na beira do rio São 
Francisco. Quando tinha uns 20 anos, matou o filho de um fazendeiro Já em Coração 
de Jesus. Ele foi comprar fósforo, o filho do fazendeiro estava em cima do cavalo, 
armado, e disse para o dono do bar: "Bota cachaça para esse crioulo". O Miguilim 
disse que não queria, que tomaria quando quisesse. O cara, então, deu uma chicotada 
nele. Aí, ele foi a sua casa, pegou a garrucha e matou o filho do fazendeiro. Passou 
toda a sua vida na beira do rio São Francisco comendo mandioca, raiz não sei de quê 
e peixe. O Manuelzão, que estava tomando conta das terras do Chico Moreira, 
chamou o Miguilim para morar lá com ele. Ele só ficava contando história, sabia 
atirar muito bem e defendia a fazenda quando o Manuelzão viajava. 

Quando Guimarães Rosa foi lá, era a época da festa. Ele viu o Manuelzão 
recebendo todas as pessoas da redondeza, que iam vestidas com as melhores roupas. 

A sagração da capela foi uma outra história. Quando da sua consuução, Manuelzão 
pediu ao Bispo de Felixlândia para sagrar a capela e ele disse: "Sr. Manoel, não posso 
fazer isso porque, no cânone da Igreja, para sagrar a capela é preciso que seja 
patrimônio da Igreja, e o senhor não tem terra, não tem propriedade". Manuelzão 
respondeu que realmente não tinha, mas que ele não precisava ir, e disse: .. Eu não 
estava aqui quando Deus fez o mundo, mas fiz a capela de terra, de pau, de pedra e 
água, coisa que Deus fez, então, ela já é sagrada. O senhor não precisa ir". Voltou 
para a sua terra, e um padre de Pirapora ficou sabendo da história, indignou-se, foi lá 
c rezou a missa. Manuelzão ficou radiante, fez a grande festa, e Guimarães Rosa ficou 
impressionado com a sua liderança. 

Manuelzão só voltou a Dom Silvério quando tinha 91 anos, para receber um título. 
Aí, soube que a ex-futura esposa, sua prima, com aproximadamente 88 anos, tinha se 
separado do marido e quis visitá-la. Chegando lá, conversou com ela e falou: "Pois é, 
se tivéssemos casado, quem sabe estávamos juntos até hoje?''. 

Esse era o Manuelzão. O seu nome no projeto foi uma boa idéia porque ele 
representa a linguagem do sertanejo que está na literatura do Guimarães Rosa, 
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representa o sertão com peixe, o sertão em que o cerrado não era só 30%, o 
sertão sem esse monte de eucalipto, sem essa destruição estúpida que produz lucro 
por I 00, 200 anos, mas que depois vai acabar com a mata atlântica, com o cerrado. 

Essa visão economicista, de curto prazo, que sempre predominou no Brasil, 
inviabiliza o futuro do planeta. Sempre fomos colonizados, vinham aqui para roubar o 
nosso negócio. Isso continua, só que nós é que mandamos. Está pior do que na época 
da Colônia, os nossos líderes são subservientes. O Manuclzão era altivo, autêntico e 
tinha a cara do povo brasileiro. Quando tinha 70 anos e ia operar de uma úlcera, 
perguntaram-lhe se não estava com medo de morrer e ele respondeu que não tinha 
medo da morte porque sabia que ia morrer um dia, que tinha medo do amor falso, que 
mata sem Deus querer. É desse amor falso que devemos desconfiar e tomar cuidado 
na reconstrução do nosso País. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Informamos ao 

plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores, as questões 
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para 
que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do 
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos. dispensada a formalidade 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Pergunta de Andréa Scalon, da Secretaria Municipal de 

Habitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dirigida à Profa. Regina: 
"Enfocando a questão das favelas, qual a sua avaliação em relação à necessidade de se 
respeitarem as leis ambientais contrapondo-se ao planejamento das favelas e o custo 
social e financeiro das remoções?". 

A Sra. Regina Maria de Fátima Camargos - As favelas são ocupações espontâneas e 
geram os mesmos problemas dos condomínios na medida em que não cuidam 
seriamente da proteção desde o início. Mas já se foi o tempo em que o problema 
ambiental era visto apenas como perda de biodiversidade, como proteção de animais. 
Hoje o problema ambiental é um problema social. Então, não vou discutir se o melhor 
é a remoção ou a manutenção das favelas, mas é perfeitamente possível trabalhar 
nelas em termos de organização do espaço de forma que se tenha um controle 
ambiental melhor, contenção de taludes. Por exemplo, na Favela Santa Lúcia, vemos 
uma arborizaçâo de fundo de quintal bem grande, há uma contenção. No meu 
entender, não são duas coisas incompatíveis, embora não seja nenhuma especialista 
em planejamento urbano. 

O Sr. Presidente- Temos uma pergunta dirigida à Mesa, a qual repassamos ao Prof. 
Apolo: "Quais ações efetivas devem ser executadas para obtermos os resultados 
desejados a partir do equilíbrio homem-cidade?", 

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Estamos preocupados em trabalhar a questão urbana 
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e rural com uma continuidade dentro do pensamento de bacia hidrográfica. Por 
exemplo, quando se construiu Belo Horizonte pensou-se num local, não se pensou-se 
na bacia do rio das Velhas. A ocupação da região foi feita dentro da idéia de se 
jogarem os esgotos nos rios. A cidade cresceu, foi-se desenvolvendo e, hoje, com essa 
política, temos a destruição de um rio. A ocupação do solo foi feita sem cuidados. No 
caso de Belo Horizonte, os córregos foram considerados como o fundo da casa. A 
cidade não teve uma preocupação com os seus rios e córregos. 

De certa maneira, isso privilegiou a região da serra c das moradias. Tanto é que o 
matadouro era do lado do rio das Velhas. Pode-se entender que tinham necessidade de 
ficar livre daquilo, mas a idéia da ocupação do solo era uma visão local. Se se 
pensasse na bacia do São Francisco e todos os municípios a jusante de Belo 
Horizonte, na região metropolitana, teríamos outra política. 

Quanto à impermeabilização do solo urbano, hoje todos os quintais são cimentados. 
Temos de fazer uma campanha para que eles tenham terra, com pequenos arbustos e 
gramas, para coletar água de chuva. Fiquei sabendo que em Santiago do Chile existe 
uma política intensa para o aproveitamento da água de chuva. O Edésio me falou 
sobre isso. Lá quase não chove. Já morei lá. Então, quando chove, aproveitam ao 
máximo essa água. Lá é tudo seco. Há muita água somente nos Andes. 

Precisamos mudar a política em relação à impermeabilização urbana. Você hoje 
tem asfaltamento de ruas pequenas. Tem de haver outros pavimentos que permitam a 
infiltração da água. Toda a política de coletar água de chuva tem de ser incorporada. 
Estamos passando a dar valor à água por causa da escassez. A economia surgiu para 
administrar a escassez. Quando as coisas vão ficando raras, começa a preocupação 
com o planejamento. Temos de saber defender as coisas antes que cheguem ao ponto 
da escassez. É uma visão de sustentabilidade em longo prazo. É mais ou menos isso. 
Acho a pergunta muito ampla, poderia pegar outros aspectos, mas preferi ficar por 
aqui. 

O Sr. Presidente - Prof. Apolo, quebrando um pouco a formalidade, tenho aqui um 
recado da Daniela, seguramente uma sua admiradora. Vou lê-lo: "Prof. Apolo, você é 
maravilhoso. Um grande beijo". 

O Sr. Apolo Henriger Lisboa - Puxa vida, achei que isso era só para os artistas. 
Estou muito satisfeito, Daniela. O que tenho feito é simplesmente acreditar no meu 
sonho, no que penso e lutar para que isso aconteça, mesmo que as pessoas digam que 
uma andorinha só não faz verão. O Projeto Manuelzão hoje é um bando de 
andorinhas, um bando de pessoas por todo lado. Estamos organizados, e a beleza 
desse trabalho é a luta pelo imaginãrio novo. Quando falamos sobre a volta do peixe 
ao rio das Velhas, isso é possível, ela vai monitorar a qualidade do meio ambiente. 
Integramos todos os setores em outra questão meio sem lógica. Dentro da Faculdade 
de Medicina, onde sou professor, quando colocamos que a volta do peixe é indicador 
positivo de saúde, não estamos falando que é mortalidade infantil. É a volta do peixe, 
quebrando totalmente o raciocínio dos especialistas. O Projeto Manuclzão tenta fazer 
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o raciocínio sistêmico, imaginar o mundo como uma coisa só, saúde animal, 
vegetal, da flora e essa integração. Por isso, esse projeto exerce uma certa atração 
sobre as pessoas. Ele respeita também a identidade cultural. Trabalhamos com várias 
ONGs e associações de moradores. Cada uma mantém a sua identidade cultural e 
organizacional. Só pedimos que nos integremos para trazer o peixe de volta ao rio das 
Velhas. Voltando o peixe, vai haver mais saúde e uma nova mentalidade civilizatória. 
Muito obrigado. Quero conhecer a Daniela depois. 

O Sr. Presidente - Passo a pergunta do Prefeito de Santana do Riacho, Sr. Rogério 
Sepúlveda. É a seguinte: "Sr. Apolo, assistindo ao programa de televisão da Câmara 
dos Deputados sobre a revitalização do rio São Francisco, em nenhum momento o 
Projeto Manuelzão foi citado. Está faltando articulação com a esfera federal? Existe 
apoio federal ao Projeto Manuelzão?". 

O Sr. Apolo Heringer Lisboa- Em primeiro lugar, ele não é Prefeito de Santana do 
Riacho. Ele trabalha na Prefeitura, o Prefeito é o Eustáquio. Pelo contrário, estive há 
20 dias, em 11 de outubro, no alto da nascente do São Francisco, na serra da Canastra. 
O Presidente Fernando Henrique compareceu a esse ato. Fui convidado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, e o Projeto Manuelzão foi citado como exemplo de 
metodologia para trabalhar a questão do meio ambiente, a questão da água. O 
Ministério do Meio Ambiente liberou-nos uma ajuda para que pudéssemos nos 
equipar melhor, comprar computadores, fazer processamento, contratar pessoas para a 
área administrativa, porque estava ficando muito cansativo. Se você não resolve a 
parte administrativa, ela o engole. Sem ela, você também não faz nada. Não há como 
fugir da questão administrativa. Acho que a administração é uma das coisas mais 
importantes, o difícil é achar administrador bom, porque ele tem de trabalhar com 
paixão. Não pode existir só a técnica. Ele tem de ser tudo isso. 

Sempre tivemos muito apoio do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de 
Recursos Hídricos, tanto na época do Paulo Romano quanto agora, na do Dr. José 
Carlos Carvalho. Queríamos ter mais apoio do Ministério da Saúde, que ainda está 
dentro da perspectiva da doença. Propus mudar o nome do Ministério da Saúde para 
Ministério de Assistência aos Doentes e que o Governo Fernando Henrique fosse da 
saúde. Se ele manda o Serra cuidar da doença, e os outros acham que ele está 
cuidando da saúde, fica difícil. Quem está cuidando da saúde no Brasil? Saúde é uma 
conquista de um governo como um todo, incluindo a sociedade; é agricultura, é 
moradia, é transporte, política de emprego, de salários. Em Minas, temos tido apoio 
de vários órgãos do Governo Estadual e de várias Prefeituras. O Manuelzão procura 
integrar todos os órgãos. Temos um grande trabalho de mobilização social. Não 
somos uma ONG, não estamos mais no Governo, porque não conseguimos. Não sei o 
que fazem as pessoas que chegam ao Governo. Eles têm muita facilidade de chegar ao 
Governo. Temos um ponto de vista que muitas vezes se choca com certos interesses, 
mas temos muito apoio do Dr. Paulino Cícero. Muitas vezes, não é o apoio que tanto 
queríamos. Gostariamos de ter uma participação maior junto à FEAM para controlar a 

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



1308 
qualidade de água, o problema das mineradoras, da agricultura, porque esta 
também polui muito. É uma conquista ainda. Procuramos fazer sugestões, soluções e 
parcerias, com 10%, 50%, com quem quiser. Batemos diretamente em último caso. 
Temos conquistado espaço e apoio, tentando oferecer alternativas e saídas para os 
nossos problemas. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Vereador Darci de Souza Lima, da Câmara 
Municipal de Santa Luzia, dirigida à Prof. Regina. É a seguinte: "Dra. Regina, a 
invasão das mineradoras, degradando o meio ambiente em busca de riquezas como 
minério, ouro, pedras preciosas, é institucionalizada. O desmatamento para fazer 
usinas, fazer loteamentos é, até certo ponto, autorizado pelo poder público. A 
COPASA está entre as maiores poluidoras do Estado, inclusive cobrando dos usuários 
uma taxa igual à da água. Como a senhora pode ver, a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
não tem sido honestamente aplicada. Todos os dias ela é desrespeitada pelos seus 
próprios autores. Será que não está na hora de refonnulá-la ou, até mesmo, de 
reformular a própria verba?". 

A Sra. Regina Maria de Fátima Camargos - Acho que sempre é hora de reformular 
as coisas. O processo é dinâmico, devemos estar em cada âmbito do trabalho. Onde há 
mais exigência de qualidade, a tendência é que esta melhore. Leis de uso do solo de 
municípios, existem muito poucas nessas regiões. Poucas cidades têm leis de uso do 
solo. Belo Horizonte já tem. O que monitora esse tipo de empreendimento, 
mineração, a questão da água, é o processo de licenciamento, que é feito com a 
participação da sociedade, por meio do COPAM, das câmaras técnicas. 

Temos de melhorar o nível dos estudos, dos pareceres técnicos e da representação 
do COPAM. A FEAM trabalha para o COPAM. O COPAM é que toma decisões. O 
papel da sociedade é colocar bons representantes no órgão; não que sejam maus, mas 
que sejam cada vez mais cobrados. 

O processo é dinâmico. O que existia há dez anos é diferente do que existe hoje. 
Não é possível, nem mesmo desejável, que não haja empreendimentos, sejam eles 
minerários, loteamentos ou tratamento de água. Precisamos de tudo isso, mas as 
negociações têm de levar em conta as perdas e os benefícios, de modo a garantir 
condições ambientais, apesar dos empreendimentos. Temos de estar sempre 
reformulando, e a sociedade civil, por meio de seus representantes, não pode deixar 
de participar. Não tem outro jeito. 

O Vereador Darcy de Souza Lima - Sou um Vereador preocupado com a proteção 
ambiental. Desde que fui Prefeito de Ipatinga, abracei a causa e dela não consigo mais 
abrir mão. 

O professor resumiu tudo numa só frase: está faltando amor e seriedade. Quem 
assistiu ontem ao "Jornal Nacional", da Globo, pôde ver a invasão das companhias 
mineradoras em áreas de São Paulo. Exploram e depois vão embora, sem olhar para 
trás. 

Fui Diretor da Secretaria de Minas e Energia, na área de mineração. Não sei dizer 
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A FEAM, a meu ver, é responsável, mas a Ora. Regina jogou a responsabilidade 
para o COPAM. Precisamos fazer encontros para discutir o tema, caso contrário, 
ficaremos nos confrontando o resto da vida. 

Ao mundo resta encarar com amor e seriedade a questão do meio ambiente, porque 
estamos matando e morrendo em doses homeopáticas. Ou o fazemos agora ou 
sucumbiremos todos. Falta entrosamento e entendimento nessa área. Por isso, 
parabenizo esta Casa pelo trabalho que está realizando e todos os que dele estão 
participando. 

A Sra. Regina Maria de Fátima Camargos - V ale registrar que o trabalho de 
cadastramento dinâmico, que foi financiado pelo IBAMA, contou com a panicipação 
do Prof. Edésio. 

Concordo com o Vereador. A sociedade civil, os técnicos, cada um de nós, 
individualmente, precisa ficar cada vez mais exigente, porque o momento é sério. 
Temos de trabalhar com muito amor nessa história. 

Não é que eu esteja jogando a responsabilidade para cima do COPAM. A situação é 
real. Muitas vezes, os técnicos fazem um parecer contrário ao empreendimento, mas a 
câmara técnica o aprova e concede licença ao empreendimento. Isso não é fictício. O 
contrário pode acontecer também. Cada caso é um caso. 

O Vereador Darcy de Souza Lima - A COPASA deu um grande passo com a 
inauguração da ETE em Belo Horizonte e em Ipatinga. Acredito que, a partir disso, 
vamos chegar ao ponto desejado. 

Já estava preocupado com a FEAM, a Ora. Regina falou do COPAM, e agora fico 
sabendo que também o IBAMA está envolvido na história. É isso que complica a 
situação no País. Cada um tem uma parcela de culpa, mas não se sentam em torno de 
uma mesma mesa para conversar. Vejo presentes apenas representantes do FEAM. 
Ninguém do COPAM nem do IBAMA. Temos de seguir o exemplo do Manuelzão. 
Como? Transformando em ação o que ele nos ensinou. 

O Sr. Presidente- Agradecemos a participação do Vereador Darcy, ex-Prefeito de 
Ipatinga, homem público com grande experiência política e administrativa, que tem 
credibilidade e deve, portanto, ser ouvido com atenção. 

Pergunta do José Maria à Profa. Rosa Maria: "Que tipo de ações legislativas e 
executivas podem ser adotadas para facilitar a divulgação da educação ambiental? A 
participação da Secretaria da Educação tem sido ativa nesse campo?". 

A Sra. Rosa Maria Ferreira- Há, na Secretaria da Educação, um setor na Divisão de 
Renovação Curricular que cuida dos processos de educação ambiental e que tem 
trabalhado com as Prefeituras. 

Temos parceria com o IBAMA, que, muitas vezes, nos convoca para ministrar 
cursos de multiplicadores para professores de algumas cidades do interior. Essas 
ações têm várias participações institucionais. As parcerias existem desde a época em 
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O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Completo a resposta da Profa. Rosa informando que 
a Secretaria da Educação tem o Convênio Manuelzão V ai à Escola. Estamos 
trabalhando nas 1.750 escolas públicas de 1° e 2° graus em toda a bacia. Enviamos 10 
jornais para cada escola, fazemos reuniões microrregionais c estamos introduzindo 
uma cartilha de educação ambiental. 

O Secretário Mun1io Hingel foi à serra do Cipó para participar do encerramento do 
encontro das professoras premiadas por serem vitoriosas em projetos de adoção de 
corpos de água em suas escolas. O Secretário tem dado todo o apoio ao nosso 
trabalho. 

As escolas são as instituições que mais fazem pela educação ambientaL Precisam de 
mais apoio, porque todos os projetos convergem para elas, e as professoras não estão 
conseguindo fazer tudo o que deveriam. É preciso aumentar-lhes o salário e dar-lhes 
mais condição de trabalho. Implementar as bibliotecas escolares e tornar disponíveis 
pessoas para fazer trabalhos práticos é necessidade imperiosa. 

O Sr. Ronald de Carvalho Guerra - Cumprimento o Deputado José Mílton, que 
esteve na cachoeira das Andorinhas na Semana do Meio Ambiente. 
Coincidentemente, o assunto de que vamos tratar refere-se à cachoeira das 
Andorinhas. 

Falo em nome do Comitê Manuelzão de Ouro Preto e do grupo técnico que se 
formou a partir de uma audiência pública oconida em março naquela cidade, para 
discutir os problemas da cachoeira das Andorinhas. Formam o grupo o !F AM, o IEF, 
a UFOP, a Câmara Técnica do Conselho de Desenvolvimento Ambiental de Ouro 
Preto, o Projeto Manuelzão, os Amigos do Meio Ambiente de Ouro Preto, a 
Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto - duas ONGs da cidade - e a 
Associação do Bairro do Morro São Sebastião. 

A cachoeira das Andorinhas encontra-se numa área inserida na AP A, que é próxima 
ao Bairro do Morro São Sebastião, que, ao longo do tempo, vem sofrendo graves 
problemas ambientais. No início deste ano, a comunidade mobilizou-se, buscando 
solucionar tais probleinas. Tudo começou com um grande abraço em torno da 
cachoeira, que contou com a participação maciça da população de Ouro Preto. 

Um decreto municipal de 1978 já estabelecia a implantação de um parque naquela 
área, mas o papel ficou acomodado nas prateleiras. As ações não estão sendo 
realizadas. O local nem pode ser chamado de parque ainda, porque não há nada 
efetivo. Está em completo abandono. 

Com base no decreto, o grupo desenvolveu novo trabalho para redefinir a área do 
parque, que entendemos que poderá ser municipal ou estadual, embora a pressão do 
bairro seja grande. 

Voltando ao que disse o Secretário Paulo Maciel, a área não está tão preservada 
assim. Atualmente, o processo de invasão da cachoeira das Andorinhas foi acelerado. 
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Desde que se notificou que o parque seria definido, muitos estão tentando ganhar 
um pedaço de terra na área, até mesmo edificando construções. A exploração de 
quartzito está atingindo proporções exorbitantes. A antiga exploração da Alcanti 
Bauxita transformou-se em acelerada exploração de cascalho. 

A APA sozinha não pode solucionar o problema. É preciso delimitar a área, que não 
é grande - são apenas 700ha - e envolve a ruína do morro da Queimada, acervo 
arqueológico de Ouro Preto, que também está sofrendo graves prejuízos. 

Passaremos a proposta ao Deputado José Milton, esperando receber a atenção da 
Assembléia, para unirmos forças e conseguirmos implantar o parque. 

Podemos fazê-lo ou através da Prefeitura Municipal ou do Estado ou de uma 
parceria com a universidade ou de outra forma, pois precisamos rapidamente 
implantar o Parque da Cachoeira das Andorinhas_ 

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a participação importantíssima do 
Ronald, dizendo que o Projeto Manuelzão tem seus coordenadores regionais. Ele 
desenvolve um trabalho importante e sério dentro dos objetivos maiores do projeto e 
está de parabéns. Estivemos naquele evento com os companheiros do projeto, o 
Apolo, a Cida, o Inácio e outros, e, com certeza, sua participação hoje é importante a 
fim de que se adotem medidas urgentes para a preservação daquele importante parque 
natural, que está em uma região riquíssima, no Município de Ouro Preto. 

A Ana Cristina Fernandes, representante da Secretaria Municipal de Educação de 
Ribeirão das Neves, agradece a contribuição do Projeto Manuelzão, que trabalha junto 
à educação ambiental de sua cidade: "Somos uma cidade que, junto com o Projeto, 
sonhamos e estamos construindo, como já foi dito pelos expositores, um ambiente 
mais saudável para todos. Parabéns". 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres 

expositores, às demais autoridades e participantes, bem como ao público, por sua 
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 154' REUNIÃO ESPECIAL, EM 9111/2001 
Presidência do Deputado I v o José 

Sumário: Comparecimento - Abertura- Ata- Composição da Mesa para o primeiro 
Painel - Destinação da reunião - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. João Carlos de Melo - Palavras do Sr. Mário William Esper- Palavras 
do Sr. Eberhard Aichinger- Palavras do Sr. Wander Borges -Palavras do Sr. Geraldo 
Marques da Fonseca - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Composição da 
Mesa para o segundo Painel - Palavras da Sra. Ana Paula Bax - Palavras do Sr. Renê 
Vilela- Palavras do Sr. Jvson Rodrigues- Palavras do Sr. Gil César Moreira de Abreu 
- Palavras do Sr. Albino Batista Gomes - Palavras do Sr. Osvaldo Machado -
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Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José, Agostinho Patrús, Agostinho Silveira, Anderson Adauto, Antônio 

Andrade, Bilac Pinto, Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José)- 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 Hely Tarqüínio, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa para o Primeiro Painel 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exrnos. Srs. 
Paulo Maciel, Secretário Municipal do Meio Ambiente, representando o Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte, Dr. Célío de Castro; Apolo Heringer Lisboa, 
Coordenador do Projeto Manuelzão; João Carlos de Melo, representante do IBRAM; 
Mário William Esper, Gerente de Normas e Assuntos Estratégicos da Cimento 
Portland; Eberhard Aichinger. Presidente da Câmara de Indústria e Turismo da 
FIEMG; Wander Borges, Prefeito Municipal de Sabará; e Geraldo Marques da 
Fonseca, Prefeito Municipal de Santana do Pirapama. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de Debates Proteção 

Ambiental na Bacia do Rio das Velhas, Situação Atual e Perspectivas, com o tema 
.. Atividades Econômicas nas Áreas de Proteção Ambiental", no primeiro painel, e no 
segundo, com o tema Estudo de Casos e Implantação de APAs. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do Vice-Prefeito 

de Lagoa Santa, Sr. Nélson Cândido; do Secretário de Meio Ambiente de Lagoa 
Santa; Márcio Mariane; do Secretário Municipal de Caeté, Sr. Almir Vieira Júnior; do 
Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente de Ouro Preto, Marcelo Fonseca; da 
Secretária de Meio Ambiente de Sabará, Sra. Carmen Tereza Lopes Alves, do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Raposos, Désio Cafiero, e do Prefeito 
Nereu Nunes Pereira, do Município de Periquito. 

Palavras do Sr. Presidente 
É com grande satisfação que estamos tendo a oportunidade de pa.rt.Ictpar, 

juntamente com o Deputado José Milton, com o Deputado Fábio Avelar, com os 
convidados, debatedores e todos que aqui comparecem nesta tarde de sexta-feira, 
entendendo que é um tema de grande relevância. Estamos discutindo a bacia do rio 
das Velhas dentro de uma preocupação da Assembléia Legislativa, que organizou, 
durante este ano, o movimento Minas em Defesa das Águas, junto com órgãos 
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governamentais, com a sociedade civil e todos aqueles que estão efetivamente 
comprometidos com a qualidade de vida, com o meio ambiente, com o 
desenvolvimento sustentável. É importante discutir o rio das Velhas nesse contexto, 
debatendo e apontando não só as experiências exitosas que vêm sendo desenvolvidas 
nos projetos e nos programas, mas também pensando numa dimensão maior do rio 
São Francisco. pensando no nosso País, no passivo ambiental que temos em nossas 
mãos. Todos nós. Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, sociedade civil estamos 
diante de uma grande responsabilidade. Este ciclo de debates tem esse sentido. 
Queremos aqui, ao fazer a abertura do ciclo desta tarde, desejar êxito aos nossos 
expositores, debatedores e a todos que estão trazendo sua contribuição para que, de 
fato, a sociedade possa ter, a partir daqui, ações efetivas para alcançarmos o objetivo 
de resgatar um mínimo de qualidade de vida dos nossos cursos de água, entregando à 
nossa população um rio que historicamente marcou a vida do povo mineiro. 

Palavras do Sr. João Carlos de Melo 
Senhoras e senhores, é uma satisfação fazer um comentário sucinto sobre a 

atividade minerária como um todo. Gostaria de iniciar comentando alguma coisa 
sobre o início da nossa formação profissional. Quando estagiário da DESB, já algum 
tempo, um dos temas escolhido, desenvolvido e apresentado pelo meu grupo de 
trabalho foi "Minas Gerais - Pólo Estratégico de Desenvolvimento". Daquela época 
até os dias de hoje, muito daquilo que foi previsto se efetivou de forma muito 
concreta, enfocando de uma forma básica a razão de ser desses fatos. Primeiro, nosso 
próprio sistema de colonização, passando pela formação cultural do nosso povo, pela 
formação do espírito de mineiridade de definir uma série de posições antes de avançar 
um pouco mais e de ter uma consciência bastante específica do que poderia ser feito, 
das conseqüências, dos fatos e de todo o envolvimento. Posteriormente, há cinco ou 
seis anos, quando Belo Horizonte foi contemplada com um encontro da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, evidenciou-se, por meio de um trabalho 
apresentado com bastante profundidade, que a Capital mineira e a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte apresentavam um padrão e uma qualidade de vida 
com um desenvolvimento bastante equânime, com uma forma bastante evolutiva de 
uma série de processos em que foi possível implantar boas escolas, bons hospitais, 
bom sistema viário, bom sistema de comunicação, especificamente em função dessa 
potencialidade que Minas Gerais retrata. Essa potencialidade nada mais é do que os 
nossos recursos minerais, os nossos recursos pessoais, os nossos políticos, o nosso 
povo como um todo, que vem agregando todo esse conhecimento. Na nossa 
apresentação, vamos tentar evidenciar esses aspectos. 

Antes de abordar os aspectos socioeconômicos, gostaria de apresentar algumas 
transparências em que procuramos enfocar, de uma forma clara, esses comentários. 

Nesses "slides" tentamos mostrar a colocação das APAs ao longo da área de 
influência direta do rio das Velhas. 

Estamos vendo Belo Horizonte, e mais ao norte temos a APA de Lagoa Santa, com 
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o desenvolvimento de atividade minerária mais voltada para a construção civil, 
como cimento, brita, calcário. Ao sul da APA Sul, temos a APA Carst, das 
Andorinhas, onde há um desenvolvimento muito incipiente, notadamente quartzito, de 
forma bem artesanal. 

Gostaria de falar sobre a colocação da APA Sul em relação à grande drenagem do 
rio das Velhas em seu nascedouro. Como se avalia qualquer segmento de definição de 
uma unidade de conservação numa proposta de zoneamento em que se invoca a 
questão de água, de acordo com o meu ponto de vista e o ponto de vista de quem 
trabalha no tema, é que a unidade específica deveria ser a bacia hidrográfica, e não 
apenas uma área definida. Para que houvesse uma avaliação mais específica dessa 
bacia hidrográfica dever-se-ia pensar em fazer uma avaliação mais detalhada das 
nascentes do rio das Velhas nesse trecho fora da APA SuL Toda a avaliação de água 
nessa área em torno da AP A deveria ser ligada ao Comitê de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio das Velhas, que já está implantado. 

Podemos observar que as principais drenagens de Belo Horizonte carreiam para o 
rio das Velhas e as principais drenagens, mais acima da APA Sul, no ribeirão Itabira e 
no ribeirão Mata Porcos, que também apresentam alguns problemas de controle, 
carreiam para essa área. O que existe em cima é carreado para dentro da área da AP A 
também. Seria necessária uma avaliação mais detalhada do plano de manejo e seria 
necessário que o plano de unidade fosse considerado, não só área da APA, mas 
também em todo o entorno da bacia hidrográfica. 

Nesse outro "slide" tentamos mostrar a composição fundiária das principais 
minerações que se encontram na área da APA. A área total das principais mineradoras 
que se encontram na área da APA envolvem aproximadamente 32%. O somatório de 
todas essas áreas é pontual, representa 2,7% do total da APA, dos 104.000ha. As áreas 
destinadas às reservas atingem o percentual de 2,3% da área da APA. Ou seja, em 
termos de áreas definidas como unidade de conservação, reserva particular de 
patrimônio natural, assim como aquelas áreas devidamente protegidas, praticamente 
equivalem, em termos de superfície, a 2,3% para 2,7%. As áreas que hoje estão 
preservadas pelas mesmas empresas representam 32% do total da APA. Nesse quadro 
mostramos qual a área utilizada pelas mineradoras em relação à área da APA como 
um todo. O somatório de todas as áreas, diretamente trabalhadas, como oficinas, áreas 
de mineração, depósito de estéreo, barragem de contenção, representam 2,7% do total 
da APA, sendo que áreas em processo de homologação e homologadas representam 
2,3%; as áreas totalmente preservadas representam, 32,2%. 

Nesse ''slide", Minas Gerais apresenta como característica, de uma forma bem 
precisa, uma elevadíssima participação do seu produto mineral no PIB brasileiro. 
Minas Gerais representa 32% da produção mineral do País contra 14% do Estado do 
Pará, que é minério de ferro, e uma série de outros Estados numa proporção um pouco 
menor. Mas parte significativa do nosso PIB advém desse fato, o que foi comprovado 
nessa estrutura básica definida pelo ISBPC algum tempo atrás. 
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Esse "slide'' tenta mostrar o que cada município recebe de impostos, que hoje 

podemos citar de uma forma mais dirigida. De acordo com os últimos dados, 
praticamente 18% de todo imposto arrecadado recai nos quatro ou cinco municípios 
principais que se encontram na APA: Nova Lima, Santa Bárbara. Itabirito e Ibirité. 

Quando fazemos uma análise sobre a atividade mineral no Estado, especificamente 
na APA Sul, não se compara com a seqüência de exportação brasileira na receita de 
janeiro a agosto de 2000. Podemos notar que a evolução do minério de ferro e os seus 
agregados retratam 18,4% de tudo que é exportado pelo País. Ou seja, a exportação de 
minério como um todo representa 5,6%, mais os agregados, aço, automóvel e tudo 
mais, o somatório de tudo isso representa, aproximadamente, 19% da exportação 
brasileira, que advém do minério de ferro. A grande província minerária específica 
em minério de ferro se encontra nesse trecho do Quadrilátero Ferrífero e, de forma 
muito específica, na área da APA Sul como um todo. Aproximadamente 70% estão 
dentro da AP A Sul. 

A estratégia que desenvolvemos possibilitou a formação da malha ferroviária, 
extremamente expressiva e possibilitou, antes de mais nada, todo um parque 
siderúrgico agregado a esse tema. Nesse conceito da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, foi possível haver um desenvolvimento muito acentuado. Minas Gerais, 
como pólo estratégico de desenvolvimento, é o berço de toda essa seqüência de 
política ambiental. Mais uma vez, toda conotação ambiental advém originariamente 
do Estado. Existe uma série de discussões, uma série de ajustes no processo. Isso é 
uma dinâmica a que a própria situação nos leva. 

Vou mostrar um vídeo que evidencia essa questão da mineração como um todo, 
esses aspectos que comentamos de uma forma bastante sucinta, nesta fase. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Mário William Esper 
Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oponunidade de estar presente nesta Casa 

para apresentar alguns dados do nosso setor. O trabalho está um pouco extenso~ por 
isso, vou deixar com os senhores o disquete com os dados e vou pular algumas 
transparências para cumprir o prazo de I O minutos. 

Para os senhores terem uma idéia do que é o cimento portland, é um pó fino que 
tem propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes e que endurece sob a ação da 
água. O cimento foi descoberto em 1824 por um inglês chamado Joseph Asped, que, 
fazendo uma experiência, viu que, calcinando a argila com calcário, obtinha esse pó 
aglutinante a que ele deu o nome de portland, porque se parecia com a cor da ilha de 
Portland, na Inglaterra. Por isso, todo cimento feito dessa maneira chama-se portland. 
A primeira fábrica no Brasil foi aberta em 1926: a Cia. Portland, em São Paulo. O 
consumo era de 410.000t por ano, e era tudo importado. Em 1939, já eram cinco 
fábricas, com 5% de importação. Em 1953, 15 fábricas, com consumo de 3.000.000t, 
sendo que l.OOO.OOOt era importado. Em 2000, temos 66 fábricas, com uma produção 
de 40.000.000t por ano. 
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Este "slide" mostra o esquema de fabricação. 
Conforme o tipo de cimento, poderão ser acrescidas, no processo da moagem, 

matérias-primas conhecidas como escória, ( ... )e calcário. Nas adições utilizadas nesse 
processo, a escória é subproduto das grandes siderurgias, o ( ... ) é um subproduto de 
termoelétrica. 

Queria me deter um pouco mais nesta pane do processo de aproveitamento dessas 
adições, por razões técnicas, econômicas, ecológicas e estratégicas. Em Minas Gerais, 
principalmente, há o aproveitamento das escórias granulares de altos-fomos, que 
tecnicamente melhoram as propriedades do concreto, que é o produto final utilizado 
no cimento. Por razões econômicas - ela diminui o custo energético - e por razões 
ecológicas, aproveita-se toda a escória das grandes siderurgias no cimento. Portanto, 
são matérias com resíduos poluidores que são aproveitados no cimento. E a estratégia, 
como fundo ecológico, é a preservação de jazidas de calcário. 

Neste "'slide" estão todos os tipos de cimento produzidos no Brasil, que tem uma 
gama muito grande de tipos de cimento. 

Aqui mostramos alguns indicadores da produção no Brasil. Tendemos a uma 
estabilização no ano 2000. 

O Brasil é o 6" maior produtor mundial de cimento portland, com 40.000.000t. Em 
compensação, o Brasil consome muito pouco: a média mundial é de 267k por 
habitante e por ano, e o Brasil está com 240k ou 250k por habitante e por ano. Minas 
Gerais tem 12 unidades de produção, é o principal Estado produtor do Brasil c 
responde por 25% de toda a produção nacional de cimento, ou seja, por cerca de 
9.000.000t. 

Agora, vamos ver a inserção da indústria de cimento na bacia do rio das Velhas. 
Estão aí os dados que todos já conhecem sobre a bacia do rio das Velhas e a sua 
importância: são mais de 4 milhões de habitantes, abrangendo 51 municípios. 

As atividades econômicas estão na bacia do rio das Velhas. A indústria de cimento 
se insere no setor de produto mineral não metálico. 

Os focos de poluição, com maior concentração no trecho da alta Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, com mais de 3 milhões de pessoas, respondem por 
mais de 86% da bacia. O principal agente de poluição é esgoto não tratado, tanto 
doméstico quanto industrial. Nos trechos médio e baixo, predominam as atividades 
agrícola e pecuária. 

Aqui temos o principal uso do solo, que é a pastagem, com 45%; e a mineração tem 
O, 16% de participação. Dentro da bacia, existem quatro fábricas de cimento, a ( ... ), a 
SOEICOM, a Marco Correia e a ( ... ). No ano 2000, a produção de cimento é de 
4.800.000t. Essas quatro fábricas geram acima de 2.500 empregos, diretos e indiretos, 
e contribuem com impostos no valor de mais de 200 milhões por ano. 

Todas as atividades têm licença ambiental. Nessas quatro fábricas, há a preservação 
de jazidas que tenham matas virgens ou caverna e identificação de fósseis de mais de 
150 anos de produção, que estão preservados. O reaproveitamento da água é acima de 
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99%. Toda a água é reaproveitada, perdendo-se apenas a água de evaporação. Há 
um monitoramento contínuo de águas superficiais e subterrâneas, há racionamento de 
energia elétrica. Existe um controle rigoroso de emissão de particulados, por meio de 
eletrofiltros de última geração e programas de controle ambiental. Essas quatro 
fábricas têm a Certificação de Qualidade ISO 9000, e temos uma fábrica, a ( ... ), com 
Certificado de Qualidade Ambiental ISO 14.000. É a primeira fábrica com essa 
certificação na América Latina. 

Como indicadores que têm impacto direto no meio ambiente, na bacia, temos o 
consumo médio de energia elétrica dessas quatro fábricas, que está em torno de 
105k\Vh por tonelada, enquanto a média internacional, o padrão considerado 
internacional é de 11 OkWh por tonelada. O consumo médio de água é em torno de 
1 ,40m3 por tonelada, com mais de 80% de reaproveitamento no processo, com 
reaproveitamento total acima de 99%. Essas ações levam a este ditado do pessoal da 
qualidade, de que não é possível continuar fazendo as coisas sempre da mesma 
maneira e esperar que os resultados sejam diferentes. 

E, finalizando, quero dizer que a indústria de cimento, no Brasil, tem inovado em 
gestão e tecnologia para uma convivência harmônica com a comunidade e o meio 
ambiente. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Eberhard Aichinger 
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de agradecer o 

convite que esta Casa nos faz e agradecer ao Deputado Ivo José por poder participar 
deste importante evento que versa sobre a bacia do rio das Velhas, uma das 
importantes bacias do Estado de Minas Gerais. Boa parte dela está inserida no projeto 
que a Câmara de Indústria e Turismo da FIEMG, por meio da grande visão de seu 
Presidente, Dr. Stefan Salej, nos permitiu e nos indicou que desenvolvêssemos: o 
Projeto da Estrada Real. 

O objetivo desse projeto é apoiar o Programa de Recuperação e Aproveitamento do 
Potencial da Estrada Real e suas variantes, transformando-a em um produto turístico, 
gerando empregos, contendo a imigração para os grandes centros e melhorando a 
distribuição de renda ao longo de seu percurso; e desenvolver o turismo sustentável. 
com preservação do patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente. Estamos 
totalmente inseridos no projeto. 

O percurso da Estrada Real possui dois eixos, conhecidos como Caminho Velho e 
Parati-Ouro Preto e o Caminho Novo, do Rio de Janeiro a Diamantina, constituindo 
num trajeto de mais de 1.500km. Oferece paisagens deslumbrantes da mata atlântica, 
com belíssimas montanhas, rios e cavernas, baixa densidade populacional e o maior 
conjunto de monumentos históricos do País. Proporciona oportunidade de turismo 
histórico e cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo religioso e esotérico, turismo 
de saúde, esportivo, de negócios e gastronômico. Todo esse turismo é viável ao longo 
da Estrada Real, porém, se não tivermos o meio ambiente preservado e nossas bacias 
fluviais bem conservadas, com água limpa, não conseguiremos atrair o turismo. 
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O Instituto Estrada Real, criado por iniciativa da Câmara de Indústria e 

Turismo da FIEMG, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, criada por iniciativa 
dessa Federação, com a finalidade de criar, organizar e gerenciar, juntamente com 
outras entidades, o produto turístico Estrada Real e suas variantes. 

Gostaria de enfocar que, nesta área do meio ambiente, de preservação, estamos 
dando os primeiros passos. Estávamos nos dedicando aos projetos de atração do 
turismo, de como atrair e de que tipo de infra-estrutura deveria estar preparado. Foi 
quando, efetivamente, ficou claro para nós yue a parte do meio ambieme é 
fundamental para que esse projeto tenha sucesso. 

Fomos, pontualmente, como é nosso hábito, procurando definir onde poderiamos 
contribuir com algumas ações. Vou dar dois ou três exemplos, ressaltando que 
estamos num trabalho inicial, identificando quais são os atores em cada trabalho, para 
esse desenvolvimento ter sucesso. Um aspecto é o projeto de brigadas voluntárias de 
combate a incêndios na Estrada Real. Um ponto que nos chama muito a atenção e 
preocupa, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro, no período das 
secas, são os grandes incêndios que vemos, destruindo o nosso meio ambiente. 

Essa idéia não foi nossa, mas fomos a campo trabalhá-la. Já detectamos que já há 
atores trabalhando nesse segmento. O objetivo é a prevenção de incêndios e a 
conservação do patrimônio histórico e natural da Estrada Real. Viabilização de custos 
para formação de brigadas voluntárias de combate a incêndios nos municípios, ao 
longo da Estrada Real. 

Devemos ressaltar que é fundamental a panicipação da comunidade. É 
absolutamente claro para nós e, quero crer, para todos os participantes deste 
seminário, que, sem o envolvimento da comunidade e sem que entenda que é 
importante para ela, os projetos não terão encaminhamento e sucesso. 

Há a parceria com o Corpo de Bombeiros Voluntários Tiradentes, a mais antiga 
brigada voluntária de Minas Gerais. E temos o Programa de Voluntários das Gerais, 
do sistema da FIEMG, já que estamos no ano do voluntariado. O nosso próximo passo 
é uma reunião, a ser agendada, com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, para ver 
como podemos interagir nas nossas ações. 

Outro exemplo é a APA da Serra de São José, envolvendo os Municípios de 
Tiradentes, Prados, Coronel Xavier Chaves, São João del-Rei e Santa Cruz de Minas. 
A área está na reserva da biosfera da mata Atlãntica, declarada pela UNESCO. Tem 
uma infra-estrutura que é o balneário de Água Santas, com piscinas, lanchonetes, 
lagos e quadras, diversos atrativos naturais, matas, trilhas, cachoeiras, cavalgadas, 
flora c fauna e um conjunto paisagístico. A principal atividade econômica é o turismo. 

Enxergamos para as AP As, para as reservas florestais, para as RPPNS, enfim, todas 
as áreas de uso indireto ou direto previstas na legislação, um grande caminho de 
tomar economicamente viável a sua auto-sustentação, sem dúvida, por meio do 
turismo. 

As ações do Instituto nessa área se apóiam em projeto para a criação de unidades de 
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conservação, APAs e outras similares, incentivando o turismo como forma de 
promover o desenvolvimento dessas áreas; identificar empresas e áreas públicas que 
possuam áreas naturais, ao longo da Estrada Real; divulgar informações sobre estudos 
e projetos desenvolvidos em unidades de conservação; apoiar o desenvolvimento de 
estudos específicos que orientem ações; incentivar a participação da comunidade nos 
programas de educação ambiental, especialmente em escola. Esse é outro ponto 
fundamental. Temos que trabalhar por meio das escolas. 

Gostaria de citar o exemplo da reserva natural do rio Doce em Linhares, da 
Companhia Vale do Rio Doce, que, por meio de ações, da criação de uma infra-
estrutura para o turismo - todo ele segundo uma visão de preservação ambiental -, 
estacionamento, centro de visitantes, cafeteria, loja, área de hospedagem, auditório, 
viveiro de mudas, pomar e acervo científico, hoje é auto-sustentável; há, aliás, meses 
em que gera um resultado positivo, ou seja, não é um ônus para a empresa. 

Outro exemplo: na execução dos planos diretores, outro dia, deparei, numa das 
oficinas realizadas pela Secretaria de Turismo, com um Diretor da Fundação João 
Pinheiro, Dr. Aquiles Maia, que nos apresentou um plano diretor feito para Conceição 
do Ibitipoca. ou seja. em Minas Gerais, temos uma entidade capacitada. Para se ter 
uma idéia. esse projeto levou seis meses para ser executado. Temos os meios de 
desenvolver os planos diretores. 

Com relação à bacia do rio das Velhas, poderemos estar contribuindo 
concretamente no desenvolvimento junto com os outros atores desses dois projetos -
as brigadas voluntárias de combate a incêndios e o desenvolvimento de planos 
diretores por meio da alavancagem de recursos junto com a Fundação João Pinheiro. 
E tornar as APAs e outras áreas auto-sustentáveis. Era o que tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Wander Borges 
Deputado Ivo José, 2"-Vice-Presidente da Assembléia, Deputado Fábio Avelar e 

demais componentes da Mesa, quero agradecer o convite. Não tenho domínio pleno 
do assunto, mas vou tentar tecer alguns comentários sobre o que entendo acerca das 
atividades econômicas nas AP As. 

A cidade de Sabará está localizada ao longo dos rios Arrudas e das Velhas, 
sofrendo uma degradação ambiental muito forte, principalmente pela distribuição dos 
dejetos das cidades de Belo Horizonte e Contagem, que somam cerca de 2 milhões de 
pessoas. Trata-se de uma situação extremamente delicada e difícil que está sendo 
sanada, em primeira instância, pelo Governo do Estado, por meio da estação de 
tratamento, numa obra que foi inaugurada recentemente, onde se colocaram recursos 
da ordem de R$90.000.000,00. 

Falar em atividades econômicas, seja no âmbito da APA ou não, requer uma 
avaliação de corno o meio ambiente é afetado pela atividade econômica e vice-versa. 
Por quê? De onde vem a riqueza, a matéria-prima, a energia? Tudo isso vem da 
questão ambiental. É no meio ambiente que depositamos os resíduos das atividades 
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Como vamos criar desenvolvimento sustentável? Precisa ser centrado em três eixos 
básicos. Primeiro, na eqüidade social; segundo, no equilíbrio econômico; terceiro, no 
crescimento econômico. De onde haverá de vir a matéria-prima para se fabricar um 
veículo zero quilômetro, para a tecnologia de ponta na Medicina, para a informática, 
etc.? Enfim, o que deve ser avaliado nessa questão econômica entre APA, meio 
ambiente e atividade produtiva de resultado e de benefício para a população? 

Nesse contexto das águas, temos que ver o passivo ambiental. Por quê? Os países e 
as cidades não param de crescer, e, com isso, a cada dia que passa, necessidades 
imperiosas de sobrevida estão sobre cada cidadão. Conseqüentemente, somos 
obrigados a buscar no meio ambiente essa matéria-prima, seja a energia elétrica, seja 
outra coisa qualquer, para desenvolver aquilo que é o anseio da sociedade. Precisamos 
corrigir o conceito do passivo ambiental, porque a pessoa não vai deixar de cortar a 
madeira para fazer a sua residência, o seu telhado. Então, aonde vai buscar essa 
madeira? 

É necessário corrigir, anos e anos, os erros que vêm causando a degradação do meio 
ambiente. Só assim se poderá compatibilizar a questão do desenvolvimento 
sustentáveL Esse, talvez, seja o grande desafio, porque há necessidade de um certo 
equilíbrio. Primeiro, ante aqueles que querem, a qualquer custo, buscar o ganho fácil 
do capital, do lucro. Por outro lado, não podemos radicalizar, senão paramos tudo e, 
conseqüentemente, a vida. Isso não é interessante. É preciso haver equilíbrio entre 
essas atividades. 

Nessas condições, o que se pode permitir? Primeiro, a ampliação e a manutenção da 
qualidade de vida para a redução das desigualdades sociais; segundo, a aplicação de 
instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais, de maneira a 
incentivar ou inibir atividades econômicas em razão de políticas e resultados 
ambientais requeridos; terceiro, as ações de mitigação no processo ambiental não 
podem ser desenvolvidas fora da esfera da questão ambiental, ou seja, os projetos que 
vão ser desenvolvidos; em qualquer cidade, na hora da ação mitigadora, vira-se para o 
sujeito e se diz: .. Tudo bem, pode fazer isso, mas nos dê uma escola ou um posto de 
saúde". Não, temos que corrigir isso. Isso deve ser feito da seguinte forma: "'Você vai 
fazer esse empreendimento, mas a sua ação tem que ser desenvolvida segundo a 
política ambiental". Só assim se estará tentando corrigir o passivo ambiental. 

Deve haver uma gestão mais integrada e participativa das comunidades envolvidas, 
mas, sobretudo, com um nível de entendimento pleno das atividades. Esse 
entendimento não pode ser mero palanque circunstancial de pessoas que ora 
defendem o grupo .. x", ora defendem o grupo "'y", ora querem simplesmente tirar 
proveito meramente emocional, de forma a se postar na platéia e absorver o seu grupo 
para um lado ou outro. 

Outra coisa é o conhecimento e a informação sobre a gestão da APA, para aumentar 
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a consciência da população. Há, ainda, a questão de crescer sem destruir. 

As cidades desenvolvidas ou as pequenas, que não têm como se expandir, precisam 
da matéria-prima, que, às vezes, vem de cidades do interior de Minas. A cidade do 
interior, por sua vez, precisa daquele tipo de empreendimento para sua sobrevida. Se 
isso lhe é cortado, automaticamente não se tem, na cidade principal, pronto 
atendimento. Precisamos levar tudo isso para uma função de equilíbrio. O desafio 
maior é entender que não somente a questão econômica e social devem ser levadas 
em consideração. Precisamos ter o foco na proteção ambienta], que é a própria 
proteção da vida. 

O primeiro passo a ser dado, nessa compatibilização de anseios, seja de produção, 
seja de preservação, seja de atendimento ao consumidor final, nas suas variadas 
necessidades, é apontar novas estratégias, com propostas que contribuam para a 
formulação de políticas públicas e ações de desenvolvimento sustentável. Encontrar o 
equilíbrio da atividade econômica na área delimitada da APA é uma questão que 
depende da forma como queremos atuar. Neste contexto, estaremos em condições de 
fazer essa avaliação desde que estejamos equilibrados para tomar decisões que não 
emperrem o desenvolvimento econômico na busca de novas tecnologias e dêem 
condições de plena vida ao homem, mas preservem a função essencial da vida: a 
questão ambiental. Obrigado. 

Informamos aos interessados em formular perguntas que podem providenciar sua 
intervenção. 

Palavras do Sr. Geraldo Marques da Fonseca 
Agradeço aos Deputados Fábio A velar, Ivo José, à Mesa organizadora dos debates e 

às demais autoridades. Vamos, juntos, defender o meio ambiente, aquilo de bom que 
resta do nosso município. Nossa cidade encontra-se em situação crítica. Temos 
2.710km2 de extensão, 60km de beira de serra, ao lado do rio Cipó. Fazemos limite 
com três municípios: São José das Canhoeiras, Congonhas do Norte e Jabuticatubas. 
Estamos entre um rio vivo e um rio morto. O vivo é o rio Cipó, onde existem peixes, 
águas limpas. E o rio das Velhas é o morto, com as águas poluídas. Quando criança, 
podíamos nadar no rio das Velhas, que ainda tinha peixes. Hoje, nele só encontramos 
poluição. De que adianta nosso trabalho, fazendo estação de esgoto, se a poluição 
tomou conta das grandes cidades? Temos de nos unir para conservar o que nos resta 
da natureza. Criamos a lei da AP A da Serra, que impede a destruição da serra do rio 
Cipó. Elaboramos um projeto de lei para proteger o meio ambiente. O Sr. Marco 
Aurélio poderá dar mais explicações sobre isso. 

O Sr. Marco Aurélio - Boa-tarde a todos os presentes. Como Prefeito de Santana de 
Pirapama, trabalhamos na criação da área de proteção ambiental do município. Este 
seria, a princípio, o primeiro passo para a preservação da serra. Atualmente, existe um 
turismo descontrolado na serra, sem uma infra-estrutura de apoio. É meta da 
Prefeitura desenvolver um turismo ecológico e economicamente sustentável. E, além 
disso, fixar o homem no campo, já que a região tem sofrido com o êxodo rural. Foi 
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feito um levantamento da fauna, da flora e do ecossistema em geral. Foram 
identificadas espécies da flora e da fauna, próprias da região, no que diz respeito às 
epíútas, que se encontram nos topos das árvores, e espécies rupículas, que se 
encontram em ambiente rochoso. Este foi o primeiro passo para a criação da unidade 
de conservação. Vários outros trabalhos estão previstos para o desenvolvimento do 
turismo. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Iniciaremos a fase de debates, informando que as perguntas 

poderão ser dirigidas à Mesa por meio do formulário que está sendo distribuído ou 
oralmente. Solicitamos às pessoas que fizerem uso do microfone que sejam breves, 
que se identifiquem para efeito de gravação. Está dispensada a formalidade dos 
cumprimentos, para que possamos agilizar os debates. 

Debates 
O Sr. Presidente - Passaremos para os debates desta 1 a fase. 
O Sr. Ênio Rezende de Souza - Meu boa-tarde a todos. Falarei sobre a importância 

do setor rural na proteção ambiental da bacia do rio das Velhas. A agricultura não foi 
citada como uma das atividades que ocorrem no entorno ou dentro de APAs. Destaco 
a importância vital da agricultura não só para a bacia do rio das Velhas, como também 
para a sua proteção como um todo, especialmente nas unidades de conservação e nas 
APAs. Foi dito por um dos palestrantes que 50% do território da bacia hidrográfica é 
ocupado por pastagens. Se programas de políticas públicas fossem desenvolvidos para 
a recuperação de parte dessas pastagens existentes na bacia, seria muito importante, 
inclusive para a infiltração da água das chuvas, o abastecimento das nascentes, os 
lençóis freáticos e os demais cursos de água. Este é um primeiro ponto que 
destacaríamos: 50% do território da bacia é constituído por pastagens, e são 
necessários programas que as revitalizem e recuperem, para maior proteção ambiental 
da bacia. 

Em segundo lugar, destacariamos que políticas públicas poderiam ser desenvolvidas 
para potencializar as atividades alternativas que se dão dentro de APAs e no entorno 
de unidades de conservação. Citaríamos, por exemplo, a apicultura, com a criação de 
abelhas e a exploração do mel, o turismo rural, a agricultura orgânica, a silvicultura, o 
artesanato rural, a indústria caseira de alimentos c o manejo adequado de pastagens e 
demais atividades agricolas. 

Com isso. não só a questão socioeconômica seria reativada, mas também a proteção 
ambiental dessas unidades de conservação seria muitíssimo potencializada. Também 
faria com que os produtores rurais que residem no entorno, dentro de APAs e demais 
unidades de conservação, por meio de programas de assistência técnica e educação 
ambiental, se tornassem aliados e parceiros na conservação dessas unidades. Muito 
obrigado. 

A Sra. Patrícia Boson - Parabéns à Assembléia Legislativa. Estou com uma 
consultora de outro Estado, que está admirada com o empenho desta Casa na 
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discussão dos recursos hídricos. Minas Gerais e esta Casa dão exemplo. Em 
1994, se não me engano, esta Casa promoveu uma grande discussão, que fez com que 
o Estado fosse pioneiro na legislação de gestão de recursos hídricos. Mais tarde, em 
1997, foi criada a legislação de recursos hídricos federal, e esta Casa, novamente, 
retomou a lei que já existia para adequá-la à lei federal, e hoje temos a Lei n° 13.199. 

Falo isso para considerar que, tratando-se de proteção e gestão de recursos hídricos, 
existe uma entldade oficial para tratar do assunto, que é o Comitê de Bacias 
Hidrográficas. Em todo o Estado, deverá haver comitês para tratar da gestão de 
recursos hídricos. É o comitê o órgão deliberativo e consultivo para tratar de 
quaisquer assuntos a respeito de recursos hídricos. Temos o Comitê de Bacias do Rio 
das Velhas, cujo Presidente, Dr. Paulo Maciel, faz parte desta Mesa. Estou falando 
isso, porque, se uma APA realmente soma na questão da proteção, é o comitê o fórum 
legítimo. Foi esta Casa que criou os comitês, em nome do povo; então, é o comitê a 
entidade legítima para administração dos recursos hídricos da bacia do rio das Velhas. 
Não há outra entidade. É só ele que faz essa administração. Não podemos dizer que é 
inoperante, porque seria nos acusar, já que a sociedade faz parte dele. Se não está 
funcionando é, talvez, porque nós, sociedade, não estejamos participando da forma 
como devíamos. Um comitê é formado por 1/3 de usuários, 1/3 da sociedade civil e 
1/3 do poder público. Ele só pára se os 3/3 não quiserem participar. Basta 113 querer 
participar para ele continuar funcionando. Quero apenas chamar a atenção sobre isso. 

Outra questão que já foi abordada aqui de uma certa forma é que existem duas 
grandes atividades que degradam uma bacia hidrográfica: a agricultura e a expansão 
urbana. Se todas as indústrias mineradoras de uma bacia hidrográfica trabalharem em 
conformidade com o meio ambiente, de forma 100%, ou se simplesmente fecharem as 
suas portas e não trabalharem mais, a bacia continuará degradada. A agricultura é 
responsável por 70% do uso de recursos hídricos, 20% são de uso urbano, doméstico, 
então, se todas as mineradoras fecharem as suas portas, 90% da bacia continua sendo 
utilizada, e de forma degradante. Fica parecendo aquela piada do português: "Perde o 
anel na rua, mas procura dentro de casa, porque é mais fácil de procurar. E o anel 
continuará perdido". É preciso que numa política de proteção dos recursos hídricos da 
bacia do rio das Velhas políticas públicas muito claras e efetivas na área da 
agricultura e da expansão urbana sejam tomadas. Não estou dizendo que vamos 
esquecer os ganhos já conseguidos com as indústrias e com as mineradoras, mas não 
adianta o foco da mídia, das denúncias, do comando e de o controle ficar só aí. Se 
ficar só aí, continuaremos com a bacia degradada. Obrigada. 

O Sr. Ronald de Carvalho Guerra - O Presidente do IBRAM colocou uma 
transparência que tratava de áreas que são preservadas, então, estou tratando da AP A 
da Cachoeira das Andorinhas. Foi citado que a VDL tem uma área de entorno de 
4.400ha, mas o dado que tinha é que eram 5.500ha dentro da APA da Cachoeira das 
Andorinhas, que tem um total de 18.600ha. Quero salientar que não chamaria de área 
preservada uma área abandonada. Na área preservada são outros critérios que devem 
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ser estabelecidos. Por enquanto, aquilo ali é uma área abandonada. 

Outra observação, nesse mesmo sentido, é que essas empresas podem estar 
direcionando, através de medidas compensatórias ou mitigatórias, ações para essas 
unidades de conservação, mas, na verdade, nada é feito. No caso dessa região temos 
outras interferências, como a Cia. V ale do Rio Doce, através da Rede Ferroviária, 
com um grau de impacto estabelecido na região, mas não se direciona nenhuma ação 
para a unidade de conservação. Também quero salientar que hoje o ICM ambiental 
que é repassado para os municípios efetivamente não chega a ser encaminhado para 
essas unidades de conservação. Então, muitas vezes um recurso que vem de uma 
grande empresa, vai direcionado para outras regiões, para outras ações. Isso deve ser 
alterado. Parabenizo o Prefeito Wander pelas suas observações muito objetivas, 
principalmente nessa questão socioeconômica. 

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta dirigida ao representante da Prefeitura de 
Belo Horizonte, formulada pela Sra. Elayne Oliveira: "Por que a Prefeitura de Belo 
Horizonte, apesar de imbuída de projetos modernos de revitalização de córregos, 
ainda mantém na sua lei de uso e ocupação do solo itens retrógrados, porque não 
permite que o povo mantenha calçadas que facilitem a infiltração da água da chuva?". 

O Sr. Paulo Maciel - É uma pergunta interessante, mas antes de entrar 
objetivamente na pergunta temos de fazer uma avaliação sobre município, Estado e 
Governo Federal com relação à água. Todos sabem que a Constituição de 1988 
acabou com as áreas de domínio municipal. Atualmente, pela nova Constituição, 
essas áreas são ou do domínio do Estado ou da União. Por outro lado, o que 
observamos na gestão municipal, principalmente na ambiental, algo relativamente 
novo é que sempre fomos muito bons em preservar a arborização urbana, cuidar do 
lixo. Há uma tradição dos municípios quanto à coleta do lixo, existe já tecnologia para 
isso, mas pouco feito durante esse período com relação à água. Observamos que as 
nossas legislações municipais nunca levaram muito em consideração a questão dos 
recursos hídricos. Na reestruturação da Prefeitura de Belo Horizonte, neste ano, 
criamos uma gerência de recursos hídricos. Sempre me perguntavam por que criar 
uma gerência de recursos hídricos em Belo Horizonte se aqui não tem água, porque a 
maioria da água que vem para Belo Horizonte é de outros municípios. Vem daí a 
maior importância, porque temos de preservar o pouco que temos, e ainda temos de 
ajudar a olhar o que vem de fora, porque só assim vamos conseguir garantir que os 
2.200.000 habitantes desta cidade tenham água no futuro. Há uma mudança de 
concepção hoje na questão da água dentro de Belo Horizonte. Temos hoje um 
caminho contrário, onde a tônica é preservar os córregos, dentro das suas condições 
naturais. Temos o Programa( ... ), já licitado e em desenvolvimento, que visa a termos 
opções diferentes das utilizadas no passado, com relação à canalização. 

Quanto à pergunta da Elayne, além dela, há mais duas que devem ser avaliadas. É 
preciso mudanças em nossa legislação. Quanto às calçadas, com sinceridade, não me 
recordo se é uma questão da nossa lei de uso do solo. Acredito que seja do código de 
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postura, porque a nossa lei de uso do solo já tem essa característica moderna de 
preservação. É bastante evoluída nesse sentido. Quanto à vassoura hidráulica, ainda 
vemos na cidade pessoas lavando a rua com água. É questão de outra legislação, 
porque queremos também fazer essa mudança. 

Outro aspecto é o conflito que tivemos no ano retrasado, na época da dengue. O 
Prof. Apolo conhece bem essa história, pois foi nosso coordenador e era Secretário da 
Saúde na época da luta contra a dengue. O nosso conflito era: ou limpávamos todos os 
lotes, ou seja, seriam capinados e com isso teríamos o problema ambiental de erosão e 
outros, ou deixávamos os lotes com mato e coníamos o risco de ter a proliferação da 
dengue. Foi um grande desafio. Hoje, defendemos que temos de mudar a legislação 
da Superintendência de Limpeza Urbana, que é antiga e ainda exige que os lotes 
sejam capinados. Os lotes devem estar, no máximo, roçados, não necessariamente 
capinados. Esse é um processo em que precisamos trabalhar para mudar e modernizar 
as legislações. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Temos agora uma questão enviada pelo Sr. Désio Cafiero Filho, 
dirigida ao Dr. Eberrarb: .. 0 que temos de concreto hoje, com relação à Estrada Real 
como circuito turístico? O que se faz necessário para colocá-lo em prática e qual a 
previsão para que isso se torne realidade?". 

O Sr. Eberrarb Alchinger - Caro Edésio, a política implantada pela Secretaria de 
Turismo, por meio do Secretário Manoel Costa, foi de criar diversos circuitos 
turísticos. O Projeto Estrada Real está trabalhando em consonância com esses 
circuitos turísticos. Por exemplo, o seu município, Raposos, está inserido no Circuito 
do Ouro. As nossas ações estão sendo trabalhadas em conjunto com a entidade que foi 
criada pelo Circuito do Ouro, que é a Agência do Desenvolvimento do Circuito do 
Ouro. Com isso, somamos esforços e evitamos o retrabalho. 

Com relação à segunda pergunta, o que se faz necessário para colocá-lo em prática, 
isso depende única e exclusivamente da agilidade e das ações dessa agência de 
desenvolvimento que foi criada nos circuitos. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. A próxima pergunta é dirigida ao Sr. João 
Carlos de Melo, do IBRAM, formulada pela Sra. Elaine Oliveira: "Embora a 
ocupação da APA pelas mineradoras seja de pouco mais de 2%, conforme enunciado, 
o senhor não acha que o que preocupa sobremaneira a população são as áreas 
abandonadas, sem nenhuma recuperação, e os acidentes, cujas vítimas, fauna, flora e 
cursos de água, não mereceram o respeito das mineradoras, para que pudessem 
retornar à vida com a limpeza da área afetada?". 

O Sr. João Carlos de Melo - Muito obrigado pela pergunta. Sra. Elaine, gostaria de 
lembrar-lhe dois aspectos pertinentes à situação como um todo. Efetivamente, 
comentamos que 2,73% da área utilizada pela mineração refere-se à área total da 
APA. As empresas representam um total de 37,16% da área dos 164.000ha, ou seja, 
desses 37,16%, apenas 2,73% do total dos 164.000ha, efetivamente, estão sob o 
processo de utilização da mineração, como o depósito de ( ... ), a barragem de 
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contenção de sedimentos, o( ... ) de lavra e tudo o mais. Tais áreas, pelo próprio 
processo, pela metodologia, pela seqüência da legislação e pelo comprometimento, 
estão em processo de reabilitação também, ou seja, a seqüência de lavra é 
concomitante com a reabilitação, em qualquer aspecto. Logicamente, trata-se de um 
arremedo da natureza, ou seja, copia-se de forma a se chegar mais perto daquele 
resultado. 

Quando se fala com relação às áreas abandonadas, a própria Constituição é muito 
clara ao dizer que todas as áreas degradadas por mineração têm de ser recuperadas. 
Em uma seqüência, há uma série de outras atividades econômicas em processo. No 
caso específico da Região Metropolitana de Belo Horizonte. há uma série de outras 
atividades em processo. Existem ações, por via jurídica, por via da FEAM e de outros 
órgãos, para que tais áreas sejam recuperadas. Esse assunto é bastante específico da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. O nosso Secretário do Meio Ambiente 
poderia dar uma contribuição nesse segmento, uma vez que tal área está afeta 
diretamente ao COMAM, que é o COPAM em nível municipal, que atua em Belo 
Horizonte. 

Quanto à questão relativa às áreas abandonadas sem nenhuma recuperação e aos 
acidentes, cujas vítimas são a fauna, a flora e os cursos de água que não merecem o 
respeito delas , atualmente, essa questão de respeito e de proteção ambiental é 
inerente à própria política e à própria definição dessas metas. Temos de levar em 
conta a questão ambiental. Toda a seqüência de desenvolvimento de todo esse 
processo, em nosso Estado, que foi pioneiro, é muito recente. A legislação ambiental 
foi implantada praticamente em 1986. A sua efetivação ocorreu a partir dos anos 90. 
As minerações anteriores a esse fato possuem um passivo ambiental. Essa situação 
crítica deve ser resolvida sob um aspecto a ser definido com os sucessores, com o 
próprio município ou com algum interessado em vislumbrar uma forma mais direta 
nessas áreas. A partir do licenciamento corretivo e das licenças específicas, 
vislumbra-se a recuperação dessas áreas. Ocorre nesse segmento também uma 
fiscalização muito rigorosa, no dia-a-dia do procedimento. 

O Sr. Presidente - Obrigado. A seguir, assistiremos a um vídeo produzido pelo 
IBRAM. Antes, passaremos a palavra ao Sr. Eberrarb Alchinger, para informá-los 
sobre o material. 

O Sr. Eberrarb Alchinger - Estamos distribuindo um folheto institucional sobre o 
Projeto Estrada Real. Solicitamos aos que desejarem maiores informações que 
utilizem o nosso "e-mail" e que visitem o nosso ''site": www.estradareal.org.br, no 
qual há todas as informações, serviços e outros assuntos sobre o projeto. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Assistiremos ao vídeo produzido pelo IBRAM. 
-Procede-se à exibição de vídeo. 

Composição da Mesa para o Segundo Painel 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o segundo 
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painel a Exma. Sra. Ana Paula Bax, Diretora de Normatização e Gerente da APA 
Sul; e os Exmos. Srs. René Vilela, Conselheiro da APA Sul; Ivson Rodrigues, Gestor 
da APA Carste de Lagoa Santa; Marcos Vinícius Poliguano, representando o Sr. 
Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão; Gil César Moreira de 
Abreu, representante do Comitê Manuelzão de Lagoa Santa; Albino Batista Gomes, 
Gerente do Parque Nacional da Serra do Cipó; e Osvaldo Machado, representante do 
Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio das Velhas. 

Palavras da Sra. Ana Paula Bax 
Sou Ana Paula Bax, Gerente da APA Sul, e vou relatar a nossa experiência sobre a 

implantação e o funcionamento da APA. 
A APA Sul surgiu por demandas de proprietários de residências de fins-de-semana 

na região de Macacos, São Sebastião de Águas Claras, Nova Lima. Com os estudos 
técnicos da região, verificou-se que era necessário abranger essa área de proteção para 
uma adequação técnica e mais bem articulada das condições naturais, para que se 
protegessem de forma integrada os mananciais. Então, inicialmente, a proposta da 
APA Sul era proteger os mananciais hídricos presentes na região que abastecem 70% 
da população de Belo Horizonte e 50% da população da região metropolitana. 

Os debates foram ampliados, e foram feitos seminários com o aval do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM. O processo de gestão das APAs é 
realizado pelos conselhos consultivos, que têm a participação da sociedade civil, dos 
poderes públicos municipal, estadual e federal. A sociedade civil é representada pelas 
ONGs e pelo setor produtivo. 

No caso da APA Sul, o conselho está funcionando desde a sua criação, em 1994, 
pelo Decreto no 35.624, e sua forma de funcionamento, interação e integração com os 
outros conselhos de licenciamento ambiental se dá por intermédio de manifestações 
prévias, que é o instrumento legal criado pela Resolução no 27, da SEMAD, que 
estabeleceu os procedimentos para o conselho se manifestar em relação aos 
empreendimentos que estão em fase de obtenção de licença prévia. Eventualmente, 
por solicitação dos Conselheiros, o conselho também pode se manifestar em relação a 
outros empreendimentos em outras fases de licenciamento. 

A elaboração do plano de manejo de uma APA se inicia com os trabalhos de 
zoneamento. Estudam-se os aspectos bióticos, abióticos, antrópicos, que seriam as 
relações humanas no ambiente, e as institucionais legais. Toda a nossa relação com o 
meio ambiente está regulada por intennédio de normas ambientais. Para elaborarmos 
um plano de manejo, precisamos fazer o zoneamento ambiental. Esse plano de 
manejo vai ser elaborado com a participação da sociedade civil como um todo e do 
poder público, que vai gerar elementos que subsidiem e orientem os trabalhos do 
conselho consultivo, para que este não fique sem um embasamento científico quando 
emite suas manifestações prévias. Assim, o conselho vai ter uma base científica para 
se posicionar e determinar o que pode ser feito e como serão as ações da AP A. 

Quanto a esse aspecto do zoneamento ambienta1, há uma demanda muito grande da 
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sociedade em relação à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
Coincidentemente, agora está ocorrendo a assinatura de um convênio entre o 
Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado. O Ministério vai liberar 
recursos da ordem de quase R$1.000.000,00 para realizar o zoneamento da APA Sul, 
o que será feito pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM -, que é 
uma entidade ligada ao Ministério das Minas e Energia e que elaborou o zoneamento 
da APA Carste, de Lagoa Santa. Essa foi uma experiência muito positiva em que a 
sociedade pôde participar de fonna intensa, faciliLando, assim, a aprovação do 
zoneamento da APA Carste. Então, a CPRM é uma empresa que tem um lastro, um 
histórico para fazer zoneamento e foi eleita para elaborar o da APA Sul. 

Entre esses convênios que estão sendo assinados hoje na SEMAD, está prevista a 
Jiberação de recursos para elaborar o zoneamento da APA Cachoeira das Andorinhas, 
local onde está a nascente do rio das Velhas. Essa é uma boa notícia. O pessoa1 de 
Ouro Preto já estava esperando esse trabalho há mais tempo. Por isso vamos começá-
lo logo. O IEF é o órgão que vai coordenar o trabalho de zoneamento da APA 
Cachoeira das Andorinhas. 

Os estudos programados para os zoneamentos ecológico e econômico visam à 
promoção do desenvolvimento sustentável da região, organizando o espaço em 
distintos tipos c intensidades de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais, 
através de um conjunto de zonas ambientais com seu corpo normativo. Quer dizer, em 
cada região, vai haver um uso determinado e uma legislação, garantindo essa 
adequação, essa normatização do uso. E visa também à proteção das áreas de recarga 
dos aqüíferos e à proteção dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e à organização do desenvolvimento 
futuro. Quer dizer. vão se estar propondo normas e diretrizes para se organizar o 
desenvolvimento da região da APA Sul no futuro. 

Essa organização vai surgir a partir da análise das locações de cada área específica e 
da aniculação com processos sociais, culturais, econômicos e políticos vigentes e 
previstos para a APA. Isso busca a redução de incertezas no processo de 
desenvolvimento e a ampliação da capacidade de formulação de ações adequadas para 
a solução dos problemas e conflitos. 

Portanto, o que se está buscando com o zoneamento da APA Sul é evitar os 
conflitos, já que é uma área de muitos conflitos, especialmente por causa dos 
loteamentos e da mineração. É uma forma de negociarmos e de estudarmos o uso 
dessa área para que todos possam ver, no desenvolvimento sustentável, uma forma de 
trabalhar e de utilizar, de forma adequada os recursos. Aliás, o que se busca é isso: a 
utilização de recursos. 

Concordo com a afirmação de que não vivemos sem mineral e que todos querem 
viver em condomínios fechados. Essa é uma demanda muito observada na APA Sul. 
Como todos querem conforto e segurança, o zoneamento vai estabelecer normas para 
a criação dos condomínios. 
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No futuro, estarei à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida em 

relação ao funcionamento do conselho, às perspectivas ou a um maior detalhamento 
do projeto de zoneamento ambiental que será iniciado ainda este ano. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Renê Vilela 
Boa-tarde. Inicialmente, agradeço o convite da Assembléia Legislativa, na pessoa 

do Deputado Ivo José. 
Antes de começar a minha exposição especificamente sobre a APA Sul e o rio das 

Velhas, os dois temas que gostaria de abordar, quero compartilhar com todos a alegria 
em ver a Assembléia Legislativa, a Casa do povo, dedicar tempo, espaço, mais 
atenção e empenho político para que essa demanda da sociedade, como disse a Ana 
Paula Bax, pela regulamentação da APA Sul ocorra de fato. Gostaria de agradecer, 
Deputado, o convite e o apoio que esta Casa nos tem dado. 

Representamos hoje as entidades civis junto ao Conselho da APA Sul e ao 
Conselho Estadual de Política Ambiental. Minas Gerais, na década de 80, foi pioneiro 
na criação de unidades de conservação, inclusive áreas de proteção ambiental, entre 
elas a APA Sul, a APA São José, na região de Tiradentes e São João del-Rei, e outras. 
Temos também APAs federais, como a APA Carste, que será abordada, e a APA da 
Mantiqueira. 

Apesar de termos muitas boas idéias, não criamos condições efetivas para que essas 
boas idéias se convertam em proteção efetiva do patrimônio coletivo da população de 
Minas Gerais, não somente a atual, como também as tão faladas futuras gerações. Na 
década de 80, foi criado o sistema de gestão compartilhado das APAs em Minas 
Gerais, como já foi dito, o que pressupõe a criação de conselho de gestão, com a 
panicipação da sociedade civil, do setor produtivo, do Governo do Estado e dos 
municípios. 

A iniciativa da criação da APA Sul não se restringiu a residentes de fim de semana 
nem a sitiantes de Macacos, como foi mencionado. Na verdade, desde 1990, tinha-se 
a idéia de criar algumas pequenas APAs: uma na bacia do ribeirão Macacos, outra na 
bacia do ribeirão Mutuca, também em Nova Lima, onde há um centro de captação de 
água do Mutuca. que abastece Belo Horizonte, em Fechos, que tem um centro de 
captação de água implantado por Juscelino, em 1957, que também abastece Belo 
Horizonte, e a APA do Mingu, em Rio Acima, que é um contribuinte também da 
estação de Bela Fama, como Mutuca e Macacos. Naquela época, consideradas as 
conjunturas políticas e a interligação entre essas bacias, havia justificativa, tanto do 
ponto de vista da importância dos mananciais quanto da biodiversidade daquela 
região como um todo, para se criar uma AP A estadual. 

Na década de 90, começou um trabalho de mobilização social e debates, e 
conseguimos o decreto estadual criando a APA Sul. Felizmente, neste ano, sete anos 
depois, conseguimos que a atual gestão da Assembléia Legislativa aprovasse um 
projeto de lei criando a APA Sul na forma da lei. Foi um ganho e uma conquista 
importante. 
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A APA Sul tem L640km2 e abrange 13 mumcipiOS da face sul da Região 

Merropolitana de Belo Horizonte. Vai de Barão de Cocais e Cacté até Itabirito, Rio 
Acima, Sarzedo, Ibirité, face sul de Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos, entre 
outros municípios. Dali vêm 70% da água que abastece Belo Horizonte, e 45% que 
abastecem a região metropolitana. O alto rio das Velhas tem mananciais excepcionais, 
não somente os superficiais, mas também os lençóis freáticos. São mananciais 
subterrâneos de suma importância para dar sustentação à expansão da região 
metropolitana. E isso não é somente para a dessedentação, matar a sede e abastecer os 
domicílios. Estamos falando de milhares de pequenas empresas e microempresas na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte que dependem diretamente do recurso 
hídrico, além dos demais. Todos eles têm minério. 

Sugiro que se inclua a água no vídeo institucional que ele veiculou. A água é um 
mineral também. Pensamos os recursos minerais ainda com uma visão de mundo dos 
planejadores do século XIX, como Hcnri Gorceix, por exemplo, que planejou a 
siderurgia em Minas Gerais. Para a Universidade Federal de Ouro Preto, a água era 
recurso residual. E parece que ainda continua sendo para muitos setores. Para nós, 
não. Para nós, ela é prioritária. O Governador Hélio Garcia, em seu decreto, 
reconhece a preservação dos mananciais, os superficiais e os subterrâneos, como a 
principal justificativa para a criação da APA Sul. 

Gostaria de citar dois pontos. Em primeiro lugar, como ONG e cidadão, o nosso 
papel é fazer uma crítica construtiva. A despeito de todos os esforços da gerente da 
APA Sul, a Ana Paula Bax, gostaria de fazer um histórico. A instabilidade 
institucional e política, além da ingerência do setor econômico sobre a gestão pública, 
tem, lamentavelmente, comprometido a efetivação dessa regulamentação da APA SuL 
O tão sonhado zoneamento econômico-ecológico da APA tem sido preterido e 
postergado, quando não colocado em segundo plano, muitas vezes subjacente a 
interesses de um setor produtivo específico. A título de exemplo: em 1996, no 
Governo Eduardo Azeredo, foi assinado um convênio que envolveu a Prefeitura de 
Belo Horizonte, o IEF, que coordenava a Comissão Gestora da APA Sul, a COPASA 
e a Minerações Brasileiras Reunidas. A cláusula 6a do convênio estabelecia o 
seguinte: "'O IEF, como órgão gestor da comissão da APA Sul, assume o 
compromisso de adequar o zoneamento daquela APA às necessidades de exploração 
minerária da MBR no Município de Nova Lima, nas minas de Tamanduá e Capão 
Xavier". Capão Xavier nem existe, existe somente o projeto. 

Um convênio como esse, em que o Estado assume esse compromisso, é, no 
mínimo, imoral e viola exatamente os maiores interesses da população. 
Reconhecemos a presença do minério de ferro e dos outros minerais em nosso 
cotidiano. A nossa proposta não é ser contrário a isso. O zoneamento exige, em 
primeiro lugar, um princípio fundamental da gestão das unidades de conservação: 
transparência da informação. Esse convênio, felizmente, não tramitou pelo conselho 
da APA Sul, à época. Ele estava engavetado. Movemos uma representação junto ao 
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Vou dar um outro exemplo. Recentemente, fui eleito integrante do conselho da 
APA Sul. Nós, das ONGs, nos submetemos a um processo seletivo, em que o debate 
ocorreu, em que os nossos representantes, não somente eu, foram eleitos. Um outro 
princípio da gestão das APAs, que é a democratização da gestão, uma gestão 
compartilhada, neste momento, encontra·se violado. Vou dizer por quê. O Sistema 
Estadual de Gestão de Unidade de Conservação de APA, mais especificamente 
estabelece, assim como o regimento do conselho, que os representantes dos 
municípios e do setor produtivo devem ser escolhidos mediante eleição. É escolha, 
voto. Os seis representantes dos municípios, com todo o respeito às pessoas que se 
fazem representar lá hoje, foram empossados sem que fosse dada oportunidade aos 
municípios de escolher seus representantes. Foi uma nomeação do Secretário do Meio 
Ambiente. Isso precisa ser aprimorado. 

Para concluir, gostaria de dizer que, quando foi proposto o zoneamento da APA 
Sul, há seis anos, foi proposto um convênio em que o Instituto de Geociências 
Aplicadas, ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, seria o responsável pela 
realização do zoneamento. Temos, agora, a transferência para a Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 

Gostaria que fosse uma mera coincidência o atual Secretário de Meio Ambiente ser 
ex-Secretário de Minas e Energia, ser ex-Ministro das Minas e Energia e o atual 
Secretário Adjunto ser ex-funcionário da Vale do Rio Doce, que detém 85% da 
produção de minério de ferro na APA Sul. Gostaria que outros gestores públicos 
realmente não tivessem um passado tão recente oriundo do setor minerário. Gostaria, 
sim, que uma instituição comprometida com a análise da biodiversidade c com a 
gestão de recursos hídricos, orientada por valores coletivos, realizasse o zoneamento 
da APA Sul. Estou dizendo isso porque, apesar dos avanços conseguidos, temos um 
ano antes do calendário eleitoral para viabilizar a regulamentação da AP A Sul. A 
grande maioria dos presentes tem muito que contribuir para que isso se efetive. Muito 
obrigado, Deputado. 

Palavras do Sr. Ivson Rodrigues 
Boa tarde. Recebi esse convite do projeto e da Assembléia e gostaria de mostrar o 

nosso trabalho feito com o IBAMA junto à AP A. 
A APA foi criada em 1990 pelo Decreto Federal no 98.881. Tem como objetivo 

básico a proteção dos sítios arqueológicos, das cavernas, da paleontologia da região 
do Carste. Essa era uma área anteriormente estudada por Peter Lund. 

Existe uma quantidade grande de água que circula na região. Ela é muito 
importante. A nossa unidade também, por estar na bacia do ribeirão da Mata. 

Quando assumimos a APA, foi um desafio. Fui convidado. À época, o IBAMA 
dispunha de recursos do Banco Mundial, o que foi um grande impulso para nós. O 
Banco Mundial financiou o zoneamento e o plano de gestão da unidade. A 
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contrapartida do Governo seria a contratação de funcionários. Desde que assumi 
a unidade, venho lutando sozinho. Hoje, após quase seis anos, consegui um técnico 
para trabalhar comigo. E possuímos mais quatro pessoas de nível médio. 

Temos um plano de gestão elaborado, temos um zoneamento elaborado, mas a 
aplicação disso tem nos gerado bastante dificuldade. Para não perdermos os recursos, 
o plano de gestão saiu antes do zoneamento. Este foi elaborado em 1988. Já deveria 
ter sido feito um novo estudo sobre isso. Vejo a preocupação da APA Sul em fazer 
zoneamento. Será que essa é a solução? E depois? Vamos deixar um gestor sozinho? 

As metas do zoneamento implicaram dez itens. A região foi toda bastante 
trabalhada com a CPRM; foi uma parceria que conseguimos fazer devido aos estudos 
de que dispúnhamos. Foi feito um levantamento socioeconômico e geotécnico das 
águas subterrâneas, da fauna e da flora, o que gerou a proposta que vem a seguir. 

Nesse trabalho, as análises temáticas subsidiaram o zoneamento. Foram agrupados 
os dados técnicos e os aspectos juridicos. 

Essas análises técnicas geraram as análises temáticas e as integradas. Além disso, 
foi feita a proposta de zoneamento que temos em mãos. Estamos trabalhando com 
quatro relatórios. A proposta de zoneamento resultou nesse modelo, em que foi 
definida a formação de quatro zonas: duas de conservação e duas de proteção. A 
nossa gestão está baseada nesse modelo. Dentro de cada zona, foi feita a proposta de 
diretrizes e usos, com atividades proibidas, toleradas e permitidas. Norteamos a 
demanda de solicitações para a utilização dessa área de acordo com os quadros 
propostos no trabalho de zoneamento. 

Esse quadro também propõe programas, que serão desenvolvidos assim que 
conseguirmos alocar novos recursos. pois o Banco Mundial não os está mais 
liberando. Estamos fazendo anuências - a fim de que se proceda a licenciamentos - e 
fiscalização. Sem os recursos, não estou percebendo resultados efetivos, porque a 
fiscalização está sendo mais punitiva. Foi feita uma unidade abrangendo os 
Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinbos, Confins, Jabuticatubas, 
Vespasiano, Sete Lagoas e Paraopeba. Se verificarmos na região, perceberemos que 
ninguém sabe sobre o que estamos falando, pois entendem que a função do IBAMA é 
apenas punitiva. Faltam investimentos. Queremos a proteção da bacia. 

Um dos fatores que temos identificado com maior freqüência é o avanço da 
expansão urbana, que está acontecendo no sentido Belo Horizonte-Sete Lagoas e de 
Sete Lagoas para cá. Isso avança dentro de duas zonas nossas. É um dos fatores que 
mais nos preocupam, porque tememos que a degradação atinja a bacia do ribeirão. A 
proteção de mananciais é uma das maiores preocupações da nossa gerência. Tentamos 
colocar diretrizes para esse tipo de procedimento, mas é necessária a participação dos 
municípios. Nunca conseguimos formar o Conselho Gestor, que reuniria cidades e 
segmentos. Atualmente, estamos gerindo a unidade com os CODEMAs locais, mais 
especificamente o de Lagoa Santa. 

Vou mostrar as dificuldades locais. O zoneamento é muito bonito, está sempre 
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sendo proposto, mas requer recursos e pessoal. O IBAMA, com um mínimo de 
pessoal, está tentando, por meio de parceria com os municípios, gerir a unidade. Um 
dos nossos objetivos é a contribuição, pelo menos, em termos de água e pouco 
impacto na bacia do nosso ribeirão. Obrigado. 

Palavras do Sr. Gil César Moreira de Abreu 
Cumprimento a Mesa da Assembléia, panicularmente à Comissão de Meio 

Ambiente, pois já tive a oportunidade de acompanhar algumas de suas reuniões. O 
Deputado José Milton e seus colegas estão de parabéns: no caso específico de Lagoa 
Santa, houve a interrupção do processo de concessão de uma ampliação da atividade 
mineradora da SOEJCON, em virtude da atuação da Comissão de Meio Ambiente, 
que, após ser solicitada pelo Projeto Manuelzão, fez uma visita à mineradora na 
semana seguinte. 

Na audiência pública aqui realizada, foi permitida a manifestação da sociedade civil 
de Lagoa Santa. Aliás, a primeira audiência realizada em Lagoa Santa foi programada 
para que assistíssemos a um espetáculo semelhante ao que assistíramos antes, com 
esse audiovisual apresentado. 

No entanto, parece que não está acontecendo nada. Hoje estamos discutindo 
assuntos que, talvez, não devessem ser discutidos, porque o quadro apresentado pelo 
IBRAM é uma falácia. Recentemente- todos sabem disso-, conforme um diagnóstico 
feito pelo Prof. Pratini de Moraes, na serra do Curral, foram constatadas trinta e 
poucas mineradoras, e nove delas estão em processo junto à Promotoria Pública. No 
caso de Lagoa Santa, a atividade foi interrompida por um determinado tempo, graças 
à atuação da Promotoria. Ontem, o "Estado de Minas" dedicou uma página inteira aos 
problemas verificados em Nova Lima e à atuação daquele órgão. 

É preciso que essa transparência que nos foi apresentada retrate também o outro 
lado, ou seja, a nossa realidade, que conheço bem, porque fui o primeiro Secretário de 
Minas e Energia, além de Deputado Federal constituinte. Assim, conseguimos colocar 
no texto da Constituição o que se chamava inicialmente de Fundo de Exaustão 
Mineral, reivindicação histórica do nosso Estado, desde os tempos de Israel Pinheiro, 
Osvaldo da Rocha Diniz e outros. Foi feito um trabalho imenso para se conseguir essa 
compensação financeira, devido à oposição feita pelas mineradoras e, para surpresa 
minha, da própria estatal à época, a Companhia V ale do Rio Doce. Conseguimos isso. 

Mas qual foi o resultado prático? Foi tudo repetido na Constituição do Estado com 
mais detalhes. Mas o que foi definido nos chamados poderes complementares, ou 
seja, a parcela da legislação que estabelecia claramente a panicipação dos municípios 
não foi regulamentada. Fiquei sabendo disso há alguns anos, por meio do Pratini. Foi 
uma surpresa muito grande. O objetivo era a interface entre os Poderes. Como vamos 
equipar o município para que possa exercer tal atribuição? Não foi regulamentado. 
Aproveitando esta oportunidade, faço um apelo à Mesa para que o assunto da 
regulamentação do que está no texto da Constituição do Estado volte à pauta na 
próxima legislatura, a fim de que tudo que estamos discutindo seja ampliado e 
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transformado numa legislação específica. 

Vou, apenas, complementar o que foi dito pelo Renê. Digo que conheço as 
mineradoras, porque peguei um avião da CEMIG e sobrevoei o vale do Paraopeba, a 
serra do Curral e o vale do Jequitinhonha. O que vi? Aquilo que Carlos Drummond de 
Andrade, em 1970, chamou de "triste horizonte", referindo-se à serra do Curral, onde 
foi aberta uma janela, em razão de uma queda daqueles taludes. Em 1992, a mesma 
mineradora soterrou uma composição, porque caiu mais um pedaço da serra. É 
incompreensível a passividade do Estado como instituição e dos órgãos afetos 
diretamente ao setor. Qual é a mineradora que foi multada? Fui a uma reunião da 
COPAM e fiquei abismado ao ver que quem chegava com os processos era o Otávio, 
representante de organizações não governamentais. Na discussão do assunto 
envolvendo a MBR, não houve a participação de nenhum dos presentes. Somente 
quem se manifestou, quem levou os processos foi a organização não governamental. 

Fico estarrecido em saber - e já foi comentada a expansão urbana - que o órgão 
metropolitano, o PLAMBEL, foi extinto. O lvson se queixou da falta de apoio c de 
recursos. Os loteamentos estão se expandindo, por exemplo, em direção à APA - de 
Lagoa Santa. É uma coisa impressionante. E ainda são aprovados e feitos. Só em 
Ribeirão das Neves, existem 120 loteamentos clandestinos. É indispensável que a 
Assembléia discuta novamente esse assunto, reorganize o órgão metropolitano. É 
preciso que a lei, a chamada compensação financeira, volte para o setor. Como são 
destinados os recursos da COMIG? Vão para construir hotel e estradas. Mas existe 
apenas um geólogo nesse órgão. Deixei a METAMIG com 40. Qual era o objetivo 
desses 40? Zonear o Estado. Eram 4 para cada I O regiões do Estado. A função 
primeira não pode ser delegada a terceiros. Não se pode terceirizar a fiscalização. Isso 
vai macular ainda mais a situação que vivemos. Às vezes, a pessoa que fiscaliza 
também aprova. Já constatei isso. É preciso que haja uma rcformulação completa 
nessas instituições todas, com uma coisa que se fala e não se pratica: o sistema de co-
gestão. (-Lê:) 

"A gestão da APA Carste será efetivada por processo participativo, por meio de um 
conselho de co-gestão, constituído pelos órgãos e instituições governamentais e a 
sociedade civil organizada presente na área e com interesse na sua conservação." 

Isso nunca foi feito desde a criação da APA. Como se escreve e não se pratica? 
Como quisemos participar, tivemos que apelar para a Comissão de Meio Ambiente 

da Assembléia. Isso chega a ser surrealismo. Aquilo que foi dito até parece uma 
escova de dentes com pasta. Na reunião que fizemos aqui, isso também foi 
apresentado e dito por um representante da indústria cimenteira. Singulannente, um 
estudante levantou-se, pediu licença e disse o seguinte: "Fiquei até satisfeito em saber 
que pasta de dente tem mineral, mas, para escovar, preciso da água. Estou interessado 
na água do meu município''. Quer dizer, foi uma resposta que poderia, talvez, ser dada 
aqui, hoje. Não vamos chamar de fundamentalista, como já chamaram o René e o 
Otávio. Eles foram chamados de fundamentalistas pelo Sr. Rubens, Presidente, se não 
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me engano, da FEAM. Por quê? Porque eles querem participar, como também 
queremos. Não sou contra a atividade minerária e acredito que nenhum de vocês é 
contra. É óbvio. 

Agora, Minas não é mineração. Para se dizer isso, ela tem que se preceder de duas 
coisas fundamentais: Minas é Minas Gerais, somos mineiros, temos a nossa história, 
que deve ser respeitada; e, finalmente, a atividade-fim, mineração, por meio de uma 
política mineral. Perguntei ao Secretário Adjunto de Minas e Energia: "Sr. Secretário, 
o que é a função da Secretaria de Minas e Energia?" Ele disse: "É de fomento". 
Fomento é indústria e comércio. Deve-se formular uma política minerária, que não 
existe. Por quê? Se ela existisse, ela obrigaria que, antes de a atividade se instalar, 
todos esses problemas discutidos aqui fossem resolvidos. 

A questão específica da APA de Lagoa Santa. Qual foi a minha surpresa, quando 
peguei esse trabalho e vi o mapa e as delimitações da chamada AP A? Os senhores 
estão vendo a projeção onde existia. ao fundo, a chamada Lapa Vermelha, onde está a 
história do Homem de Lagoa Santa. Alguns falam em 8 mil, em 14 mil anos. da 
Luzia, da mulher, das descobertas do Lund. A minha surpresa é porque. quando se 
traçou a linha limítrofe da APA. partindo da MG-1 O, no trevo de acesso, onde já havia 
a mineradora, se passou por fora. A lagoa central e a área central de Lagoa Santa 
ficaram fora da APA. Como é isso? Temos que mudar isso. Apesar de a legislação 
exigir que aquilo que for feito a 2krn, pelo menos, da divisa deva ser submetido ao 
IBAMA, isso é uma coisa surrealista, porque onde a mineradora está trabalhando era 
a APA Carste, já existia essa caverna. Eu, com 8, 9 anos, fui lá. Fez 50 anos que 
freqüento Lagoa Santa. Sei o que está havendo com a lagoa, porque, a olhos vistos, 
ela está sendo submetida a um processo de assoreamento semelhante ao da Pampulha. 
Há o risco de se atingir o lençol freático. 

Então, para caracterizar bem as tantas coisas que precisam ser feitas ... Estou há um 
ano no Projeto Manuelzão, acompanhando o trabalho das nossas reuniões, do Apolo e 
dos outros que participam desse conselho diretor. Anteontem, reunimo-nos. Gostaria 
que pudessem ter sido apresentadas coisas boas que estivessem ocorrendo. Vi um 
cidadão de Nova Lima que trabalhou na mina de Morro Velho falar durante quase 15 
minutos. É uma coisa de um surrealismo total, tanto isso é verdade, que a Promotora 
Pública resolveu agora entrar no circuito. 

Terminando, quero chamar a atenção dos senhores. Está aqui o Márcio, Secretário 
de Meio Ambiente de Lagoa Santa, o Vice-Prefeito Nelson, que tem participado de 
todas essas discussões. Está na hora de mudarmos essas divisas, esses limites, para 
que, evidentemente, seja atingida a lagoa central. Esse conceito de bacia hidrográfica 
é de adoção conveniente. 

Para vocês entenderem a importância do ecossistema de Lagoa Santa, surpresa 
minha, lerei um pequeno texto. (-Lê:) "Precisamos nos compenetrar de que o Brasil 
foi o berço da descoberta dessa nova ciência, a ecologia, no século XIX, em Lagoa 
Santa, com os trabalhos do botânico dinamarquês Eugênio Worning. Seu trabalho em 
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Lagoa Santa, sobre esses ecossistemas, é o mais clássico, o mais antigo e o mais 
famoso que se conhece. Por meio dele, visualizamos uma vulgarização da paisagem. 
Nosso planeta está se tornando tão semelhante e sua capacidade é limitada." 

É evidente que, por essas razões, pelo Dr. Lund, cuja vida está sendo filmada, há a 
necessidade de termos, em Lagoa Santa, um museu sobre a nossa história, para 
vendermos o que nos foi legado pelo passado para as novas gerações. É fundamental 
saber que isso foi dito por Ruschi, famoso ambientalista do Espírito Santo, que já 
faleceu. Isso está agora registrado em Lagoa Santa. Muito obrigado à Assembléia pela 
paciência de vocês. É fundamental que a Assembléia Legislativa não pare nesse 
trabalho, que ela, em cima desse volume de informações, tente mudar essa estrutura 
governamental que não administra o setor. Apesar de ex-Secretário, vejo como as 
portas se fecham. Aliás, com o tempo, aprendemos a olhar as pessoas pela 
indiferença. Vocês imaginem um cidadão comum. Se não fosse o Projeto Manuelzão, 
estaríamos falando até hoje. Então, o cidadão comum não tem acesso a esse tipo de 
informação. É preciso que essa estrutura seja modificada, que não se fale mais em 
participação como recado político que não atinge a realidade. Falem em participação 
criando isso que está aqui. Isso tem que existir em um conselho de pós-gestão, não 
pode ficar no papel. Muito obrigado aos senhores. 

Palavras do Sr. Albino Batista Gomes 
Boa-tarde. Sou Gerente do Parque N acionai da Serra do Cipó e respondo pela APA 

Morro da Pedreira. As APAs são unidades de conservação instituídas com o objetivo 
de proteger valores ambientais significativos, assegurando o bem-estar das 
populações humanas e melhorias nas condições ecológicas locais. Elas podem ser 
criadas nas esferas federal, estadual ou municipal. Cada decreto de criação de uma 
APA tem os seus objetivos específicos. A preocupação com a preservação do meio 
ambiente não significa impedir o desenvolvimento econômico da região, abrangida 
pela APA. Nela, objetiva-se, apenas, disciplinar o uso racional dos recursos naturais. 
Para a implantação desse tipo de unidade de conservação, APA, não são necessárias 
apropriações de terras. Os proprietários inseridos na APA terão o seu patrimônio 
respeitado e garantido. Então, cada unidade de conservação, cada AP A, tem os seus 
objetivos definidos no seu decreto de criação. No caso da APA Morro da Pedreira, o 
objetivo de sua criação foi garantir a proteção do Parque Nacional da Serra do Cipó, o 
conjunto paisagístico, pane do maciço do Espinhaço, e a proteção e a preservação do 
morro da Pedreira, sítios arqueológicos, a cobertura vegetal, a fauna, a flora e os 
mananciais, cuja preservação é de fundamental importância para o equilíbrio 
ecológico da região. 

A realização de quaisquer atividades que causem alterações ambientais dependem 
da avaliação prévia do IBAMA e de demais órgãos competentes. Na APA Morro da 
Pedreira ficam proibidas ou restringidas as implantações de atividades industriais 
potencialmente poluidoras, a realização de obras de terraplanagem, de aberturas de 
vias, quando essas iniciativas importarem a iniciação das condições ecológicas locais, 
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principalmente nas zonas de vida silvestres, onde a biota será protegida com 
maior rigor. Basicamente, o objetivo de criação da APA Morro da Pedreira foi 
proteger o Parque Nacional da Serra do Cipó, criado em 1984, com uma área de 
33.800ha, abrangendo terras dos municípios de morro do Pilar, Santana do Riacho, 
Jabuticatubas e Itambé do Mato Dentro. Além desses municípios, a APA abrange 
ainda Nova União, Taguaruçu de Minas, pega terras de Itabira e divide com 
Conceição do Mato Dentro. A APA Morro da Pedreira ainda não dispõe de seu 
zoneamento ecológico econômico. O parque nacional tem o seu primeiro instrumento 
de planejamento iniciado em 1994, o que possibilitou a aplicação dos recursos 
advindos do Programa Nacional de Meio ambiente, recursos esses financiados pelo 
Banco Mundial. Por meio de uma participação efetiva da comunidade local, dos 
segmentos, das instituições de pesquisa, definiu-se um planejamento mínimo para o 
parque nacional, que vem sendo implantado a partir de 1994, com a demarcação, a 
topografia, o cercamento do parque e construções de edificações como sede 
administrativa, assentos de visitantes, laboratório de pesquisa e alojamento para 
pesquisadores. A história da preservação, da serra do Cipó data de muitos anos. O 
parque surgiu a partir de 1979 com a criação do parque estadual, que foi transformado 
em parque nacional em 1984. Há muitos anos, já se pensava e se falava na questão da 
grande biodiversidade e da necessidade de se preservar esses ambientes da serra. O 
rio Cipó nasce dentro do Parque Nacional, é formado pelo ribeirão Mascate e pelo 
ribeirão Bocaina. Temos também os divisores de água de duas grandes bacias 
hidrográficas. a região conhecida como travessão na divisa dos Municípios de Itambé, 
Santana do Riacho e Jabuticatubas. Basicamente aí é a vertente de duas grandes 
bacias hidrográficas, a do São Francisco e a do rio Doce. 

Basicamente. todas as águas que venem a oeste vão para o rio Doce e o restante 
para o rio Cipó. O Parque Nacional e toda a região. nestes últimos anos, também vêm 
sofrendo de pressão antrópica associada à criação de gado, ao extrativismo vegetal, à 
expansão de loteamentos e à especulação imobiliária de todas as formas. 

Um dos maiores impactos ambientais dentro do Parque Nacional são as grandes 
queimadas que vêm diminuindo ao longo do tempo através da efetivação de ações 
concretas como treinamento de pessoal, contratação de brigadas de combate a 
incêndio florestal e participação da comunidade local. Além de queimar as matas 
ciliares que protegem os rios. basicamente o rio Cipó, as queimadas também destroem 
toda uma biodiversidade incalculável. Não é somente o fogo em si. mas o 
carreamento de sedimentos ao rio, o favorecimento das voçoroca e das grandes 
erosões. 

Aí está o treinamento de pessoal. Temos hoje uma brigada treinada, bastante 
efetiva, atuando no Parque desde o ano passado. 

Contamos com o apoio efetivo da Polícia Militar, da Polícia Florestal, apoio que 
tem sido fundamental na questão da preservação desse grande patrimônio. São 
33.800ha do Parque Nacional e 66.200ha da APA Morro da Pedreira, totalizando 
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1 OO.OOOha em 12 municípios, com um número de 12 funcionários para atuarem 
de domingo a domingo. Fica impossível gerir e administrar uma área tão grande com 
tanta dificuldade de acesso. Para se ter uma idéia, para sair do Parque Nacional e ir ao 
Município de Itabira. são 1 O a 12 horas de carro e 20 a 25 horas a cavalo. 

Áreas que sofrem queimadas sucessivamente, todos os anos, tendo suas matas 
ciliares completamente queimadas se transformam em desertos. Por causa da 
ocupação dessas terras no passado, antes de ser parque nacional, ocorreram grandes 
erosões e assoreamenLos no rio Cipó. 

Essa transparência mostra o va1e do rio Cipó, que necessita de uma recuperação 
urgente para garantir a estabilidade do próprio rio e do rio das Velhas. São áreas 
totalmente decapeadas por causa do uso inadequado dessas terras. Áreas basicamente 
de preservação pennanente em que os cuidados ambientais não foram tomados. Áreas 
férteis que precisam de programas e incentivos para o pequeno produtor. Hão que 
haver opções porque ele vai produzir nesses vaies. Se não houver programas e 
projetos coerentes, levando em conta as condições locais e de cada morador, fica 
difícil. 

Para concluir, essa transparência mostra a regeneração das matas dentro do Parque 
Nacional da Serra do Cipó, em ãreas já indenizadas pelo IBAMA em poder do 
Governo Federal. Nota-se uma recuperação constante. Mas não adianta preservar a 
nascente, e matar o corpo que anda. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Osvaldo Machado 
O Sr. Osvaldo Machado - Deputado Ivo José, senhores e senhoras, em primeiro 

lugar quero agradecer o convite e, em segundo lugar, cumprimentar a Assembléia 
pela programação deste evento. Em terceiro lugar, quero me declarar aqui uma 
pessoa, antes de tudo, otimista, tanto é assim, que estou aqui. 

Quero fazer uma declaração inicia] que pode parecer que a pessoa que vos fala é um 
anarquista. Prefiro me colocar como um questionador e vou declarar por quê. Não que 
seja contra a APA, mas não sou a favor. Como ela está? Respeito tudo que foi dito 
aqui e aplaudo registrando que estamos presenciando a fala e a atitude de pessoas 
comprometidas com o meio ambiente. Vou tratar de um caso de instalação de APA. 
Antes, porém, gostaria de declarar uma frase de uma pessoa com quem convivi muito 
intimamente, grande perda para o nosso Brasil, que é nosso saudoso Betinho. Ele 
disse o seguinte: "A solidariedade pode ser o caminho para a solução de diversos 
problemas". Certa vez ouvi outra uma frase, não sei onde nem quando, mas há 
bastante tempo, que diz o seguinte: "A pessoa humana é um ser gregário". Nunca 
mais me esqueci dessa frase porque não conhecia a palavra gregário. Fui fazer uma 
pesquisa e aprendi que a palavra gregário serve para adjetivar os animais que vivem 
em bandos assim como os pássaros. ou em grupos, como as pessoas. Aprendi também 
naquela oportunidade que o ser humano guarda uma relação imediata com as demais 
pessoas do seu grupo, e que em razão dessa vivência, por serem individualmente 
diferentes, desenvolvem entre si, num processo de analogia, os pontos de semelhança 

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



1339 
que possibilitam a vivência em grupo e o relacionamento com seu meio 
ambiente. Esse raciocínio me remete à questão da solidariedade como elo moral que 
conduz a pessoa no seu vi ver e, de outro lado. no sentido ético que orienta os 
interesses do grupo social. Respeito muito as questões técnicas, mas gostaria de 
trabalhar aqui com o ser humano. 

Estive verificando nossa legislação sobre a criação das APAs e lamentavelmente 
não encontrei uma palavra sequer relativamente ao ser humano. O que se vê é que na 
criação de uma APA, além da denominação e dos limites geográficos, os principais 
objetivos devem ser indicados, assim como as proibições e restrições. Proibição e 
restrição. Tenho a impressão que evidenciamos um problema relativamente sério. 
Parto aqui da afirmação de que o ser humano mantém uma estreita relação com o 
ambiente em que vive. Será que essa afirmação é verdadeira? Será que é pelo menos 
satisfatória? O ser humano está realmente adaptado ao seu ambiente? Quais a 
influências e as conseqüências da utilização do ambiente pelo ser humano? Qual a 
relação existente entre o ser humano e uma APA? Poderia formular aqui diversas 
perguntas nesse mesmo sentido, mas, infelizmente, no geral, temos que declarar que a 
relação do ser humano com seu meio ambiente não é boa nem satisfatória. Temos que 
pontuar as exceções. O fato é que aqui reside o ponto inicial da nossa discussão, 
relativa à implantação de uma APA. Continuo a perguntar: "quais as causas que 
levaram as pessoas a praticar tantas e tão variadas agressões contra o ambiente em 
que vivem e ensejar a criação de áreas de proteção ambiental?". 

De outro lado, o que poderia ser feito para resolver essa questão? Conversando com 
uma jornalista, ela me disse que a APA é um mal necessário. É como se fosse um 
quebra-molas na estrada. 

Por que isso? Por que a pessoa não foi trabalhada e está afastada de uma realidade 
que parece intransponível? Nossas relações de Governo estão distanciadas das 
relações humanas. Há muitas leis no País. Se fosse por conta delas, este País 
certamente seria a maior das maravilhas, pois o que mais temos são leis. 

O Prof. Edésio lançou recentemente um livro que se chama "Geologia Urbana". Eu 
pensava que jamais iria ler um livro de Geologia, mas ele cita exemplos importantes. 
Não entro na Geologia, fico na minha área, e observei que a dificuldade que temos no 
que se refere à legislação é uma herança de mais de 20 séculos, vem do direito 
romano. Um tabu quase intransponível é o do direito de propriedade, que atribui ao 
proprietário o direito de usar, dispor e até de abusar. E como abusaram do nosso 
ambiente durante estes 20 séculos. 

Verifiquem os senhores que nossa legislação data de 1980, tem 20 anos apenas, é 
recente. O decreto da criação da APA é mais recente ainda. Se sou proprietário, 
detentor do direito de usar, dispor e abusar, ponho fogo, queimo, poluo. É certo que já 
houve alterações em nossa legislação, mas tudo isso é muito pouco porque nosso 
legislador, ao formular as questões da política ambiental, limitou-se, no art. 1°, inciso 
VII, da lei que determinou a criação da política ambiental das áreas de proteção 
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ambiental, a uma questão simples: compete ao Governo orientar as escolas, ao 
formularem seus currículos, no ensino da matéria pertinente à ecologia. Isso é muito 
pouco. Esse distanciamento tem de ser desmantelado. Temos de trabalhar a pessoa e 
desmantelar esse processo pela educação ambiental. 

O Ivson deu um exemplo, ele está em uma APA imensa; estamos na serra do Cipó, 
em outra APA imensa. Pergunte a alguém lá para que serve e o que é uma APA. Eles 
só sabem que serve para coibir e para punir. Diante da ignorância, da falta de 
conhecimento, não temos a consciência. Há hoje um nexo de causalidade entre o 
conhecimento, a consciência e a atitude. Se não temos conhecimento, não temos 
consciência e nossa atitude nem sempre será a melhor, principalmente na questão 
ambiental. Jogo o lixo, poluo, jogo meu esgoto, queimo, faço o que quiser. 

Hoje, na serra do Cipó estamos trabalhando para conscientizar nossa juventude. 
Também trabalhamos com adultos e velhos, mas acreditamos na consciência do 
futuro, só assim a próxima geração terá condições de enfrentar esses problemas. 
Seguimos o lema do Manuelzão: na serra do Cipó, todo dia é dia de meio ambiente. E 
todo território é de proteção ambiental. 

Se tenho consciência de que tenho de trafegar e respeitar, não preciso de quebra-
molas. Se tenho consciência de que não posso queimar nem poluir, para que fixar essa 
lei punitiva, coibidora, constrangedora? 

Dou meu aval às APAs, cumprimento os coordenadores que estão trabalhando da 
melhor forma possível. É importante que haja uma parceria maior, uma co-gestão, 
como disse o Gil, uma divisão de poderes. É difícil trabalhar com o poder constituído. 
Se ele não abrir suas portas para a comunidade, continuará a haver várias coisas, e o 
povo continuará a distância. Hoje, a única participação do povo no Governo é elegê-
lo. Feita a eleição, estamos distantes. É necessária essa parceria; é necessário que o 
Governo comece a entender que, sem o conhecimento, a consciência, não haverá 
nunca uma atitude. E o Governo continuará a coibir, fazendo proibições e restrições. 

Não estou aqui para criticar, mas para dar as mãos ao Governo, para dar esse 
testemunho e dizer que todo dia é dia de meio ambiente. Todo território é de proteção 
ambiental. Gostaria que essa lei fosse alterada circunstancialmente por que temos 
algumas áreas especiais. Então, não seria área de proteção ambiental, mas área 
especial de proteção ambiental, em todo território nacional, em todo o mundo. 

Não sendo assim, é uma falácia, há uma situação indesejável. Este testemunho é 
dado por uma pessoa otimista, por uma pessoa do povo que quer o desenvolvimento 
e, antes de tudo, respeita e defende o meio ambiente, quase como um talibã. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Iniciaremos a nossa fase de debates, informando que as perguntas 

poderão ser dirigidas à Mesa por meio do formulário que está sendo distribuído, ou 
oralmente. Solicitamos às pessoas que fizerem uso do microfone que o façam sendo o 
mais breve possível, que se identifiquem para efeito de gravação. Está dispensada a 
forma1idade dos cumprimentos, para que possamos agilizar os debates. 
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Debates 

O Sr. Deodoro Batista de Souza - Sr. Presidente, minha intenção era cobrar um 
passivo cronológico, mas parece que a tolerância não é tão grande em relação ao filme 
institucional da mineradora e tem 90 minutos. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Mas, acreditando que uma imagem vale mais que mil palavras, gostaria de fazer 

uma descrição das fotografias apresentadas pelo Gil César. A primeira fotografia é o 
cenário da antiga Lavra Vermelha, onde existia a gruta. Este local é a entrada da gruta 
que tinha aproximadamente 12m de altura. Na apresentação do projeto foi descrita 
como insignificante caverna, camuflada por muito tempo, porque tinha importância 
tão grande, como talvez a Lapinha. 

Essa foto é o cenário provocado pela extração de carbonato de cálcio. Não 
queremos ser fundamentalistas, nem radicais, aquele filme institucional não nos 
impressiona. Sabemos da necessidade do desenvolvimento, do progresso, da extração 
de produtos minerais, mas nos preocupamos com o passivo ambiental. Será que 
teremos essa poluição visual? Será que isso ficará assim? Quais são as 
condicionantes? Será que a SOEICOM respeitará, fará um parque temático, e 
recomporá a vegetação existente? É essa a minha preocupação. 

Imaginem se a SOEICOM chega à exaustão dessa mina e larga o ambiente desse 
jeito? 

O Sr. Presidente - Pergunta de Cristine, dirigida ao Prof. Marcos Vinícius, do 
Projeto Manuelzão: "A Lei n" 9.433 prevê a cobrança de taxas pelo uso de recursos 
hídricos sujeitos a outorga a ser cobrada de acordo com o tipo de lançamentos de 
esgotos e demais resíduos líquidos e gasosos. Em vez de existir uma gestão de 
recursos hídricos, deveria existir uma gestão ambiental que gerisse os recursos 
hídricos. 

Digo isso, porque acho que não deveria ser permitido o lançamento de qualquer tipo 
de poluição em qualquer curso d'água. Assim sendo, não seria necessária a cobrança 
de qualquer taxa. A empresa poluidora deveria usar o dinheiro das taxas para tratar o 
esgoto que lança no rio. 

O Sr. Marcos Vinícius Poliguano - Concordo. Quero aproveitar essa intervenção 
para dizer que a visão de gestão ambiental tem de ser no sentido mais global. O 
Edésio diz que não adianta discutir a questão da água, porque a água é terra 
dependente. Se não levarmos em consideração o que está sendo feito com a 
apropriação do solo, estaremos lesando os recursos hídricos. As mineradoras são um 
dos setores que mais extraem do solo, afetando os recursos hídricos. A poluição dos 
setores industriais e das empresas de saneamento deve ser levada em consideração 
num planejamento global. 

Avalio que o seminário caminhou para o seguinte sentido: as pessoas procuraram, 
durante as exposições, ser tecnicamente corretas e politicamente fracas. Pratic2mente, 
o que está ocorrendo com as áreas de preservação é exatamente o contrário. Existe 
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uma contradição muito grande entre o discurso c a prática. Essa tem sido a 
posição do projeto. Não estaríamos convocando as pessoas na Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais para discutir APAs, se elas realmente fossem preservadas. 
Tenho a certeza disso. Lamentavelmente, vemos os setores se defendendo, um 
tentando jogar o abacaxi na mão do outro. 

Uma bacia hidrográfica é extremamente heterogênea. É lógico que em 
determinados pontos os impactos são diferentes. Não há como negar o impacto das 
mineradoras no alto do rio das Velhas. Por mais que se façam filmes. 

Se soubesse que o IBRAM iria mostrar o filme, também traria o meu filme, porque 
há outra versão da história. Historicamente a bacia do rio das Velhas foi degradada 
desde os séculos XVII e XVIII. O que ficou de riqueza nos municípios que foram 
explorados, desde a época do ouro? Podemos perguntar à Vice-Prefeita de Raposos 
qual a riqueza que a população usufrui. 

A Sra. Nancy Souto - Hoje, Raposos tem um índice elevadíssimo de desemprego, 
de pessoas portadoras de silicose, doentes, sem hospital nem médico capacitados para 
atendê-las. Elas têm de ser atendidas no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, e 
morrem sem serem assistidas. 

Ao longo do tempo as nossas autoridades fecharam os olhos, e as mineradoras não 
têm feito nada. Quando criança, brincava às margens do rio das Velhas e tinha meus 
calcanhares rachados de tanta silicose. Os animais morreram, as matas ciliares 
acabaram e a mineração Morro Velho não fez nada. Existe uma especulação 
imobiliária muito grande, o metro quadrado é muito mais caro do que muitas regiões 
de Belo Horizonte. 

É um absurdo, mas é realidade. Ninguém consegue emprego. Essa mineradora 
atraiu muitas pessoas que vieram da zona rural, largaram seus campos e pensaram que 
teriam trabalho, mas isso durou pouco tempo. Hoje a mineração está inativa, e o povo 
está sem perspectiva. 

O Sr. Marcos Vinícius Poliguano - Há um ditado popular que fecha bem a questão: 
"Na casa que falta pão, todo o mundo briga, e ninguém tem razão". 

O rio das Velhas está morrendo, as águas estão secando e a escassez será para 
todos. 

O Sr. Presidente- A próxima pergunta é dirigida ao Sr. Renê Vilela: "A redução de 
IPTU como incentivo econômico é um bom caminho para que uma política ambiental 
urbana seja implementada pela população?" 

O Sr. Renê Vilela- É um ótimo caminho. Em Belo Horizonte há o exemplo da 
reserva ecológica, que é uma similar da reserva particular do patrimônio natural, 
aplicada à área urbana. Esse é um instrumento extremamente positivo e poderia ser 
estendido. Aliás, há um vazio na legislação que depende de uma ação pró-ativa dos 
municípios. 

Concordo com a posição do Gi1 César sobre a necessidade de se regulamentar uma 
lei proposta na Constituinte. Há também proposta importante de legislação estadual a 
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ser apresentada e regulamentada pela Assembléia Legislativa. Hoje há um vazio 
entre a passagem da área rural para a urbana. A RPPN garante a isenção do imposto 
que o INCRA recolhe, mas ainda não temos esse instrumento implantado nos 
municípios, com exceção de Belo Horizonte. 

Quero solidarizar-me com a Vice-Prefeita de Raposos e dizer que novamente, 
através. de um trabalho da sociedade civil, em parceria com a Assembléia Legislativa, 
foi realizada audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, em 
Nova Lima, com mais de mil pessoas silicóticas, inválidas. Na verdade o passivo 
ambiental inclui esse passivo social. 

Tenho confiança de que a mineração terá a sua continuação garantida na medida em 
que se ajuste aos padrões mínimos de respeito ao ser humano. A questão silicótica é 
prioritária. Tenho a certeza de que muitos problemas serão resolvidos com o apoio da 
sociedade civil em trabalho conjunto com esta Casa. 

O Sr. Presidente - Nesta Casa há solicitação de CP! sobre a Mineração Morro 
Velho, e a designação de seus membros se dará na próxima terça-feira, dia 13. Vamos 
passar agora à intervenção oral do engenheiro Odair Santos Júnior, que representa o 
Conselho Estadual de Saúde e a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento. 

O Sr. Odair Santos Júnior - Em primeiro lugar, apresento meus cumprimentos à 
Assembléia Legislativa, na pessoa do Presidente da Mesa, Deputado Ivo José, pela 
realização deste ciclo de debates. Estendo meus cumprimentos a toda a Mesa e 
particularmente cumprimento o ProL Apolo Heringer pelo trabalho desempenhado no 
âmbito do Projeto Manuelzão. Quero crer que este ciclo de debates se constitui em um 
desdobramento natural daqueles eventos realizados ao longo dos anos 90 nesta Casa, 
particularmente os seminários legislativos Águas de Minas e Saneamento é Básico. 

Há que se reconhecer também o trabalho do Governo de Minas para dotar vários 
municípios de Minas de estações de tratamento de esgoto, evitando, de certa forma. a 
poluição de nossos cursos de água. No entanto, imbuído da condição de Conselheiro 
Estadual de Saúde e de membro da Câmara Técnica de Meio Ambiente, Saneamento 
e Saúde deste Conselho, trago a este Plenário a nossa preocupação quanto ao 
desdobramento de um processo de transposição de esgotos, embora tratados, oriundos 
da estação de tratamento de esgotos de Nova Contagem e Retiro, previstos para serem 
transpostos para um curso de água no Município de Esmeraldas. Nessa transposição 
de bacias, esse lançamento de esgotos provocará um aumento de 14, 25 vezes a vazão 
natural desse curso d'água e, além do mais, ele efetivamente será lançado próximo às 
nascentes desses cursos de água. 

Na condição de cidadão, requeiro, então, à Assembléia Legislativa - e 
particularmente levo ao conhecimento dos demais - que esse assunto seja debatido 
amplamente em outro evento nesta Casa. Apresento meus cumprimentos a todos pela 
realização deste evento. Muito obrigado.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente - Agradeço ao Odair Santos Júnior. Temos aqui urna intervenção 
do Sr. Hélio Emiliano Moreira, da Vibra, ONG ligada à bacia do Arrudas. Ele pede à 
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representante da APA Sul, Ana Paula Bax, que o mantenha informado das 
próximas ações dessa entidade e que lhe sejam enviadas publicações. Solicita ao René 
Vilelaque comente a lei ambiental que tramita no Congresso c pede opinião do Sr. 
Albino sobre a estrada ecológica que dá esperança a todo o Estado. Ouviremos 
primeiramente a representante da APA Sul; em seguida, o Sr. Renê c depois o Sr. 
Albino. 

A Sra. Ana Paula Bax - Sr. Hélio, encaminharei todo o material e a legislação que 
temos disponível sobre a APA SuL Quanto aos eventos da APA Sul, inicialmente são 
as reuniões do Conselho, em que são debatidos vários assuntos de interesse da área. 
Com o início dos trabalhos do zoneamento, estaremos intensificando essas reuniões 
para garantir a transparência e a democratização do processo de zoneamento, ao 
contrário do que foi dito aqui algumas vezes, de que não daremos transparência a esse 
processo. A intenção da SEMAD é justamente dar transparência e democracia ao 
processo de zoneamento da APA Sul, para que ele seja efetivado de uma maneira 
tranqüila e que realmente se torne factível em termos municipais e estaduais. 

O Sr. René Vilela- Sr. Hélio, não sei especificamente a qual lei o senhor está se 
referindo. Mas queria aproveitar para dizer da importância da sociedade civil 
acompanhar no Congresso a proposta de lei que transfere para a União o controle 
pleno sobre as águas subterrâneas. Concordo totalmente com o que disse o nosso 
amigo Poliguano e só queria dizer que estão sendo rebaixados os níveis dos lençóis 
em Itabirito, na bacia do Bação, do Carioca, do Ribeirão Macacos, no Mutuca e em 
muitos outros mananciais. Os principais mananciais subterrâneos do alto Rio das 
Velhas estão sendo transferidos para as mãos de uma ou duas empresas, que estão 
explotando essas águas, expondo-as a um processo de contaminação e implantando 
sistemas artificiais, violando completamente as condições necessárias para a 
perpetuação desses lençóis. 

Este é um assunto extremamente importante e queria aproveitar a presença do 
Otávio Freitas, nosso representante na Câmara de Atividades Minerárias, e fazer um 
convite a todos. Na segunda-feira ... Foi cancelada. É uma pena porque havia sido 
convocada uma reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias do 
COPAM para discutir uma nova política para o setor, que é uma luta antiga nossa. 
Mas tenho esperança de que em breve tenhamos a abertura desse debate e que todos 
possam contribuir. Obrigado. 

O Sr. Hélio Emiliano Moreira - Eu me referia ao fato de o relator ser ruralista e à 
questão da mata Atlântica. E há a questão abordada agora, dos lençóis freáticos e da 
CMM, do Sr. Antônio Ermírio de Moraes. Em Paracatu, há o problema do níquel. 
Saiu até uma reportagem no "Estado de Minas" e na "Folha de S. Paulo". É um 
problema que esta Casa deveria olhar com atenção, porque é seriíssimo. E 
gostaríamos de participar dessas audiências públicas. 

O Sr. Renê Vilela- Queria dizer, Sr. Hélio, que esse exemplo do Código Nacional 
Florestal que o senhor mencionou é muito semelhante ao nosso aqui, quando os 
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interesses coletivos, de uma certa maneira, são colocados em risco pela pressão 
dos interesses de um setor específico, lamentavelmente numa visão míope, 
equivocada, porque a riqueza da biotecnologia, seja da floresta amazônica, seja da 
mata Atlântica, está sendo transferida hoje para grandes empresas multinacionais. E a 
preservação é essencial também até como alternativa para novas economias, com 
valor mais agregado que, por exemplo, o minério, que tem, sim, suprimido a mata 
Atlântica. 

O caso de Vazante, Deputado, que foi objeto de audiência pública desta Casa, é dos 
mais graves relacionados com o rebaixamento de nível d'água que conheci em Minas 
Gerais. Nesta semana realizamos a primeira reunião das entidades civis de Vazante, 
Brumadinho, Itabirilo, lbirité, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Caeté, Sabará, Nova 
Lima e mais alguns municípios, para que tenhamos uma abordagem em conjunto das 
implicações e dos riscos trazidos pelo rebaixamento de nível d'água de lençol freático 
em Minas Gerais. Há empresas explotando milhões de litros d'água por dia, sem 
nenhum controle social disso. E mais, com licenças concedidas de maneira 
flagrantemente irregular. Estamos até contestando a fonna dos recursos dentro do 
COPAM. Precisamos de maior força para mudar isso. Obrigado. 

O Sr. Albino Batista Gomes - Sr. Hélio, pode até ser esperança, mas para nós é 
preocupação constante o asfaltamento da Rodovia MG-10, trecho Cardeal Mola-
Conceição do Mato Dentro. E, de ecológica, não vejo nada. Na realidade, isso é uma 
falácia. O que ocorre é uma verdadeira destruição. É importante que a estrada seja 
pavimentada, mas os cuidados ambientais têm de ser assegurados. e não há nada que 
assegure as medidas compensatórias do passivo ambiental já degradado e dos futuros 
estragos. Não há nada que assegure que ela realmente será uma estrada planejada, 
cumprida de acordo com aquilo que já foi licenciado e devidamente aprovado. É 
preocupação nossa, Deputado, que se cumpra rigorosamente aquilo que foi 
estabelecido nos tennos de compromisso. Se forem cumpridos todos aqueles 
compromissos ali pactuados, acredito que os impactos serão minimizados. 

O Sr. Presidente - Tenho uma pergunta dirigida ao Sr. Gil César, formulada pelo Sr. 
José Maurício, do IBRAM: "O senhor sabe por que o laudo do Pratini de Moraes foi 
encaminhado ao CETEC?"_ Ele está se referindo à serra do Curral. 

O Sr. Gil César Moreira de Abreu - Não sei por que foi encaminhado ao CETEC. 
Acredito que foi a própria Promotoria, onde esse laudo está. Até li ontem declaração 
do Promotor Jarbas Soares, que diz, se não me engano, que o laudo do Prof. Pratini 
está sendo discutido e que ele está aguardando ... Com certeza, ele também consultou 
o CETEC, e, da mesma maneira que Lagoa Santa, através do Projeto Manuelzão, está 
procurando uma parceria - e já foi até assinado pela Prefeitura - com o CETEC para 
as questões relativas às erosões existentes nas encostas da lagoa. Tive oportunidade de 
trabalhar com o CETEC quando Secretário e tive uma resposta muito boa. 

O laudo do Prof. Pratini não é para inglês ver. É muito simples. A mulher dele 
fotografou isso, e essa exposição esteve - e deveria estar - em muitos outros lugares. 
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Fui visitar a exposição, e ela é um testemunho claríssimo da devastação. Quanto 
a isso, não há dúvida. Quando começo a falar sobre determinados assuntos, observo 
um riso em determinado setor. Isso aconteceu na audiência em Lagoa Santa e 
aconteceu aqui na Assembléia. E dei a resposta no ato. Se estou falando qualquer 
coisa que contrarie alguém ou que seja uma in verdade, chamo a pessoa para discutir, 
como fiz em Lagoa Santa. E como já estou vendo que, quando falo, há determinado 
riso singular de uma representação de uma entidade privada e como conheço essa 
entidade, não me impressiono nem me assusto. Pelo contrário, é uma maneira de não 
debater. O riso é uma fuga para aquele que não tem condições de debater os assuntos. 
Acredito que respondi a quem me fez a pergunta e, mais uma vez, falei demais. 

O Sr. Marcelo Fonseca- Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que 
gostaria de louvar a idéia da Assembléia de promover este evento. Queria registrar 
também que a APA das Andorinhas está novamente esquecida no que tange à 
colocação no "folder" e a um direcionamento que poderiamos colocar sobre sua 
implantação. E isso não é privilégio da Assembléia. Já tivemos problemas de 
esquecimento com a SEMAD, com o IEF, com a Polícia Florestal, mas sabemos que 
isso vai mudar a partir de agora, com essas participações e novidades que estão 
acontecendo. 

Quero apoiar a Dra. Patrícia, que disse que não são somente as mineradoras que 
poderiam degradar. Ela falou também da ocupação, do crescimento demográfico, da 
agricultura e se esqueceu da pecuária. Mas eu gostaria também de convidá-lo, assim 
como a todos os presentes, para visitar a APA das Andorinhas. Nos últimos quatro 
anos, tivemos um decréscimo populacional em alguns distritos. Nossa produção 
agrícola e pecuária também vem diminuindo muito por causa das imposições c 
restrições colocadas para a APA. Também entendo que outras ações devem ser 
providenciadas. Como foi dito aqui, a água é um mineral. Cobramos "royalties" de 
minerais e de extrações minerais, mas nos esquecemos da água que vai nos 
minerodutos. Chega a 80% a água que sai do nosso Estado e é vendida por algumas 
empresas em seu destino. Esquecemo-nos, ainda, de tributar a transferência do 
minério que sai de uma filial para outra. Consta como "simples remessa" nas notas. 

Outro detalhe, na anistia ou na isenção de impostos colocada agora: só o Município 
de Ouro Preto deverá perder cerca de R$200.000,00, principalmente com Vale do Rio 
Doce, SAMARCO e SAMITRI. Por isso, solicito a atenção dos membros desta Casa a 
fim de que cobrem outras ações do Governo, não apenas para que ele contribua com a 
criação de outras APAs. Não adianta apenas dizer que serão colocados duzentos e 
poucos mil reais para o zoneamento da APA. Isso não adiantou em outras APAs, e 
acreditamos que somente isso também não bastará para Ouro Preto. Espero voltar, em 
breve, para louvar essas ações. Muito obrigado. 

O Sr. Ronald de Carvalho Guerra - Eu queria uma informação, para entender 
melhor. Fiquei um pouco confuso com a fala da Ana Paula Bax a respeito do 
zoneamento da APA das Andorinhas. Esse zoneamento vai ficar sob a gestão do IEF? 
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Ficou definido isso? Então, não é o mesmo caso da APA Sul? 

A Sra. Ana Paula Bax - Não. O projeto de zoneamento da APA das Andorinhas foi 
encaminhado para o Ministério do Meio Ambiente pelo IEF. Então, será coordenado 
por ele. O zoneamento da APA Sul é coordenado pela SEMAD por uma-determinação 
da lei que criou a APA Sul recentemente. 

O Sr. Ronald de Carvalho Guerra - Outra questão: em que situação está a formação 
do conselho de gestão da APA? 

A Sra. Ana Paula Bax - O conselho da APA já havia sido criado anteriormente. 
Trata-se de um decreto antigo, se não me engano, de 1986 ou 1 987, e tivemos que nos 
adequar à legislação vigente para que o conselho estivesse de acordo com ela. Essa 
proposta já está pronta e foi encaminhada ao setor jurídico do IEF, que é o órgão 
responsável pela gestão das APAs no Estado, para análise. A devolução desse parecer 
jurídico estava prevista para esta semana, mas houve um pequeno atraso, e ele deverá 
ser encaminhado à SEMAD no início da próxima semana. Quando chegar esse 
parecer, se houver necessidade de algum ajuste, ele será providenciado pela SEMAD. 
Depois será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, para parecer. 

O Sr. Ronald Carvalho Guerra - Acho muito importante a gente ter um conselho 
efetivado e que o zoneamento se dê de uma forma bem participativa, envolvendo 
todos os grupos representativos. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Ronald. Temos aqui uma pergunta encaminhada pelo 
Sr. Célio dos Santos, da UAI - União Ambientalista de Itabirito. que dirige sua 
pergunta ao Prof. Osvaldo Machado: "O Projeto Manuelzão. para ampliar sua 
eficácia, deverá ter abrangência até os lençóis aqüíferos freáticos que alimentam e 
mantém as nascentes formadoras das bacias hidrográficas que formam os córregos, 
riachos e cursos d'água que formam o rio das Velhas, tão ameaçado de desaparecer 
pela prática atual de rebaixamento de lençóis freáticos pelas mineradoras. O que acha 
disso?". 

O Sr. Osvaldo Machado - Eu vou pedir licença ao Célio para não responder a essa 
pergunta. Se o fizesse, iria situar-me no "achismo", coisa que não faço. Sobre o que 
não entendo, não falo e não respondo. Mas posso pedir ao Edésio, que é geólogo, para 
responder a essa pergunta. 

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Olha, se a mineração tiver sido autorizada, as 
conseqüências virão, não é? O lençol freático, com ceneza, vai sofrer o rebaixamento. 
Esse rebaixamento poderá ser estudado com antecedência. Evidentemente, o processo 
que pennite a liberação da lavra pode estabelecer limites: "Vai-se lavrar até Lal ponlo. 
Daí para a frente, não, porque não toleramos o rebaixamento abaixo de determinado 
nível". O que ocorre com a mineração a céu aberto é que, às vezes, o rebaixamento é, 
de fato, temporário e poderá haver recuperação posterior à exaustão e ao processo de 
abandono. 

Quanto à situação de ltabirito, já participei, juntamente como o Renê Vilela, de uma 
reunião na UAI, mas eu não tinha os dados. Não tendo os dados, eu não podia falar 
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concretamente sobre o problema do rebaixamento. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Edésio. Temos uma informação encaminhada à 
Mesa pelo representante do IBRAM, Sr. João Carlos de Melo. Ele disse que alguém 
teria dito aqui que os dados levantados pelo IBRAM - tabelas e quadros - são uma 
falácia. Mas ele está dizendo que os dados se encontram à disposição da Assembléia 
Legislativa para qualquer avaliação e averiguação. Ele deixou um disquete e outro 
material para futuras averiguações. Como não temos outras questões apresentadas 
nem pedidos de intervenção, consultamos os debatedores se alguém quer fazer mais 
algum comentário antes de encerrarmos. 

O Sr. Renê Vilela- Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de compartilhar mais 
um pouco com todos. Boa parte dos presentes já são nossos parceiros. Encontramo-
nos sempre e temos trabalhado em conjunto. Outros, ainda não. Por isso, quero 
convidar a todos os que quiserem contribuir a trabalhar juntos e nos aproximarmos 
uns dos outros, a fim de trocar informações estratégicas essenciais e definir nosso 
futuro e a sustentabilidade de nossa vida. Hoje, há um movimento crescente nesse 
sentido, não somente aqui. Já estivemos em Itabirito, em Itabira e em muitos outros 
municípios. É espantoso. Parece que as populações adormeceram em um vácuo em 
que a participação direta nesses debates era vedada de alguma maneira. Hoje, não. 
Hoje, o cidadão de Pompéu e de todos os municípios por onde temos passado 
participam. Parece que foi cometida uma violência contra as pessoas. Muitas vezes 
elas têm suas casas trincadas, seus pulmões obstruídos, sua água desaparece e sua 
dignidade é violada. Parece que agora tudo isso resolveu aflorar. Esse movimento é 
maravilhoso porque busca a ética na atuação da solidariedade, da confiança. Junto-me 
ao Osvaldo porque eu também sou muito otimista. Se não fosse assim, não me 
envolveria em tantas questões áridas, em tantos embates que muitas vezes exigem de 
nós perseverança, que é construída em conjunto. Quero propor a todos que nos 
encontremos mais. O Projeto Manuelzão é uma experiência maravilhosa e tem 
propiciado o diálogo entre posições divergentes. Em nossa sociedade é muito difícil 
assentarmos com visões diferentes e tentannos discutir. Há pontos que são 
indiscutíveis, mas temos de usar todas as nossas possibilidades para viabilizar aquilo 
em que acreditamos ser justo e mais coerente. É uma questão, acima de tudo, ética, 
não é técnica nem política. Para pessoas com posições diferentes se assentarem à 
mesa, é necessário que haja predisposição, integridade e idoneidade. Elas têm de dizer 
a que vieram e aonde querem chegar sem omitir informações. Deputado, para nós este 
espaço é muito bom porque quanto mais luz, maior transparência em tudo o que 
defendemos, mais força teremos. Muito obrigado.Parabéns pelo evento. 

O Sr. Marcos Vinícius Poliguano - Em nome da coordenação do Projeto 
Manuelzão, quero agradecer à toda a comissão organizadora da Casa na pessoa do 
Deputado Ivo José. Na verdade, há três meses estamos trabalhando na organização 
deste evento. Acho que cumprimos mais uma vez o papel de promover o debate, pois 
só assim será possível o entendimento. Vivemos numa mesma sociedade, dentro de 
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uma mesma realidade, e, sem dúvida, a superação dos problemas e da 
dificuldade só se dará se todos encontrarmos um caminho. Esta é a mensagem que o 
Projeto trás. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Manifestamos a nossa satisfação em participar, mais uma vez, de 
um ciclo de debates dentro do movimento Minas em Defesa das Águas, hoje tratando 
da bacia do rio das Velhas. Esperamos que os participantes tenham conseguido atingir 
a expectativa que tinham com relação a este seminário. Certamente o debate não se 
esgota aqui. Como disseram alguns debatedores, o contraditório e a transparência são 
muito importantes. A Assembléia Legislativa está aí como um instrumento que 
esperamos seja utilizado cada vez mais pela nossa sociedade, pelas organizações, para 
que possamos evoluir e recuperar o passivo, o déficit ambiental, que a sociedade está 
a nos cobrar. Que todos nós, cada um no seu espaço, na sua instituição, na sua 
representação, contribuamos para avançar mais rapidamente nesse sentido. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece aos ilustres expositores, às demais 

autoridades, aos participantes e ao público em geral a honrosa presença e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 12, às 
14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 212' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18112/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - Suspensão e reabertura da 
reunião- 2' Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente- Discussão c Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Miguel Martini; discurso do Deputado 
João Leite; aprovação; verificação de votação; rejeição do requerimento- Questões de 
ordem - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 14.967; requerimento do Deputado Gil Pereira; discurso do Deputado Miguel 
Martini; questão de ordem; discurso do Deputado Amilcar Martins; questões de 
ordem; anulação do recebimento do requerimento; votação do veto ao art. 22, §§ 10, 
11 e 11-A e aos arts. 213, §§ 1• e 2•, e 215, incisos I a IV, todos da Lei n• 6.763, de 
1975, introduzidos pelo art. lo da proposição e ao art. 17, salvo destaques; chamada 
de votação secreta; rejeição; votação do veto ao § 4° do art. 7°; ao art. 15; ao art. 22 e 
seus§§ 1• e 2•; ao art. 23 e incisos e§§ 1• e 2•; ao art. 24 e ao art. 30, salvo destaques; 
chamada de votação secreta; rejeição; votação do veto ao art. 9° e seu parágrafo 
único; discursos dos Deputados Miguel Martini e João Leite; questão de ordem; 
chamada de votação secreta; manutenção do veto; votação do veto ao art. 16; 
chamada de votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da 
votação; questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Às 9h15min, a lista de 

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

la Parte 
Ata 

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

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 minutos, para 

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

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

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

Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente reunião a 
Proposta de Emenda à Constituição n' 60/2001, em virtude da sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini 

solicitando inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Lei no 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminho favoravelmente 
ao requerimento do Deputado Miguel Martini. Esse projeto é de autoria do Deputado 
Ronaldo Canabrava, Prefeito de Sete Lagoas. Desde 1999, o projeto tramita na 
Assembléia Legislativa. Tive oportunidade, na discussão de ontem, de falar sobre 
isso. Esse projeto foi apresentado com 4 artigos e receberá, no momento em que 
entrar em votação, um substitutivo com 15 artigos. A nossa posição, Sr. Presidente, é 
que essa matéria é complexa, e deve merecer, por parte dos Deputados, uma 
apreciação cuidadosa. Esse projeto, que trata de débitos do IPV A, deverá abrigar esse 
substitutivo, que traz anistia de pagamento do IPV A de 1997, 1998 e 1999, de multas 
de 1997, 1998, 1999, parcelamento de débitos do IPV A e a isenção de pagamentos do 
IPV A de proprietários de furgão, van ou perua com 15 ou mais anos de fabricação. 

Então, foi promovida uma mudança nesse projeto, que já tramitou com dificuldades 
na Assembléia. Ele foi apresentado em 1999 e até hoje não foi aprovado. Já era um 
projeto polêmico e agora é mais, porque recebeu uma nova formatação dos 
Deputados. Por isso, creio que é necessária a sua volta às comissões. Sei que já existe 
uma solicitação do Líder do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, de que seja 
apreciado pela Comissão de Justiça. Concordo com ele, até porque precisamos 
conhecer a legalidade e a constitucionalidade dessa nova versão do projeto. 
Respeitamos a proposta, mas precisamos ter mais tempo para apreciá-la no espaço 
competente, que são as comissões que devem emitir parecer sobre essas matérias. 

Deparamo-nos com uma mudança muito grande nesse projeto. Ele tinha 4 artigos e 
recebeu um substitutivo com outros 15. Então, não é possível deliberarmos em 
Plenário sobre todas essas mudanças. O Regimento é sábio ao exigir que o Presidente, 
por ofício ou a requerimento, retome a matéria para análise das comissões. E é isso 
que queremos: que as comissões apreciem essas mudanças. Precisamos representar o 
povo de Minas Gerais com muita força, com muito .cuidado. Para isso, é necessário 
que as comissões apreciem as mudanças propostas. Não se trata de uma simples 
mudança no projeto, e pretendemos lutar para ganhar tempo. Mais ainda, pretendemos 
que os Líderes e demais Deputados busquem o entendimento ao final dos trabalhos 
deste ano, para aprovannos uma pauta mínima que abrigue projetos que não tragam 
polêmica para o Plenário. Os projetos que demandam tempo maior para o 
entendimento não deveriam ser votados agora, como o Projeto n° 162/99. Seriam 
incluídos apenas os que já receberam o apoio do Plenário para sua votação. Teremos a 
votação do orçamento, e, depois, os trabalhos da Assembléia serão encerrados. 

Portanto, proponho que os Deputados e seus Líderes busquem o entendimento para 
elaborarmos uma pauta mínima com os projetos acordados para a votação. V amos 
deixar os que estão impedindo a votação. O Projeto de Lei n• 162199 é um desses. 
Existe outro, sobre o qual não tínhamos dificuldades. Mas, devido a mudanças 
propostas, surgiram obstáculos. Trata-se daquele que estará abrigando 14 novas taxas. 
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Não estamos de acordo e lutaremos contra a criação de novas taxas, como a de 

licenciamento de veículos. Não há entendimento quanto a esses projetos. Vários 
panidos já se manifestaram contra a anistia de IPV A, de multas e criação de novas 
taxas. Não há sentido colocannos na pauta projetos que impedirão a votação. 

Faço proposta para nos reunirmos, buscannos entendimento, colocando na pauta 
projetos já consagrados pelo Plenário da Assembléia. Sei, por exemplo, do trabalho 
exaustivo do Deputado Mauro Lobo em relação ao orçamento. Ele, como Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e relator da matéria, fez um belíssimo 
trabalho, buscando entendimento amplo entre os Poderes, entre os Deputados. Assim, 
não teremos problemas na votação do Orçamento do Estado. 

O Projeto de Lei n° 1.51212001, que muitas pessoas estão acompanhando nesta 
manhã, já conta com o entendimento dos Deputados para sua aprovação. 

Vamos buscar entendimento e colocar na pauta projetos que não trarão polêmica e 
vamos aprová-los sem problemas. Os que criam taxas, não queremos votar ou 
votaremos contra. Também quanto aos projetos que anistiam os débitos de IPV A e 
multas, não há consenso. Nosso encaminhamento, portanto, é pela aprovação do 
requerimento do Deputado Miguel Martini. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

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

votação. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à chamada de verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 31 Deputados. Votaram "sim" 8 Deputados. Está, 

portanto, rejeitado o requerimento do Deputado Miguel Martini. 
Questões de Ordem 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Um dos investimentos caros que esta 
Assembléia fez foi com a instalação do painel eletrônico, com o objetivo de permitir 
ao cidadão mineiro acompanhar o trabalho dos Deputados. Para surpresa de muitos de 
nós, o painel encontra-se desligado neste momento. Gostaria de saber que problema 
impede seu funcionamento e que medidas a Presidência tomou para que volte a 
funcionar a tempo de registrar; ao final desta sessão legislativa, os votos dos 
Deputados. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que 
todo sistema eletrônico dá pane. O painel do Plenário sofreu pane, e esperamos 
regularizar a situação ainda hoje, na parte da manhã. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, contei os Deputados em Plenário, e 
não são mais que 35; além disso, alguns Deputados chegaram depois do processo de 
votação. Como há contagem, fica difícil saber se não houve confusão por parte da 
assessoria. Precisaria ter segurança de que 39 Deputados estão presentes para votar. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que a 
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Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 
14.967, que altera dispositivos da Lei n• 6.763, de 26112n5, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela manutenção do Veto ao art. 22, §§ 10, 11 e 11-A; aos arts. 213, 
§§ 1" e 2" e 215, incisos I a VI, todos da Lei n• 6.763n5, introduzidos pelo art. 1" da 
proposição; ao art. 9° e parágrafo único; aos arts. 16 a 18; e pela rejeição do veto ao§ 
4" do art. 7"; aos arts. 15 e 20; ao art. 22 e§§ 1" e 2"; ao art. 23, incisos e§§ 1" e 2", e 
aos arts. 24, 25 e 30. 

Foram deferidos os requerimentos de votação destacada do veto ao art. go e seu 
parágrafo único e aos arts. 16 a 18 e 20 a 25. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita que os vetos 
aos arts. 16 a 18, destacados, sejam apreciados englobadamente. Em votação, o 
requerimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui para 
encaminhar o requerimento do Deputado Gil Pereira, que solicita que os vetos aos 
arts. 16 a 18, destacados, sejam apreciados englobadamente. Solicitamos que os 
Deputados da Oposição, que são os Deputados da base governista, encaminhem o 
requerimento, mas não se mantenham em Plenário durante o processo de votação, 
porque percebemos que são eles que estão dando quórum para votação. E achamos 
que o painel é fundamental neste processo de votação. O Governo vetou a anistia de 
maneira envergonhada, porque denunciamos, no debate da Comissão, que feria 
princípios constitucionais e legais. Apesar disso, a base governista o aprovou. Basta 
ler as razões do veto para perceber que o Governador alega inconstitucionalidade em 
quase tudo. Mas o Governo quer a anistia. Então, orientou sua base para denubar os 
vetos, porque poderia alegar que não foi o Governador, foi o Poder Legislativo. Nesse 
momento, cada Deputado é responsável pelo Poder Legislativo, que, encarregado de 
criar as leis, não pode descumpri-las. 

É uma forma de este Governo, mais uma vez, achincalhar o Poder Legislativo. No 
ano passado, quando o Governo queria aquela "narcotaxa", a opinião pública se 
mobilizou, e aí ele disse que ia vetá-la. Só que já havia pedido à base governista para 
aprová-la. Então, tiveram de rasgar o RegimenLo Inlerno para poder resolver o 
problema que o próprio Governador criou com o Poder Legislativo. 

Agora, mais uma vez, para os holofotes, o Governador, sorrateiramente, orienta a 
sua base para derrubar todos os vetos. Quero dizer que o PSB vai lutar pela 
manutenção de todos os vetos que foram opostos a esse projeto de anistia. 

Sugiro aos Deputados que encaminhem esse requerimento ou esvaziem o Plenário, 
não participando da votação. Acredito que daqui a 5 minutos, meia hora, o painel já 
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esteja consertado. Assím, poderemos votar. 

O nosso encaminhamento é contrário a esse requerimento. Queremos que todos os 
requerimentos sejam votados separadamente, um por um. No caso, já foi iniciado o 
processo de votação do primeiro veto de ontem, mas todos os outros são passíveis de 
encaminhamento, razão pela qual pedimos que sejam encaminhados. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Estamos em processo de votação, Sr. Presidente. 

Precisamos de 39 Deputados em Plenário e temos somente 25. Então, peço a V. Exa. 
que faça a recomposição de quórum ou encerre, de plano, a reunião, uma vez que não 
há Deputados suficientes para a votação desse requerimento. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum para votação. 
Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Amilcar 
Martins. 

O Deputado Amilcar Manins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao longo dos 
últimos três anos o povo de Minas Gerais e os seus representantes da Assembléia 
Legislativa têm sido alvo de uma campanha orquestrada de desmoralização, de 
desrespeito, de falta de apreço. Hoje, com serenidade, trago uma palavra de 
convocação à honradez de cada Deputado que me ouve, à soberania desta Casa e de 
convocação à nossa independência em relação ao Poder Executivo, que não tem um 
gesto de respeito e de apreço pela Assembléia legislativa. 

Ontem, todos nós lemos uma reportagem na revista .. Veja", em que o Vice-
Governador Newton Cardoso é acusado de reunir, de forma ilícita, uma fortuna. 
Nesse sentido, a revista foi muito generosa, não fez justiça a ele, porque fala em uma 
fortuna de R$150.000.000,00, quando, na verdade, o povo de Minas Gerais sabe que 
ela é várias vezes esse valor. 

Mas eu dizia que o Vice-Governador declara, na revista "Veja'' que está nas bancas 
esta semana, que não temeu ser cassado no processo de "impeachment", quando 
Governador, porque "'a maioria dos Deputados da Assembléia Legislativa estava no 
canhoto do meu talão de cheque". Quais Deputados de hoje já estavam nesta Casa 
então? Porque ele lançou uma suspeição, fez uma acusação à honradez de cada um 
desses Deputados e, mais do que isso. desta instituição. Os Deputados que foram 
contrários ao "impeachment" do Governador Newton Cardoso àquela época foram 
acusados por ele, na revista "Veja" que está nas bancas hoje, de terem sido comprados 
por ele: "estavam no meu talão de cheques ... Foi o que disse o próprio Newton 
Cardoso. 

Isso não me surpreende, vindo de um homem que explica sua fortuna, também 
textualmente, na mesma revista, dizendo que falsificava lança-perfume. Está lá, para 
quem quiser ler; para que o povo brasileiro e mineiro leia. Ele disse isso: que 
falsificava lança-perfume. Essa é a origem de sua fortuna, o começo. Essa é a atitude 
de um homem que não respeita a opinião pública, de um debochado, que ofende a 
todos nós e à nossa consciência. Ora, alguma coisa tem de ser feita. E o principal 
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avalista dos atos, do comportamento, da honradez e da moral do Vice-
Governador é o atual Governador, Itamar Franco, que, por inúmeras vezes, tem 
repetido que Newton Cardoso é um homem honrado, correto e probo. Esse é o 
Governador que não respondeu à opinião pública quando a esposa do Vice-
Governador, Maria Lúcia Cardoso, foi acusada, e confessou que o fez, de ter usado 
recursos públicos do SERVAS para beneficiar parentes; para pagar exames de saúde e 
mensalidades de universidade e de escola para seus sobrinhos. E o Governador Itamar 
Franco tem a desfaçatez de não se manifestar sobre isso, e, ao fazê-lo, está passando 
um atestado de que é co-responsável por gestos de corrupção deste Governo; assina 
em branco todos os atos de seu Vice-Governador. Aliás, essa é a dobrada preferencial 
que quer fazer: de um lado, Newton Cardoso; de outro, Orestes Quércia, Onde vamos 
parar, meu Deus? Newton Cardoso e Orestes Quércia! Essa é a fortaleza moral do 
Governador Itamar Franco, que não tem honradez, que não tem coragem de vir a 
público para dizer uma palavra contra e que não se manifestou sobre o episódio do 
SERVAS. É a terceira vez que faço esta cobrança da tribuna, e cobrarei quantas vezes 
forem necessárias: Governador Itamar Franco, V. Exa. deve uma explicação à opinião 
pública de Minas Gerais; V. Exa tem de dizer se avaliza o Vice-Governador, como 
está fazendo, ou se o condena; se avaliza ou se condena a origem de sua fortuna. 
Porque sua omissão é um aval implícito, tácito, e o povo mineiro tem de saber disso; 
tem de saber quem o governa. Hoje, como eu já disse, é o trio parada dura - Itamar, 
Newton e Quércia- que toma conta das coisas em nosso Estado. 

Digo isso porque mais uma agressão a este parlamento está sendo cometida. Esta 
Casa está ferida de morte, porque foi um ato traiçoeiro, desrespeitoso. Acordo foi 
feito com a Presidência desta Casa, com a Mesa desta Casa. Falo de Deputados que 
não são do meu partido; eu, que me manifestei em todos os momentos, nesta tribuna, 
contra a anistia fiscal e contra qualquer coisa que dissesse respeito a ela. 

Minha posição é inequívoca, é límpida, é cristalina. Fui contra, votei contra. Os 
Deputados tiveram diferentes compreensões, e o Poder Executivo acertou com a Mesa 
Diretora da Assembléia que iria respeitar a manifestação desses Deputados para 
passar uma rasteira, para trair. Porque a traição é a palavra da moda desse Governo. 
Traiu esta Casa, e esta Casa tem de ter hombridade, tem de ter honradez, tem de ter 
independência, tem de ter coragem cívica para dizer: "Basta, Governador, não somos 
seus funcionários". Não devemos obediência ao Governador Itamar Franco, ao 
Governador que desrespeita a cada momento a Assembléia Legislativa. 

É preciso dizer "não" com coragem a um Governador que todo o tempo demonstra 
a sua ambigüidade. Vejo aqui a solicitação das microempresas, com as quais já nos 
comprometemos. Agora, depois da primeira votação em 1 o turno, parece que tudo se 
modificou. Vamos dizer: ··não, Governador, defendemos as microempresas do nosso 
Estado". Não temos que dever obediência ao Governador. Não somos seus lacaios, 
não somos seus capachos. A Assembléia Legislativa tem de mostrar altivez, 
independência, soberania. É nesse sentido que faço um apelo a todos os Deputados. 
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Vamos dar demonstração de unidade, de defesa da instituição e vamos derrubar 
os vetos do Governador. Vamos mostrar a ele que a Assembléia Legislativa não está a 
seu serviço, não é subalterna, não pode ser subjugada pelo tacão de uma vontade 
férrea que quer nos subjugar. Vamos dizer "não" a esse Governo corrupto, a um 
Governador que se acovarda diante de manifestações de um Vice-Governador cujo 
passado não o recomenda. E os mineiros sabem disso. 

Então, vamos dizer ao Governador Itamar Franco, ao Vice Governador Newton 
Cardoso que a Assembléia Legislativa é soberana nas suas decisões e saberá se 
manifestar de maneira coesa. Saberemos defender esta instituição como 
representantes legítimos do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, nosso Líder, Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, já se pronunciou em relação ao painel. Volto a insistir nesse problema 
que é sério. O Deputado Adelmo lembrou o preço que esse painel custou e a sua 
importância para dar transparência e visibilidade às votações desta Casa. 

V. Exa., Presidente, já estava aqui quando esse painel foi instalado e se lembra dos 
meses e meses que ele ficou na parede sem funcionar. Naquela oportunidade 
entendemos que era interesse de alguns, não sei de quem ou de quantos, não deixar o 
painel funcionar para que houvesse uma votação meio duvidosa e resultados que nem 
sempre eram claros. Não quero duvidar de que esse seja o caso de V. Exa. 

Mas quero deixar o nosso protesto por esse painel ficar sem funcionar, sem permitir 
transparência. E nem enfeita porque nem tão bonito é, sobretudo quando está 
apagado. 

Naquela época em que quase todo dia vínhamos ao microfone pedir o 
funcionamento do painel, lembrávamo-nos da história antiga. O Senador romano 
Marco Pórcio Catão, que fazia guerra permanente aos cartagineses, sempre terminava 
sua fala, qualquer que fosse o assunto, dizendo: "Acho também que Cartago deve ser 
destruída". Quero fazer um apelo a todos os oradores que ocuparem o microfone e 
que concordam com a nossa reivindicação para que, qualquer que seja o tema 
abordado, que tenha o final da nossa fala os dizeres: "Acho também que esse painel 
tem de funcionar". 

Temos conversado com o líder que está trabalhando nessa questão, entramos em 
contato com o PSDB, e nós, PT e PSDB, vamos fazer obstrução enquanto o painel 
não funcionar. Acho que o painel tem de funcionar para dar visibilidade, 
transparência e segurança, que temos de ter na Casa em relação aos votos que vamos 
proferir. Muito obrigada. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tenho duas questões de ordem. A 
primeira diz respeito ao encaminhamento de votação desse requerimento. Dois 
Deputados já fizeram o encaminhamento da votação do requerimento, os Deputados 
Miguel Martini e Amilcar Martins. Eu estava inscrito para encaminhar quando fui 
avisado de que houve um erro e que não poderia fazê-lo. 
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Primeiramente, a questão de ordem é para que V. Exa. me conceda a palavra 

para que eu faça o encaminhamento desse requerimento, que foi até apresentado 
anteriormente pelo Deputado Gil Pereira, no prazo regimental. E não estou 
entendendo por que não posso fazer o encaminhamento já que dois Deputados o 
fizeram. Queria solicitar a V. Exa. tempo para anunciar o porquê da votação que 
faremos. 

A segunda questão de ordem é que quero fazer eco à manifestação da Deputada 
Maria José Haueisen. Não há condições de continuarmos trabalhando sem o painel. 
Se ele está com algum problema, vamos interromper a reunião para que os técnicos 
reavaliarem a questão. Mas é estranho que o painel esteja com problema porque há 
Deputados que estão nas comissões e a sua presença está registrada lá, só não se 
registra aqui. Não estou entendendo o defeito técnico do painel, funciona nas 
comissões, mas não em Plenário. É preciso uma explicação técnica adequada. Fico na 
desconfiança de que o painel está simplesmente desligado em Plenário, que só não 
está funcionando porque não querem que funcione. Contei e está registrado no painel 
que sete Deputados estão em comissões. Por que não se registra a presença em 
Plenário? Queria uma explicação técnica razoável da razão pela qual isso está 
acontecendo. 

Pediria a V. Exa. que, primeiro, eu fizesse o encaminhamento e, depois, que 
suspendesse a reunião para verificarmos qual o problema real do painel. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estamos assistindo de certa 
forma a um debate relativo ao painel eletrônico. Gostaria de colocar uma posição um 
pouco diferente do que está sendo dito aqui. Na verdade, o painel eletrônico dá 
rapidez às votações, mas não é nenhum sinônimo de garantia. E quero citar como 
exemplo a eleição nos Estados Unidos. A votação pelo voto eletrônico, por assim 
dizer, mecânico, não teve nenhuma garantia e foi decidida na contagem manual. 

O meu entendimento é que nada substitui a urna, onde se apura um por um dos 
votos e pode-se impugnar, reclamar e recorrer dos votos. O voto legítimo é o da 
cumbuca, da urna. Esse, sim, é autêntico; o painel confere rapidez. Não acho, então, 
pelo fato de o painel não estar funcionando, que isso estaria causando insegurança na 
votação, vai causar apenas demora. 

Questionar o voto que é dado na uma é até uma colocação que vai em sentido 
contrário à reivindicação da Oposição no Congresso Nacional, que está exigindo - e 
foi aprovado pelo Senado - que as umas eletrônicas das eleições desse ano tenham 
acoplado a elas uma impressora para que o voto impresso saia, para que possa haver a 
recontagem, se necessária. Por quê? Porque a urna eletrônica não dá segurança, como 
nessas últimas eleições. Se alguém quisesse fazer a recontagem, não haveria cédulas 
para serem contadas. Então, esse questionamento de se trazer insegurança porque o 
painel não estaria funcionando não cabe neste momento. Acho que essa é uma 
colocação injusta com relação ao Plenário, injusta com relação aos escrutinadores e à 
Mesa. Ela está colocando todos sob suspeita, e não é por aí. Entendemos, sim, que o 

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



1358 
painel dá rapidez, agilidade, mas, na questão de lisura, nada substitui, no nosso 
entendimento, a uma e o voto pessoal por meio do papel, da cédula de votação, que é 
autêntica e representativa da vontade do eleitor. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Quero, de cena maneira, fazer coro com o Deputado 
Antônio Carlos Andrada, mas há dois discursos contraditórios. Por um lado, vejo 
todos os Deputados que se aproximam de nós dizendo para votannos rápido, pois há 
muita coisa e todos estão cansados, há muitos projetos na pauta, etc. Por outro lado, o 
painel, que dá celeridade, que faz com que as coisas fluam com mais rapidez, está 
com defeito. Alguns defendem a idéia de que não se vote com o painel. Gastou-se 
dinheiro para ter esse painel e, considerando que ele dá mais visibilidade, mais 
celeridade e até mais segurança ... Quando a assessoria conta lá de cima 1, 2, 3, ela 
pode se confundir. Um Deputado muda de lugar e dá confusão. Com o painel isso não 
acontece, há um resultado mais preciso. 

Em segundo lugar, há a celeridade. Vejam: já não poderemos encaminhar esse 
primeiro, mas, em todos os outros, poderemos. Imaginem votarmos cada um deles na 
votação manual, ou não sei qual nome que estão dando para isso, ou seja, na votação 
na caixinha. Há a verificação, iremos contestar, e há o resultado; iremos para o 
segundo, há novamente todo o encaminhamento. Já com o painel há uma celeridade 
muito maior, muito mais rápida. Então, a minha proposta é que sejam suspensos os 
trabalhos. Do contrário, obstruiremos até que o painel seja consertado, porque, assim, 
rapidamente poderemos votar. Queremos nos posicionar contrários. O Governo quer, 
realmente, que esses vetos sejam derrubados, mas achamos que isso é prejudicial ao 
povo mineiro. Aliás, parece que esse Governo está sempre agindo contra o povo. 
Quando é para votar a favor, ele pede para votar contra; quando é para votar contra, 
ele pede para votar a favor. 

Então, é isso o que queremos, não estamos falando em desconfiança. Estamos 
falando em maior exatidão e maior celeridade do processo, uma vez que temos tantas 
matérias para votar, e esses vetos serão votados um a um. Isso demorará um tempo 
absurdo. Mais do que isso, na própria verificação de votação, o processo eletrônico - e 
isso está no Regimento - dá uma segurança dos números, uma exatidão muito maior. 
O resto é retroceder. Se conseguimos o avanço do painel, por que retroceder agora? 
Então, acho que essa empresa que faz o conserto, a manutenção tem perfeitamente 
condições de, em 20 minutos, em 30 minutos ... Quem sabe até suspendemos a reunião 
da manhã? Depois, na parte da tarde, com o painel funcionando, poderemos mais 
rapidamente votar tudo isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria, rapidamente, dizer ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada que consideramos que o painel, como instrumento de 
votação, tem algumas características diferentes da uma, da cumbuca. Primeiro. é a 
transparência estar associada à visibilidade. Isso não é só para nós, mas para todos os 
que, com o painel, possam acompanhar a votação e a presença dos parlamentares 
nesta Casa. 
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O segundo- e a cumbuca não resolve- é a questão do votos dos parlamentares. 

Como pretendemos identificar o voto em todos os momentos de todas as votações, a 
cumbuca não permite isso. Aliás, o voto feito na caixinha, na urna, é secreto. 
Queremos fazer com que os votos abenos sejam de conhecimento público, que as 
pessoas nos avaliem pelo voto, e a única maneira de se fazer isso é por meio do 
painel. Por isso mesmo, insistimos com a funcionalidade do painel como condição 
.. sine qua non" para que possamos votar as proposições encaminhadas. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não posso, Sr. Presidente, concordar com a 
colocação do Deputado Adelmo Carneiro Leão, porque me parece que ele está 
defendendo uma posição contrária à transparência. O voto, que é secreto nessa uma, é 
secreto no painel também. O cidadão mineiro, que não tem conhecimento do voto do 
Deputado por meio da urna, não terá conhecimento do voto também no painel. Ele é 
secreto no painel também. O que é secreto aqui é secreto lá. O que é aberto aqui é 
aberto lá. Não há essa confusão. Se o painel emite uma relação de quem votou, com o 
nome e o voto de cada parlamentar, também, no Plenário, basta que a votação seja 
nominal para haver uma lista na mesa, que poderá ser fornecida a quem de direito. A 
transparência pode ocorrer no painel e no Plenário. Concordamos com a questão 
relativa à rapidez. O painel eletrônico dá o resultado imediatamente. Na chamada 
nominal, é chamado um por um, o que é corriqueiro aqui na Casa. Somos a favor da 
transparência, mas entendemos que o voto no Plenário não tem nada contrário à 
transparência. é apenas mais moroso. 

O Deputado Alberto Bejani - Só gostaria de dizer, Sr. Presidente, que todo final de 
ano acontece a mesma coisa. Sempre há alguns Deputados que relutam em ir para 
casa. Isso nos dá a entender que devem ter um verdadeiro canhão dentro de casa. Por 
isso, não querem sair daqui. Não é possível acontecer isso todo final de ano. Estou 
louco para viajar, para ficar perto da minha familia. Há alguns que relutam em fazer 
isso. Pelo amor de Deus, vamos votar isso logo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência toma sem efeito o recebimento do requerimento, 
por ter sido apresentado fora do momento regimental. 

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 22, §§ I O, 11 e 11-a, e aos arts. 213, 
§§I" e 2", e 215, incisos I a VI, todos da Lei n• 6.763, de 1975, introduzidos pelo art. 
1° da proposição, e art. 17, com parecer pela manutenção, salvo destaques. A 
Presidência vai submeter a matéria ao processo de escrutínio secreto, nos termos do 
inciso li do art. 263 do Regimento Interno. A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada de votação. A Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Antônio Carlos Andrada e Dilzon Melo. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Álvaro Antônio 

- Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
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Samiago - 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 - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Pastor George - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloisc - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada de votação 55 Deputados. A 
Presidência solicita aos cscrutinadores que abram a urna e façam a conferência das 
sobrecartas. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas 55 sobrecartas. Os 

números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 7 Deputados. Votaram "não" 48 Deputados. Está, 

portanto, rejeitado o veto ao art. 22, §§ 10, 11 e 11-A, aos arts. 213, §§ 1• e 2•, e 215, 
incisos I a VI, todos da Lei n• 6.763/75, introduzidos pelo art. 1• da proposição; art. 9• 
e seu parágrafo único; e aos arts. 16 a 18 da Proposição de Lei n• 14.967, salvo 
destaques. 

Em votação, o veto ao§ 4° do art. 7•, ao art. 15, ao art. 22 e seus§§ 1• e 2•; ao art. 
23 e incisos e §§ 1• e 2•; ao art. 24; ao art. 30, com parecer pela rejeição, salvo 
destaques. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto e 
solicita aos escrutinadores que permaneçam na Mesa dos trabalhos. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada de votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Olinto Godinho, Mauri Torres, Álvaro 

Antônio, Agostinho Patiús, Agostinho Silveira, Aílton Vilela, Alberto Bejani, 
Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Anderson Adauto, 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, Eduardo Henneto, Elaine 
Matozinhos, Elbe Brandão, Fábio A velar, Geraldo Rezende, Gil Pereira, Glycon Terra 
Pinto, lrani Barbosa, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, João Paulo, Jorge 
Eduardo de Oliveira, José Braga, José Henrique, Kemil Kumaira, Luiz Fernando 
Faria, Luiz Menezes, Luiz Tadeu Leite, Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Mauro 
Lobo, Pastor George, Pinduca Ferreira, Rêmolo Aloisc, Rogério Correia, Sargento 
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Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - V oraram 55 Deputados. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que procedam à conferência das sobrecartas. 

- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas 55 sobrecartas. Os 

números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 49 Deputados; 

houve um voto nulo e outro em branco, totalizando 55 Deputados. Está, portanto, 
rejeitado o veto ao § 4" do art. 7"; ao art. 15; ao art. 22 e seus §§ I • e 2"; ao art. 23 e 
incisos e§§ I" e 2", ao art. 24 e ao art. 30 da Proposição de Lei n• 14.967. 

Em votação, o veto ao art. 9° e a seu parágrafo único, destacado, com parecer pela 
manutenção. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini -O art. 9" diz assim: "Fica concedido aos contribuintes 
que pagam em dia suas obrigações fiscais e mensalmente durante o ano de 2002 o 
desconto de 5% sobre o valor do ICMS devido, de qualquer natureza, quando de seu 
pagamento. Parágrafo único - Para efeito da aplicação deste artigo, serão considerados 
contribuintes que pagam em dia suas obrigações fiscais aqueles que pennanecerem 
em dia com suas obrigações fiscais durante o ano de 2002, não se tenham beneficiado 
de anistia fiscal nos últimos exercícios fiscais e estavam em dia com suas obrigações 
fiscais até 31 de agosto de 2001 ". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, felizmente, o povo de Minas vai se ver livre desse 
Governo daqui a um ano. O atual Governador e seu Vice estarão fora do processo 
político de Minas, felizmente. Mas coitada da próxima equipe do Governo. Temo que 
o próximo governante de Minas não terá recursos para conduzir as políticas públicas 
no Estado. 

Já dissemos aqui o que o Governo queria, e, na primeira votação. conseguiu 48 
votos, ou seja. sua base derrubou o veto, como foi acertado. Quando há acertos com o 
Governo, seu Líder nem aparece. Na segunda votação, houve mais de 40 votos a favor 
do Governo. 

O contribuinte que nos estiver assistindo vai ficar se perguntando: "Para que vou 
pagar imposto? Se não pagar, daqui a pouco vem a anistia, a terceira deste Governo. 
A quarta já está aí, a do IPV A". Quatro anistias em um governo. Aquele que paga em 
dia, que faz questão de fazer todos os lançamentos, vai pensar: "Para que pagar0". 

Vamos ficar de anistia em anistia, até que o Governo fique sem recursos para 
minimamente assistir ao povo em suas políticas públicas. 

Até ontem, antes de essa anistia chegar aqui, pagar era um dever de todos. Agora, 
só se paga se se der estímulo; do contrário, não se paga. O Governo está dizendo que 
isso tudo é uma grande brincadeira e nós, Poder Legislativo, temos responsabilidade 
para com o povo de Minas. Retirar impostos significa dizer que o Governo não 
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precisa de dinheiro. Fazer anistia significa dizer que o Governo não precisa 
desses recursos; tanto assim é, que vai perdoar. Os ricos não precisam do Estado. 
Quem precisa do Estado são os mais carentes. É claro que o Governo Federal é 
responsável por isso, porque não faz a reforma tributária, mas quero saber quem será 
capaz de governar essa "colcha de retalhos" em que se transformou nosso Estado. 

Quem vai querer pagar imposto em Minas? 
O absurdo maior vamos discutir logo mais: quem não pagou o IPV A está anistiado. 

Até as multas por infração, por embriaguez, seja lá peJo que for, serão perdoadas, mas 
o bom pagador, aquele que cumpre com suas obrigações de cidadão, vai pagar 
R$30,00 a mais. É assim: se tem alguém que paga, então, que pague mais; a quem não 
paga, perdoamos. Ora, não vou compactuar com isso. O PSD não vai compactuar com 
isso. Quem quiser compactuar que o faça. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminharei pela 
derrubada do art. 9". 

É entendimento da Liderança do PSB e de outros partidos, com os quais 
conversamos - o PT, por exemplo -, que, no momento de votações importantes, 
precisamos que o painel eletrônico funcione neste Plenário. 

Durante o processo de votação manual, o Deputado João Paulo foi convocado a 
dizer se havia votado ou não. Confirmou que tinha votado, mas, antes, a Presidência 
já havia anunciado o número de 54 votantes. Vejam como a situação é complicada. 

A Assembléia Legislativa investiu num painel eletrônico com o objetivo de dar 
segurança e transparência ao nosso trabalho. Se não dá, temos de solicitar uma perícia 
para analisá-lo. 

Não consigo entender por que uma pane que aconteceu ontem não foi sanada até 
hoje. O estranho é que o relógio do painel está funcionando, assim como o quadro de 
presença dos Deputados em comissões. Não estamos vendo técnicos trabalhando para 
consertá-lo; não estamos vendo esforço para resolver o problema. 

Outra dificuldade que o Plenário enfrenta é o fato de o ar-condicionado também não 
estar funcionando e não existir nenhuma janela para abrir, para dar condições de 
trabalho aos Deputados, à imprensa, aos funcionários e aos cidadãos que nos 
acompanham das galerias. Estamos desde as 9 horas da manhã no Plenário, 
Deputados e assessoria da Mesa, engravatados, suando, sem poder tirar o paletó, sem 
ter sequer uma janela para abrir, votando, num processo lento de contagem, sem 
podermos nos valer do painel eletrônico, que tão caro ficou para esta Casa. O que está 
acontecendo com a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais? 

Até este momento, não votei, porque não concordo. A Assembléia Legislativa deve 
dar uma lição de transparência, de democracia. E o painel representa a garantia de 
democracia, representa a garantia de que a Oposição saberá quantos Deputados 
votaram na primeira vez. Isso nos foi retirado quando retornamos à votação 
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tradicional. Lamento que estejamos vivendo isso nesta manhã, sem poder 
respirar direito, porque há quatro dias o ar do Plenário não é renovado. O painel deve 
ser reparado, e o ar-condicionado deve ser ligado. Não é possível convivermos com 
isso. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião, por 

falta de quórum e de condições para continuarmos os trabalhos. Obrigado. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite que 

tivemos um problema no painel e no sistema de ar-condicionado, que está sendo 
reparado neste momento. A qualquer momento, ainda no decorrer desta reunião, o 
painel e o ar-condicionado estarão funcionando. Já determinamos ao 1°-Secretário, 
Deputado Mauri Torres, que cuide disso pessoalmente. A Presidência verifica, de 
plano, que há quorum para votação. 

O Deputado João Leite - Meu requerimento era para que se encerrasse a reunião. 
Vamos aguardar que sejam reparados tanto o ar-condicionado, para o bem da saúde 
dos Deputados, das Deputadas, dos assessores e dos representantes da imprensa, 
quanto o painel. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende a situação, mas é necessário que se 
compreenda que estamos no final do ano e há várias matérias a serem votadas. Para a 
reunião das 14 horas, a pauta já está bastante cheia. Precisamos votar. Esta 
Presidência verifica que os Deputados encontram-se fora do Plenário. Faremos a 
chamada e a verificação. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acato a decisão de V. Exa., mas a 
responsabilidade em relação à saúde dos parlamentares é de V. Exa. Tentei ponderar, 
por julgar que faria bem para todos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 9' e seu parágrafo único, destacado, 
com parecer pela manutenção. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada para votação. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Olinto Godinho, Mauri Torres, Álvaro 

Antônio, Agostinho Patrús, Agostinho Silveira, Aflton Vilela, Alberto Bejani, 
Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Antônio Carlos Andrada, Arlen Santiago, Bilac 
Pinto, Cabo Morais, Carlos Pimenta, Chico Rafael, Cristiano Canêdo, Dalmo Ribeiro 
Silva, Dilzon Melo, Dimas Rodrigues, Djalma Diniz, Elaine Matozinhos, Elbe 
Brandão, Fábio Avelar, Geraldo Rezende, Gil Pereira, Glycon Terra Pinto, Hely 
Tarqüínio, Irani Barbosa, lvair Nogueira, João Paulo, Jorge Eduardo de Oliveira, José 
Braga, Kemil Kumaira, Luiz Fernando Faria, Luiz Tadeu Leite, Márcio Cunha, 
Márcio Kangussu, Pastor George, Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente- Votaram 41 Deputados. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que procedam à conferência das sobrecartas. 
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- Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas 41 sobrecartas. Os 

números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados, votaram "não" 14 Deputados, 

houve 1 voto nulo. Está, portanto, mantido o veto ao art. go e seu parágrafo único da 
Proposição de Lei n" t4.967. 

Em votação, o veto ao art. 16, destacado, com parecer pela manutenção. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para votação. 

O Sr. Secretário- ( -Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Votaram apenas 37 Deputados. 

Não há quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação. 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Uma vez que foi efetivada a votação e não 
se atingiu o quórum, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião, justamente 
pelo resultado apurado pela Mesa. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - V árias Deputados adentraram no Plenário 
após a votação; gostaria que V. Ex a. fizesse recomposição de quórum para a próxima 
votação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência verifica, de plano, a 
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão, 

em 2° turno, do Projeto de Lei no 162/99, uma vez que ele permaneceu na ordem do 
dia, para discussão, por seis reuniões. A Presidência informa ao Plenário que, no 
decorrer da reunião, foram apresentados ao projeto um substitutivo do Deputado 
Rêmolo A1oise, que recebeu TI0 1, e cinco emendas: a do Deputado Alberto Bejani 
recebeu o no 1, as do Deputado Gil Pereira receberam os n°S 2 e 5, a do Deputado 
João Paulo recebeu o TI 0 4; por conterem matéria nov~ essas emendas vêm 
acompanhadas de acordo de Líderes; a do Deputado Márcio Kangussu recebeu o no 3. 
Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, o substitutivo c as emendas 
serão votados independentemente de parecer. 

- São as seguintes as emendas apresentadas: 
SUBSTITUTIVO N" I AO PROJETO DE LEI N" 162/99 

Dispõe sobre o pagamento relativo a débitos decorrentes da propriedade de veículo 
automotor. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam remitidos os créditos tributários relativos ao Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores- IPVA- bem como as multas sobre o principal 
e os juros de mora cujos fatos geradores tenham oconido nos exercícios de 1997, 
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1998 e 1999. 

Parágrafo único - Os veículos apreendidos e mantidos nos depósitos públicos ou 
privados, sob a responsabilidade do Estado, por falta de pagamento do IPV A, cujos 
fatos geradores tenham ocorrido nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, serão liberados 
pelos órgãos competentes mediante o pagamento, a título da taxa de estadia de 
veículo apreendido, regulamentada no item 5.8 da TabelaDa que se refere o art. 115 
da Lei n" 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com as modificações posteriores, no 
valor único de R$10,00 (dez reais), independentemente do número de dias de 
apreensão. 

Art. 2° - Ficam remiúdos os créditos tributários relativos ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores- IPVA- bem como as multas sobre o principal 
e os juros de mora incidentes sobre a propriedade de veículos caracterizados como 
ambulância, inclusive as UTis móveis, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos 
exercícios de 1997 a 2001. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. I o aos veículos a 
que se refere este artigo. 

Art. 3° - Ficam remitidos os créditos decorrentes da cobrança de multa sobre o 
principal e os juros de mora relativos ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Auwmotores - IPVA - cujos fatos geradores tenham ocorrido nos 
exercícios de 2000 e 2001, desde que a quitação integral do principal ocorra até o dia 
31 de março de 2002. 

Parágrafo único - A não-quitação dos tributos a que se refere o artigo acarretará o 
cancelamento do benefício e a inscrição em dívida ativa, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data limite, do débito total. 

Art. 4° - Ficam remitidas as multas decorrentes das infrações de trânsito cometidas 
nas vias sob a jurisdição do Estado que tenham ocorrido no exercício de 1997, 1998 e 
1999. 

Art. 5° - A cobrança das multas decorrentes das infrações de trânsito cometidas nas 
vias sob a jurisdição do Estado será parcelada em 6 (seis) vezes, desde que a infração 
tenha sido cometida no exercício de 2000 e, no exercício de 2001, até o dia 31 de 
novembro. 

§ I"- O valor de cada parcela não será inferior a R$30,00 (trinta reais). 
§ 2° - O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado até o dia 30 de janeiro 

de 2002. 
§ 3" - O pagamento da primeira parcela possibilitará a emissão do certificado de 

licenciamento do veículo para o exercício de 2002. 
§ 4" - O não-pagamento de qualquer uma das parcelas na data estipulada implica o 

cancelamento do benefício regulamentado neste artigo e o vencimento das parcelas 
restantes, que deverão ser pagas em uma única parcela, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da inadimplência. 

§ 5° - Não será admitido o parcelamento das multas aplicadas em razão de estar o 

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



1366 
motorista dirigindo sob a influência de álcool ou de substância entorpecente, 
conforme dispõe o art. 165 da Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Art. 6° - A guia para o pagamento do seguro obrigatório - DPV A T - será 
encaminhada ao contribuinte ou seu pagamento será disponibilizado por meio 
eletrônico na mesma data em que se encaminhar a guia do IPV A ou se disponibilizar 
o seu pagamento por meio eletrônico. 

Art. 7° - Fica vedada a exigência da comprovação do pagamento do seguro 
obrigatório que não o do ano do exercício como condição para a emissão do 
certificado anual de licenciamento do veículo. 

Art. 8"- O inciso V do art. 3" da Lei" 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- ····························-··················-·············· 
V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para transporte 

público de passageiros na categoria aluguel - táxi, adquirido com ou sem reserva de 
domínio.". 

Art. 9"- Fica acrescido ao art. 3" da Lei n" 12.735, de 30 de dezembro de 1997, o 
seguinte§ 3°: 

"Art. 3"- .......................................................... .. 
§ 3° - Ocorrendo a retomada, pelo credor alienante fiduciário, do bem a que se 

refere o inciso V, este responderá pela quitação dos créditos do IPV A cujo fator 
gerador tenha ocorrido no exerctciO em que esta ocorra, observada a 
proporcionalidade prevista no inciso I do art. 200

'. 

Art. 10- Fica acrescido ao art. 3" da Lei n" 12.735, de 30 de dezembro de 1997, 
alterado pela Lei n" 13.202, de 16 de abril de 1999, o seguinte inciso XVIII: 

"Art. 3"- ··························································· 
XVIII- furgão, "vans" ou "peruas", com 15 (quinze) ou mais anos de fabricação;". 
Art. 11 - Serão cancelados os processos referentes. a créditos de IPVA e de multas 

de trânsito dos veículos vendidos em leilão promovido por órgãos e entidades da 
administração pública estadual, direta e indireta. 

§ 1 o - Os créditos arrecadados em decorrência de multas federais, municipais ou de 
outros Estados serão mantidos à disposição do órgão autuador em banco de dados, de 
forma apartada e individualizada, liberando-se o veículo para o arrematante. 

§ 2" - O IPV A não incidirá sobre a propriedade dos veículos apreendidos e 
mantidos nos depósitos do Estado, no período compreendido entre a decisão judicial 
ou administrativa que a determine e a realização do leilão. 

Art. 12- Os benefícios previstos nos arts. 1°, 3°,4° e 5° desta lei não se estendem às 
pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias ou detenham a posse, em 
decorrência de contrato de financiamento firmado com reserva de domínio, de mais 
de três veículos automotores. 

Art. 13 - Os convênios para a fiscalização e a aplicação de multas de trânsito 
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firmados entre o poder público estadual e os municípios estipularão percentual 
devido ao Estado, que não será inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor das 
multas arrecadadas. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 200], 
Rêmolo Aloise 
Justificação: O substitutivo que ora apresentamos visa aprimorar a proposição em 

alguns de seus aspectos mais importantes. É sabido que os pátios dos depósitos estão 
abarrotados de veículos apreendidos e que os seus proprietários não têm condições 
para efetuar a quitação dos encargos incidentes. Essa situação acaba por prejudicar a 
própria atividade do poder público, que não pode ser exercida plenamente, Assim, são 
necessários mecanismos que facilitem a solução dos problemas ocorridos no passado, 
de forma que se possa acenar, para o futuro, a atividade de fiscalização do trânsito. 
Além do mais, ao se condicionar tal acerto ao pagamento de uma parte das parcelas 
devidas, estamos providenciando mecanismos para o recebimento de valores viáveis, 
que, de outra forma, seriam irrecuperáveis para o Estado. Assim, contamos com a 
aprovação deste substitutivo. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do 

Colégio de Líderes, deliberam seja recebido, no zo turno, um substitutivo, de autoria 
do Deputado Rêmolo Aloise, ao Projeto de Lei no 162/99, contendo matéria nova, 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2001, 
lvair Nogueira, Líder do BDPB - Pastor George, Líder do PL - Cristiano Canêdo, 

Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Bené Guedes, Vice-Líder do PDT -
Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Luiz 
Tadeu Leite, Líder da Maioria. 

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI N" 162/99 
Acrescente-se onde couber: 
"Art, "" - """" "" """"" "" """"" ,, .,,,"""" ,,,,, 
Parágrafo único - Os veículos apreendidos e recolhidos nos pátios do DETRAN-

MG ou nas Delegacias de Polícia por débito de IPV A, relativos aos anos de 1997, 
1998 e 1999, pagarão, a título de "estada de veículo apreendido", prevista no item 5.8 
da tabela D da Lei 12,032, de 1995, o valor total e único de R$10,00 (dez reais),", 

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 200L 
Alberto Bejani, Vice-Líder do PFL 
Justificação: O parcelamento dos débitos referentes ao IPV A não poderá deixar de 

contemplar também o pagamento da taxa de permanência dos veículos recolhidos aos 
pátios não só das Delegacias, mas também em outros locais sob a responsabilidade do 
DETRAN-MG, por atraso de pagamento do IPV A. Geralmente são valores 
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exorbitantes, impossibilitando os motoristas de quitá-los. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do 

Colégio de Líderes. deliberam seja recebida, no 2° turno, uma emenda de autoria do 
Deputado Alberto Bejani ao Projeto de Lei n" 162/99, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2001. 
Ivair Nogueira, Líder do BDPB - Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB 

Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da 
Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Adelmo 
Carneiro Leão, Líder do PT - Miguel Martini, Líder do PSB - Ermano Batista, Líder 
da Minoria. 

- A Presidência acolhe o acordo e atribui à emenda o no 1. 
EMENDA N" 2 AO PROJETO DE LEI N" 162/99 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam remitidas as multas decorrentes de infração de trânsito cometida 

por motocicleta utilizada para transporte público de passageiros - mototáxi -, nas vias 
sob jurisdição do Estado, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos exercícios de 
1997, 1998 e 1999.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: O transporte público de passageiro, quando realizado por motocicletas, 

encontra-se disciplinado no Estado pela Lei n" 12.618, de 24/9/97. Trata-se de serviço 
relevante, de grande utilidade para inúmeras comunidades, como comprova a sua 
ampla aceitação. Não há também dúvida quanto à sua validade jurídica, pois o 
questionamento apresentado por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
127285-5 foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, em 12/5/2000. Entretanto, por incompreensão ou desconhecimento da 
situação, agentes públicos têm persistido na prática de penalizar os condutores desses 
veículos, fato que não encontra amparo legal. 

Esta emenda visa, portanto, a corrigir expressamente uma situação de injustiça, 
razão pela qual solicitamos o apoio dos nossos colegas para a sua aprovação. 

EMENDA N" 5 AO PROJETO DE LEI N" 162/99 
Acrescente..:se, onde convier, o seguinte artigo e parágrafos: 
"Art ..... - Serão cancelados os processos referentes a créditos de IPV A e de multas 

de trânsito dos veículos vendidos em leilão promovido na forma do art. 328 do CTB 
pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta. 

§ 1 o - Os créditos arrecadados em decorrência de multas federais, municipais ou de 
outros Estados serão mantidos à disposição do órgão autuador em banco de dados, de 
forma apartada e individualizada, liberando-se o veículo para o arrematante. 

§ 2o - O IPV A não incidirá sobre a propriedade de veículos apreendidos e mantidos 
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administrativa que a determine e a realização do leilão.". 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Gil Pereira 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
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Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do 
Colégio de Líderes, deliberam sejam recebidas, no 2° turno, duas emendas de autoria 
do Deputado Gil Pereira ao Projeto de Lei no 162/99, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do BDPB - Pastor George, Líder do PL - Cristiano Canêdo, 

Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira Júnior, Líder do 
PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT -
Miguel Martini, Líder do PSB -Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria. 

EMENDA N" 3 AO PROJETO DE LEI No 162/99 
Acrescentem-se onde convier: 
"Art. .... - Ficam isentos de pagamento de IPV A os proprietários de veículos 

automotores em débitos com o referido imposto, anteriores a 1999. 
Parágrafo único - Para regularização dos débitos a que se refere este artigo, fica 

criado o Certificado de Regularização dos débitos de IPV A, no valor de I 0% do 
débito total. 

Art . .... - O procedimento administrativo para emissão e cobrança de Certificado 
serão adotados pelo órgão de trânsito competente, na forma da Lei Federal no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997.". 

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A presente emenda vai possibilitar a regularização de parte expressiva 

da frota de veículos automotores estadual, que se encontra trafegando em condições 
irregulares. 

Outro aspecto positivo a ser considerado será a oportunidade que o Estado passa a 
ter de arrecadar uma parcela volumosa de tributos em atraso, para os quais não existe 
uma possibilidade tangível de pagamento em curto prazo. 

A regularização da frota, portanto, atende aos interesses dos proprietários dos 
veículos, ao Estado e aos municípios, que terão aumentadas a sua arrecadação. 

EMENDA No 4 AO PROJETO DE LEI N" 162/99 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - A remissão de débitos tributários e o perdão de multas de trânsito 

regulamentados por esta lei, salvo os veículos caracterizados como ambulância, 
somente se aplicam a um único veículo automotor por proprietário. 

Parágrafo único - A remissão em apreço beneficiará o contribuinte que for 
proprietário de um veículo apenas. 
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Justificação: A limitação quanto ao número de veículos a serem beneficiados pela 
remissão de débitos tributários ou pelo perdão de multas de trânsito reforça o caráter 
social do benefício, que, dessa forma, atingirá apenas os pequenos proprietários que, 
ocasionalmente, estejam em débito com o fisco. Excluem-se expressamente do 
disposto no artigo as ambulâncias, por razões óbvias, relacionados com sua própria 
função social. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do 

Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no zo turno, uma emenda de autoria do 
Deputado João Paulo ao Projeto de Lei no 162/99, a qual contém matéria nova. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2001. 
Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Bené 

Guedes, Vice-Líder do PDT - Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz 
Fernando Faria, Líder do PPB - Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Ermano 
Batista, Líder da Minoria. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, V. Exa. anunciou que o substitutivo e as 

emendas foram recebidos a partir de um Acordo de Lideranças. Gostaria de conhecer 
as assinaturas. para saber que partidos o assinaram. V. Exa. não anunciou se foi a 
totalidade das Lideranças que o fez. 

Tive a oportunidade de conhecer o projeto que tramita nesta Casa desde 1999 e que 
é composto de quatro artigos. Tive acesso também ao substitutivo, que tem 15 artigos 
mais as diversas emendas que V. Exa. anunciou. 

Solicito à Presidência que remeta o projeto às comissões de mérito e à Comissão de 
Justiça. para apreciação. Meu argumento está apoiado em algo que é lógico. Um 
projeto com tão poucos artigos receber substitutivo e emendas que o modificam tanto 
merece atenção. Para os Deputados terem segurança para votá-lo, é fundamenta] que 
as comissões se manifestem. Com o encerramento da discussão do projeto e com o 
recebimento, neste momento, de um substitutivo com 15 artigos e várias emendas, 
não vejo condições de o Plenário se manifestar sem o balizamento das comissões. Isso 
é democrático e bom para a Assembléia Legislativa. 

Temos dúvida quanto à constitucionalidade pelo menos de um artigo do 
substitutivo, ao qual tivemos acesso. E temos dúvida quanto à legalidade de outro 
artigo. Não somos técnicos nesse assunto, por isso considero de bom-senso que as 
comissões avaliem uma mudança tão substancial no projeto. Faço um apelo à 
Presidência para que a matéria seja enviada à comissão de mérito ou à Comissão de 
Justiça para avaliação, a fim de que, depois, o Plenário se manifeste em relação a essa 
matéria, que recebe novos artigos. 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite que 

está cumprindo o Regimento Interno c que encerrou a fase de discussão do Projeto de 
Lei no 162, por estar há mais de seis reuniões na comissão. Também há um 
requerimento protocolado, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando que esse 
projeto volte à Comissão de Justiça. Esse requerimento será votado no momento 
oponuno da votação do projeto. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 

a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para 
a reunião extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 213' REUNIÃO EXTRAORDINÁRJA, EM 18/12/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
Sumário: Comparecimento - Abenura - 1' Pane: Ata - 2' Pane (Ordem do Dia): 

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do 
Deputado Miguel Manini; discurso do Deputado Miguel Manini; questão de ordem; 
discursos dos Deputados João Leite e Rogério Correia; questão de ordem; aprovação-
Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 162/99; renovação da 
votação do Substitutivo no I; aprovação do Substitutivo no 1 ao vencido em lo turno; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade da Emenda no 1; 
questão de ordem; leitura e votação da Emenda no 2; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação; leitura e votação da Emenda no 3; rejeição; 
verificação da votação; ratificação da rejeição; leitura e votação da Emenda no 4; 
discursos dos Deputados João Paulo e Rogério Correia; rejeição: verificação da 
votação; aprovação; leitura c votação da Emenda no 5; aprovação; ratificação da 
rejeição; declarações de voto - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução no 
1.804/2001; aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Discussão, em 2" turno, do 
Projeto de Lei n• 1.512/2001; discursos dos Deputados Edson Rezende, Paulo Piau, 
Carlos Pimenta e Mauro Lobo; requerimento do Deputado Paulo Piau; discursos dos 
Deputados João Paulo e Sargento Rodrigues; requerimento do Deputado João Paulo; 
deferimento; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, 
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Leite, Agostinho Silveira, Albeno Bejani, Bené 
Guedes, Dimas Rodrigues, Adelmo Carneiro Leão, Alencar da Silveira Júnior e 
Miguel Manini; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido 
em 1 o turno; votação das Emendas n°s 1 a 8; aprovação; declarações de voto- Questão 
de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
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Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Andcrson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão 
- Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Hely Tarqüínio - Irani Barbosa- Ivair Nogueira- João Batista 
de Oliveira- João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique-
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Às 20ht5min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

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

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

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência infonna ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 60/2001, apreciada na reunião extraordinária realizada 
ontem à noite, bem como o veto à Proposição de Lei TI0 14.967 e os Projetos de Lei 
n•s 1.760 e 1.76112001 e o Projeto de Resolução n• 1.803/2001, apreciados na reunião 
ordinária realizada hoje,à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que 

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n• 1.512/200 I 
seja apreciado logo após o Projeto de Resolução n• 1.804/2001. Para encaminhar a 
votação, com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos esta 
tribuna para encaminhar o requerimento que visa exatamente atender ao apelo de 
todos os senhores e senhoras que estão ocupando as galerias. Ao observar a pauta 
desta reunião extraordinária, percebemos que o Projeto n° 1.512 estava bem distante. 
Temos muitos outros projetos para votar antes dele. Como à tarde o Plenário tinha a 
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intenção de agilizar a votação do projeto de lei do Deputado Chico Rafael, 
estamos apresentando esse requerimento pedindo a inversão da pauta, a fim de que o 
Projeto no 1.512 seja apreciado em terceiro lugar. O primeiro projeto já está em 
processo de votação, e o segundo é um projeto de resolução. 

Na verdade, o que queremos é votar o Projeto TI 0 1.512, mas gostaríamos de sair 
daqui nesta noite felizes, alegres, satisfeiLOs. Hoje à tarde, votamos os Projetos de Lei 
TI 0 S 1. 760 e 1. 761, que vão restaurar direitos e restaurar a justiça aos servidores 
públicos do Estado. Daqui a pouco, votaremos o Projeto n" 1.512, que também vem 
trazer justiça para o pequeno empresário e o microempresário de Minas Gerais. E 
queríamos sair daqui hoje depois de votar e de derrotar outro projeto de extremo 
interesse para a sociedade: o projeto do IPV A. 

Aí, sairíamos felizes, porque votamos à tarde algo que foi de interesse social, 
corrigindo mais uma injustiça cometida pelo desastrado Governador Itamar Franco. 
Poderíamos sair satisfeitos, porque votaremos o Projeto de Lei no 1.512, que também 
vem conigir uma injustiça. Mas daqui a pouco teremos de votar o famigerado Projeto 
de Lei no 162, esse monstrinho, esse projeto inconstitucionaL Tenho a certeza de que 
todos os Deputados devem estar recebendo "e-mails" dos cidadãos conscientes de 
Minas Gerais, daqueles que pagaram os seus impostos, cumpriram os seus deveres, e 
que, se esse projeto do IPV A for aprovado, se sentirão traídos, enganados. Os tennos 
que estão usando são pesados: "Não somos mais otários, porque pagamos o IPV A, 
estão nos fazendo de bobos". 

Desejávamos que este Plenário, nesta noite, proporcionasse somente alegrias, entre 
elas a aprovação do Projeto de Lei no 1.512 e a derrota do famigerado Projeto de Lei 
no 162, do IPV A. Talvez até conseguíssemos retirar de pauta o projeto da "narcotaxa". 
É preciso deixar claro: a "narcotaxa" está de volta. Aquela taxa, que conseguimos 
impedir há dois anos, está para ser apreciada novamente. 

Quero chamar a atenção dos microempresários e dos pequenos empresários 
presentes para o fato de que esse Governo os está ludibriando, porque uma boa parte 
dos recursos que deveria estar no BDMG, destinada a capital de giro, ao 
reaparelhamento c à qualificação profissional de seus funcionários, está no caixa 
único, destinada a outras funções. O Governo recebeu, e não o alocou no BDMG, mas 
sim no caixa único, desviando os recursos dos seus fins. Os números são 
extremamente significativos. Temos tudo isso comprovado. Os senhores estão sendo 
lesados. Esse projeto que havia sido tão bem acolhido e que tantos benefícios trouxe 
para os microempresários e para os pequenos empresários foi destruído pelo 
Governador. Agora, novamente, vamos tentar recolocar os fatos nos seus devidos 
lugares, restaurando os direitos das microempresas e das pequenas empresas. 

O projeto das taxas que votaremos também beneficia os senhores e as senhoras, 
porque estamos isentando do pagamento de taxas as microempresas e as pequenas 
empresas. Também está na pauta. É nesse projeto que desejavam pegar "carona" e 
colocar a .. narcotaxa", mas conseguimos tirá-la, para que não fosse prejudicado. 
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Achavam que iam agradar ao Governador, mas quando ele percebeu que a 
"narcotaxa" era impopular, deu declarações dizendo que iria vetar. E V. Exas. estão 
correndo o risco de que aconteça a mesma coisa; estão correndo o risco de ver o 
Governador vetar esse projeto, o que faria muito bem. A inversão de pauta tem o 
sentido de agilizar a votação do Projeto de Lei n" 1.512. Os Deputados querem 
perdoar multas a quem possui até três carros. Quem tem garagem para colocar três 
carros é só quem tem muito dinheiro. E eles serão perdoados no que se refere ao 
IPV A e às multas. Isso é algo vergonhoso. Peço que o Plenário se manifeste 
favoravelmente ao requerimento. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo dramático aos 

colegas Deputados que estão num processo de obstrução em relação ao projeto que 
concede algumas anistias do IPV A. Como essa obstrução não vai mudar o 
comportamento da Casa, solicito que eles evitem esse processo de obstrução em 
respeito às pessoas que se encontram nas galerias e que estão aguardando a votação 
do Projeto de Lei no 1.512. É motivo de satisfação ter as galerias lotadas, mas esse 
pessoal está aqui desde as 14 horas, e é preciso termos consideração com eles. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero lamentar o posicionamento do 

Deputado Chico Rafael. S. Exa., no ano passado, ao final dos trabalhos, esteve 
democraticamente obstruindo a votação do orçamento. O Deputado mostrou que não 
concordava, e todos nós aguardamos os seus encaminhamentos. E agora vem o 
Deputado fazer esse apelo dramático. Apelo dramático fazemos nós que, 
democraticamente, pedimos o bom-senso da Assembléia Legislativa para derrotar tal 
projeto. Queremos que esse projeto que perdoa multas esteja em pauta. queríamos que 
ele retornasse às comissões. Mas, já que está aqui, a nossa expectativa é que ele seja 
derrotado. Ocupamos a tribuna para argumentar, para parlamentar. Aqueles que não 
têm paciência para ouvir os outros, não têm paciência para parlamentar, não têm 
condições de acompanhar o trabalhos desta Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, lamento esse encaminhamento. Não pretendíamos 
encaminhar o requerimento do Deputado Miguel Martini, mas lamentamos o 
Deputado ir ao microfone para falar sobre algo sobre o qual está equivocado. 
Ninguém está aqui desde as 9 horas da manhã para satisfazer nenhum segmento. 
Nossa intenção é satisfazer o Regimento Interno da Assembléia, a Constituição do 
Estado, a sociedade de Minas Gerais. Se existe um projeto que interessa a um 
segmento da sociedade de Minas Gerais, queremos votá-lo. 

Muitas pessoas nas galerias aguardam a votação do projeto dos bingos, antes do 
qual há vários outros. E há esse projeto, especificamente, do qual discordamos. Ano 
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passado, o Deputado Chico Rafael usou esse instrumento da oposição, e agora 
vem jogar a galeria contra os Deputados que usaram a tribuna democraticamente, 
assim como ele. Somos oposição, e não aceitamos esse projeto, que fere o Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa e a Constituição do Estado. As palavras do 
Deputado Chico Rafael não nos intimidam, porque nosso objetivo é o de guardar a 
Constituição e o Regimento Interno. Não atenderemos ao pedido do Deputado Chico 
Rafael nem ao de qualquer outro Deputado, votando contra a sociedade. Nenhum voto 
para qualquer outro projeto faz com que mudemos nossa posição. Assim caminha a 
democracia. Concluo dizendo que votaremos contra esse projeto, que fere a 
Constituição e o Regimento Interno desta Casa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse requerimento é importante para o 

Micro Geraes, que todos estamos ansiosos por votar. Na pauta da noite, além do 
projeto de isenção do IPV A, que tem recebido nossa crítica e que já foi discutido à 
tarde, na frente do Projeto Micro Geraes, há mais oito projetos em discussão. O 
Projeto Micro Geraes seria o nono a ser votado. Como os oito demais estão em fase 
de discussão, isso permite 1 hora a cada Deputado que quiser discutir. Evidentemente, 
se isso prevalecer, esse projeto não será votado. 

É de se perguntar por que ele foi colocado em nono lugar, e não em segundo. O 
requerimento feito agora, cuja aprovação estamos defendendo, é de que o projeto do 
Micro Geraes seja votado em segundo lugar e não em nono. Como o Deputado João 
Leite, eu gostaria de encaminhar favoravelmente a esse requerimento para que o 
projeto seja votado em segundo lugar, e assim possamos aprová-lo rapidamente. 

Na pauta consta um projeto que cria a taxa de licenciamento de veículo de R$31,00, 
à qual vamos, evidentemente, fazer obstrução. Depois de aprovar isenção de IPV A, 
querer aprovar criação da taxa, é evidente que faremos obstrução. Para que façamos 
uma obstrução sem prejudicar o projeto do Micro Geraes, é necessário que ele fique 
em zo lugar. Essa votação é muito importante porque se os Deputados derrotarem esse 
requerimento do Deputado Miguel Martini que traz o Micro Geraes para zo lugar, 
como fizeram com o requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que pediu 
para o IPVA ir para a Comissão de Justiça, o processo será demorado e haverá 
obstrução. A única forma de garantir a votação imediata é os Deputados votarem 
favoravelmente ao requerimento que traz o Micro Geraes para o zo lugar, o que 
deveriam ter feito com o requerimento do Adelmo Carneiro Leão, que remetia o 
IPV A para a Comissão de Justiça. Se tivessem remetido o projeto para lá, não 
teríamos feito obstrução. Somos contra esse projeto maluco do IPV A que anistia 
inclusive multa de trânsito. Um guarda de trânsito aplica uma multa por embriaguez, 
por excesso de velocidade, por acidente, por uma morte no trânsito, e o Deputado tira 
a multa na votação de um projeto. Votar isso realmente é um escândalo. Estou me 
colocando contrário a isso. Basta ler o art. 4" do projeto. Se a multa foi de 1997, 1998 
ou 1999, o motorista está isento de pagá-la, porque os Deputados assim votaram. 
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Gostaria que as galerias compreendessem o motivo. Para que o projeto do Micro 
Geraes seja votado hoje, solicitamos aos Deputados que votem favoravelmente ao 
requerimento para que ele venha para 2° lugar. Se ele continuar em go lugar, não será 
votado hoje, porque faremos obstrução para não deixar que criem a taxa. Fica aqui 
mais uma vez demonstrado quem quer prejudicar o Micro Geraes. Querem colocar 
projetos antipopulares na frente no Micro Geraes para que as galerias achem que nós 
é que estamos errados, nos pressionando a votar o projeto errado. Isso não faremos. 
Vamos colocá-lo em zo lugar para que ele seja votado e para que começemos a fazer a 
obstrução da taxa de licenciamento. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento 

porque o Deputado Chico Rafael induziu todo o Plenário ao equívoco. Primeiro, dizer 
que eu, Deputado Miguel Martini, em momento algum vou me sentir pressionado 
pelas galerias. Sinto-me sempre pressionado ou não pela minha consciência e nunca 
pelas galerias. Nós pedimos, num requerimento, para agilizar essa votação. Não tem 
sentido a fala do Deputado. Basta que eu vá à Mesa e retire o requerimento. Ele será o 
go para ser votado. Temos todos os projetos para ficannos três semanas obstruindo. 
Não é verdade o que ele quer fazer. Estamos dispostos a votar, mas não vou abrir mão 
dos direitos que tenho c que dita minha consciência. O que queremos na verdade, é 
derrotar o IPV A, que é um monstro que vai prejudicar Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 162/99, do Deputado 
Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPV A. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um 
substitutivo do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o n° 1; e cinco emendas, sendo 
uma do Deputado Alberto Bejani, que recebeu o n° 1; duas do Deputado Gil Pereira, 
que receberam os nos 2 e 5; uma do Deputado Márcio Kangussu, que recebeu o no 3, e 
uma do Deputado João Paulo, que recebeu o no 4. Nos termos do§ 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, o substitutivo e as emendas serão votados independentemente de 
parecer. Foi deferido o requerimento de votação destacada para a Emenda no 4. A 
Presidência vai renovar a votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaque. Em 
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 19 Deputados; 

houve 1 voto em branco. Portanto, está ratificada a aprovação do Substitutivo no 1, 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a leitura das Emendas D0 S 2 a 
5. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que as 
emendas serão lidas no momento oportuno. A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à leitura da Emenda no 2. 

-A Emenda no 2, lida pelo Sr. Secretário, foi publlicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados, votaram "não" 2 Deputados; 

houve 2 votos em branco. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 2 . A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda TI0 3. 

-A Emenda no 3, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda 0° 3. Os Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram.(- Pausa.). Rejeitada. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente. Solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados, votaram "não" 43 Deputados, 

houve I voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 3. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 4. 

-A Emenda no 4, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João 

Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Minha proposta resgata a conotação social que precisa 

estar presente na iniciativa da Assembléia Legislativa de conceder essa remissão. 
Vejam que minha emenda é inequívoca, o benefício só será alcançado por quem for 
proprietário de um único veículo, sobre o qual não houver pago o IPV A e, 
eventualmente, as multas. O que aprovamos até agora beneficia indistintamente 
pessoas que não têm nenhuma necessidade do benefício, nenhuma carência, beneficia 
indistintamente a população. Pelo que foi aprovado, estaremos levando esse benefício 
a muita gente rica, a muitas empresas que não necessitam e não estão nem pedindo 
esse favor que estamos concedendo a elas. Portanto, minha proposta resgata a 
conotação social e, pelo que entendi, é quase unanimidade no Plenário. Muito 
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obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 
favoravelmente à emenda do Deputado João Paulo, que minimiza o problema que 
existe, com a aprovação do projeto. Infelizmente, essa isenção, tanto dos juros quanto 
de multas, tanto do IPV A quanto de trânsito, foi aprovada pela maioria dos 
Deputados. De fato, isso não ajuda em nada, e já tive oportunidade de dizer que 
duvido do potencial de arrecadação desse projeto de lei, acho que é um tremendo mau 
exemplo, principalmente quando se isenta o pagamento inclusive das multas de 
trânsito de 1997, 1998 e 1999. Foi incluído aí serviço de mototáxi, que muitas vezes 
não é nem regulamentado c entra nessa isenção de multas e de IPV A. Portanto, acho 
que foi uma decisão, infelizmente, da maioria, mas, a meu ver, equivocada. 

A emenda apresentada pelo Deputado João Paulo minimiza esse problema, porque 
ela permite, pelo menos, que seja isento de qualquer um dos benefícios que já foram 
aprovados aqueles que possuem apenas um veículo, e não, como está no projeto, que 
quem possuir quantos veículos sejam, terá direito a três deles, que escolherá para ter 
direito à isenção de multa, juros, etc. Nesse caso, pelo menos se beneficiaria as 
pessoas que têm apenas um único veículo, que poderia requerer o direito, o que já 
minimizao problema. 

Do ponto de vista financeiro, não acredito que nenhum deles fará realmente efeito 
prático algum sobre o dinheiro do Estado ou sobre o que o Estado arrecadará com 
isso. Então, sou favorável à emenda do Deputado João Paulo para minimizar os 
perigos dessa lei que foi aprovada. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 4, destacada. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado João Paulo- Sr. Presidente, Solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 29 Deputados; votaram "não" 23 Deputados. 

Está, portanto, retificado o resultado da votação, ficando, portanto, aprovada a 
Emenda no 4. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
no 5. 

- A Emenda n• 5, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 5. Os Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente- Votaram "sim" 33 Deputados; votaram "não" 12 Deputados 

e 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda no 5. Fica, 
portanto, aprovado, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 162/99 na forma do Substitutivo 
no 1 ao vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 2, 4 e 5. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Falo em nome do PSB. Estamos solicitando que a 

assessoria da Mesa nos forneça a lista de todas as votações dos Deputados. Em 
segundo lugar, lamentamos o "presente de grego" que vamos dar aos mineiros. Não 
vou dizer que é um presente de Natal, porque no Natal não se dão coisas como essa. 
Pelo menos a emenda do Deputado João Paulo minimizou um pouco esse absurdo, 
mas ainda não o resolve. Acredito que, agora, cabe ação direta de 
inconstitucionalidade e, certamente, pediremos ao partido para fazer isso. 

Votamos contra e lamentamos que, no fim do ano, o Poder Legislativo dê um 
"presente de grego" como esse aos mineiros. Sentimos muito que tenha faltado 
sensibilidade. Achamos que na primeira votação iríamos ganhar, mas, pouco a pouco, 
fomos perdendo. Deixo esse registro e, ao final da votação, pedirei que me seja 
fornecida a lista de votação. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou ser breve. 
Quero apenas deixar registrado, nos anais da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
que os Deputados do PSDB votaram "não" a um projeto indecente e que tanto mal 
fará ao povo de Minas Gerais. Lamento essa votação. Nós, do PSDB, manifestamo-
nos contra a aprovação da anistia do WV A nesta noite. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1• turno, do Projeto de Resolução n• 1.804/2001, 
da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o apoio às atividades de representação 
político-parlamentar e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em I • turno, o Projeto de Resolução n• 
1.804/2001 na forma do Substitutivo n• 1. À Mesa da Assembléia. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.512/2001, do Deputado Chico 
Rafael, que dispõe sobre o programa de fomento ao desenvolvimento das 
microempresas e das empresas de pequeno porte do Estado de Minas Gerais - Micro 
Geraes - e estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos 
administrativo, uibutário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas aplicável 
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do vencido, em lo turno, com as Emendas D0 S 1 a 8, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, esse projeto colocado em pauta para 
votação não é dos nossos sonhos. Quem está aqui presente precisa saber disso. Diria 
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que esse projeto é meia-sola, porque, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
ontem, houve uma modificação do projeto original. Em vez do imposto de 6% para as 
importações, esse imposto passou para 3%. Então, os microempresários de Minas 
Gerais continuarão pagando imposto de importação de 3%. 

Além disso, no projeto original, que dava incentivo àqueles que comprassem do 
Estado isso acaba. Na verdade, esse projeto poderia fazer uma contrapartida, e não 
fez. Se o Estado vai cobrar 3% para importação dos produtos, poderia dar, pelo 
menos, 3% em contrapartida, em compensação para aqueles empresários que 
comprarem das indústrias de Minas Gerais. E não o fez. Não estamos votando o 
Micro Geraes dos nossos sonhos. Esse projeto minimiza um pouco os problemas, mas 
ainda vai continuar onerando os microempresários e os pequenos empresários de 
Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, em nome da Bancada do PFL, gostaria de 

voltar um pouco ao passado para que a Casa tivesse na memória a dívida que temos 
com os microempresários do Estado. Quero reportar-me a dezembro de 1999. Hoje o 
jornal "Estado de Minas" traz um relato quanto à narcotaxa, o qual vou ler porque há 
um destaque.(- Lê:) 

"Se o novo tributo for aprovado, o Governo Itamar Franco vai viabilizar o que não 
conseguiu em 1999, quando propôs a cobrança pela primeira vez na época. Naquela 
ocasião, a chamada narcotaxa de R$45,00, cobrada para licenciamento de veículo, 
chegou a ser aprovada pelos Deputados. 

Diante da reação da sociedade, o Governador Itamar Franco ameaçou vetá-la. 
Deputados tiraram a emenda da narcotaxa do projeto que criava novos tributos, já em 
fase de redação final, desrespeitando o Regimento Interno da Assembléia." Faço essa 
referência porque o clima para a votação do Micro Geraes, em 1999, foi exatamente o 
mesmo existente após a retirada da "narcotaxa" daquele projeto das 130 taxas, 
algumas novas e algumas em reajuste. Portanto, esse projeto foi aprovado aqui de 
uma maneira bastante açodada. Temos o dever de recuperar isso. Há dois anos, Minas 
Gerais sofre com isso. 

Farei referência a uma outra matéria que diz que, após a aprovação do Micro 
Geraes, em 1999, o índice de morte das microempresas no Estado de Minas Gerais 
aumentou em 20%. Esses dados são do SEBRAE. Portanto, são confiáveis. 

Para terem uma noção da importância das microempresas, o número de empregos, 
no Brasil, é de 36 milhões. Basicamente, 11 milhões são das grandes empresas. 
Portanto, com relação à empregabilidade, as microempresas têm uma importância 
muito grande. 

Sr. Presidente, gostaríamos que fosse feita uma reflexão, voltando a 1999 e fazendo 
um roca-culpa pela aprovação desse projeto naquela ocasião, aumentando os impostos 
das empresas, vindo esses 6% de diferença tributária, quando se importa matéria-
prima para as microempresas. Sobretudo, temos de pensar no desenvolvimento. Estou 
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vendo um faixa nas galerias que retrata muito bem a situação: "Sr. Deputado, 
mais impostos, menos empregos em Minas Gerais". Em Minas, estamos assistindo a 
uma política arrecadatória por excelência. Enfrentaremos um processo de discussão 
de novas taxas, talvez da .. narcotaxa", e de mais impostos. Com isso, Minas Gerais 
está deixando de pensar em seu processo de desenvolvimento. 

Faço um voto ao Deputado Chico Rafael, que apresentou o projeto àquela época 
como na melhor das intenções, mas foram inseridas, pelas Lideranças do Governo à 
época, 31 emendas em seu projeto original. O Deputado Chico Rafael não tem relação 
com esse monstro que foi criado em 1999. Fico imaginando a angústia por que o 
Deputado Chico Rafael está passando para que aprovemos esse projeto, não da 
maneira ideal, mas, pelo menos, dando uma retribuição, a fim de que os nossos 
microempresários possam sobreviver, trabalhar, produzir e contribuir com o 
desenvolvimento do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Esse projeto tramita nesta Casa há dois anos. 

Tivemos a oportunidade de fazer parte da Comissão Especial criada inicialmente. A 
partir daí, houve uma verdadeira peregrinação por todas as regiões do Estado. 
Discordo do Deputado Edson Rezende quando tacha o projeto de "meia-sola". Na 
verdade, esse projeto foi exaustivamente discutido. É claro que não alcançamos todos 
os pontos de que gostaríamos, mas ele contou com a participação efetiva da sociedade 
de todas as regiões. Em meu nome e em nome do PDT, declaro antecipadamente o 
voto favorável a esse projeto. Cumprimento o Deputado Chico Rafael pela garra, pela 
presença e pela luta. Estou acompanhando a sua angústia nestes últimos dois dias, 
tentando colocar o projeto em votação. Parabéns, Assembléia Legislativa, parabéns, 
microempresários mineiros e parabéns, Deputado Chico Rafael, pelo seu árduo 
trabalho em todo o Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, já tivemos a oportunidade de expor 

nossa posição sobre esse projeto e sua importância para Minas Gerais. Digo isso com 
muita tranqüilidade, uma vez que fui relator na Comissão de Fiscalização Financeira. 
Mas o que queremos é votar e gostaria de já deixar registrada a minha declaração de 
voto após a vitória na votação desse projeto. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Paulo em que 
solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei TI0 1.512/2001 por cinco dias. Para 
encaminhar, com a palavra, o Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, caros colegas, a cada dia, a vida nos 
mostra que o parlamento é o efetivo guardião da democracia. Um espetáculo de 
democracia como este não poderia ocorrer no âmbito do Poder Executivo e muito 
menos no do Poder Judiciário. Estamos reunidos desde a manhã de hoje sob o 
testemunho de todos os nossos visitantes. Foi muito bom isso ter ocorrido porque 
vocês, que presenciaram nosso árduo trabalho, quando ouvirem alguém dizer que o 
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Mas estou aqui exatamente para registrar a situação de um microempresário que 
padece de uma amargura muito grande. Tenho votado sistematicamente nesta Casa a 
favor de propostas que têm o objetivo de minimizar o sofrimento do microempresário 
e até do médio empresário. Votamos a redução do ICMS do vinho, do ICMS da 
indústria moveleira e da indústria têxtil. Agora, chega aqui esse projeto dos 
microempresários, e temos a intenção de votar favoravelmente a ele. Antes, porém, 
queremos fazer algumas considerações. Por que eu disse que esta Casa é a guardiã da 
democracia? Porque nossos gabinetes e o Plenário estão abertos para receber todos 
vocês de braços abertos a qualquer hora do dia, a fim de discutir sobre qualquer 
assunto, sem nenhuma restrição. Mas não encontramos a mesma postura aí fora 
quando queremos defender os microempresários. Há poucos dias, recebi em meu 
gabinete a visita de um microempresário desesperado porque havia sido alvo de uma 
medida judicial provocada por uma entidade de classe. Removeram aproximadamente 
80% de seu estoque numa atuação violenta, injustificada, mal-orientada, equivocada, 
provocada por uma entidade sindical que tem em sua direção uma pessoa da maior 
respeitabilidade que nos visita agora e que se encontra ali na porta do Plenário. 
Procurei essa pessoa para lhe mostrar o sofrimento, a amargura e o desespero desse 
empresário, que já não poderia pagar o salário de novembro nem o 13° salário aos 
seus quase 70 funcionários. Essas pessoas representam quase 70 famílias que terão 
um Natal de privações. Mas esse dirigente classista não teve a complacência que eu 
esperava. 

Vejam V. Ex as., meus caros Deputados, que 80% do estoque dessa microempresa 
foi arrebatado por iniciativa de um dirigente classista, por causa de um financiamento 
solicitado pela empresa a uma cooperativa dirigida por essa entidade. No entanto, o 
empresário já havia pago mais de 50% do valor tomado, não empregando nenhum 
centavo de maneira equivocada nem desonesta. O dinheiro tomado na cooperativa 
estava todo intemalizado na empresa, na abertura de filiais, na montagem de 
instalações, na formação de estoques generosos, que a empresa possuía até então. 

Julgava-me e ainda me julgo amigo desse dirigente classista, a quem procurei, 
tentando sensibilizá-lo para o tremendo problema social causado por essa traumática 
medida judicial. Imaginem os senhores das galerias se, por uma dívida contraída, a 
justiça mandasse retirar das prateleiras da empresa 80% do estoque. Como vocês 
fariam para pagar os salários, aos fornecedores, os aluguéis, a fim de continuar 
sobrevivendo no mercado? Foi isso o que ocorreu com aquela empresa. 

Solicitei o adiamento da votação do projeto do Micro Geraes a fim de conseguir 
esse espaço e fazer tais considerações, porque em nenhum momento tive nem terei 
insensibilidade para com as questões sociais que envolvem a atividade exercida por 
vocês. Sei que são geradores de empregos e de riquezas, além de exercerem uma 
função social da maior expressão. Espero que esse dirigente sindical, diante das 
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considerações que faço neste momento, negocie e não leve à falência essa 
empresa, que não tem o que vender, o que comercializar. Não tive diante desse 
dirigente sindical o espaço que esta Casa sempre concedeu à população para discutir, 
acolher as pretensões justas de todos os segmentos. 

Sr. Presidente, não desejo usar o tempo que ainda me resta. Solicito a V. Exa. que 
retire o meu pedido de adiamento da votação c da discussão do projeto. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Sargento 
Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado 
Chico Rafael está de parabéns por haver apresentado o Projeto de Lei n• 1.512. Os 
microempresários e os pequenos empresários foram muito felizes em tê-lo como autor 
dessa matéria, pois é um parlamentar atuante, lutador, que certamente está exercendo 
o seu mandato com muita competência. O nosso encaminhamento é pela aprovação da 
matéria de autoria desse companheiro, desse lutador incansável. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Paulo em que 
solicita a retirada de tramitação de requerimento de sua autoria em que solicita o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n' 1.512/2001 por cinco dias. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a dicussão. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou elogiar o trabalho 
realizado por todos - principalmente os parlamentares do PSDB, do PFL e do PSN -, 
desde o ano passado, além do trabalho feito nas comissões por todos os que 
peregrinaram por este Estado, a fim de conhecer a situação dos microempresários. 
Somente assim, puderam vencer a falta de competitividade do Estado de Minas Gerais 
no que tange ao problema do ICMS. Esse projeto vem corrigir, por meio de um 
consenso desta Casa, uma injustiça, diminuindo o sofrimento dos microempresários. 

Então, ao Deputado Chico Rafael e a todos aqueles que contribuíram para esse 
consenso final, os nossos parabéns. Esse já é um trabalho consumado. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Dalmo rubeiro Silva - Sr. Presidente, público presente às galerias, 
imprensa, devo dizer aos Deputados que, após longos meses de luta, estamos 
chegando ao fim para resgatar o direito do microempresário. Quando iniciamos esse 
projeto comandado pelo Deputado Chico Rafael, não medimos esforços, percorremos 
todo o Estado, e o sentimento era um só: da forma como se encontrava o Micro 
Geraes, estávamos tendo um massacre nas indústrias, com os mais sérios prejuízos 
para o Estado. Fico feliz em ver grande parte dos empresários acompanhando a 
votação desse projeto, fruto do trabalho da CDL, da associação, do sindicato, da 
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F1EMG, de várias organizações, que nunca nos deixaram sozinhos. 

Quero agradecer ao relator, Deputado Mauro Lobo, por ter incorporado em seu 
relatório a Emenda 0° 6, de nossa autoria, dando melhores percentuais aplicáveis às 
condições dos microempresários, para assegurar uma rentabilidade a todos. 

Quero parabenizar o Deputado Chico Rafael, e vamos votar para a tranqüilidade de 
todos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Luiz 
Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a votação que hoje 
iremos realizar talvez venha a entrar para a história, porque esta Casa estará 
contribuindo para o soerguimento do pequeno empresário do interior de Minas 
Gerais. Andamos pelo interior e o que vimos de lojas fechadas mostra um quadro 
triste da economia mineira, que está precisando de incentivo, com a aprovação do 
Micro Geraes. Temos recebido manifestações das CDLs de Minas Gerais, 
especialmente de nossa região eleitoral, de Montes Claros, Pirapora, Almenara, Pedra 
Azul, e isso eslá ocorrendo porque o lojista saiu detrás do balcão e veio para as ruas 
reivindicar, veio para esta Casa demonstrar a sua força. É por isso que essa vitória 
começa a surgir. É com trabalho, com ação, que os pequenos lojistas estão 
conseguindo essa vitória nesta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Agostinho Silveira. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas presentes 
nas galerias, que nos honram com sua visita, gostaria de dizer que acompanhamos, 
através do PL, todo o projeto de iniciativa do Deputado Chico Rafael e tentamos dar a 
nossa modesta contribuição, principalmente porque tivemos a oportunidade de ouvir 
as lideranças maiores de pequenos comerciantes que representam a verdadeira 
geração de empregos e de riquezas de Minas Gerais. Na pessoa do Presidente da 
CDL, Manoel Bernardes, na pessoa dos representantes da União Varejista, como 
Lázaro Pontes Rodrigues e outros representantes das CDLs de toda Minas Gerais, 
tivemos conhecimento do sacrifício, da dificuldade de cada microempresário em 
Minas Gerais. Neste momento esta Casa, que, às vezes, é ofendida, mostra a Minas 
Gerais que tem homens públicos e mulheres públicas preocupados com o destino de 
vocês, que fazem a história desta grande Minas Gerais. 

Neste momento, esta Casa, que às vezes recebe cobranças, às vezes é ofendida e 
desrespeitada, mostra a Minas Gerais que existe sensibilidade e preocupação com o 
destino do povo e com o de vocês, que de fato fazem a história desta grande Minas 
Gerais. Em nome do PL, empenho nossa solidariedade e nosso respeito. Vocês têm, 
de fato, representantes à altura nas pessoas dos líderes maiores da CDL, da União dos 
Varejistas e de tantos outros que contribuíram para que este momento chegasse. 
Parabéns a vocês, que lutaram e conseguiram a vitória neste momento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Alberto Bejani. 
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O Deputado Alberto Bejani - Estou ouvindo atentamente os discursos dos 

nobres Deputados. Não é só esta Casa a responsável. A maior responsabilidade do 
Estado de Minas Gerais está nas mãos do Governador do Estado, que deveria 
preocupar-se com o Estado, que está morrendo à míngua. O comércio, a indústria, o 
microempresário e o pequeno empresário estão passando dificuldades. Mas o 
Governador Itamar Franco está querendo ser Presidente da República, envolvendo 
política em um ato administrativo. Minas precisa de alguém com sensibilidade, de 
alguém com coragem para governar com as mãos, e não apenas com palavras e com 
brigas que não levam a lugar algum. Fica aqui o registro do Deputado Alberto Bejani 
contra esse Governo que ainda não tomou posse. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Bené 
Guedes. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a maior satisfação, 
acompanhei a luta do Deputado Chico Rafael desde o início. Recebi muitos pedidos 
vindos da Zona da Mata e, embora não tenha votado no 1 o turno, por questão de 
saúde, estamos aqui, hoje, para aprová-lo com nossos pares, porque o motivo é dos 
mais jusLOs. Trata-se da sobrevivência dos pequenos empresários, razão por que 
estamos aqui para responder presença e para aprovar esse projeto de grande 
relevância, com praticamente a unanimidade dos parlamentares. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Di mas 
Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
empresários que abrilhantam as galerias, cumprimento nosso nobre colega Deputado 
Chico Rafael, por seu brilhante projeto. Assim, incentivaremos o povo mineiro a 
investir nas microempresas e nas pequenas empresas. Nós, do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, sabemos do sofrimento dos nossos microempresários e pequenos 
empresários para pagar um imposto tão alto. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em nome do PT, parabenizo o Deputado 
Chico Rafael por seu trabalho, empenho e dedicação. De modo muito especial, 
parabenizo os grandes c valorosos empresários das microempresas e das pequenas 
empresas. Nós, do PT. estaremos integralmente favoráveis a esse projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, falarei pouco, porque, 
desde a primeira hora, referi-me à força do pessoal. Não sou João Leite, não. João 
Leite está acostumado com vaia de 70 mil pessoas no Mineirão, quando tomava os 
"peruzinhos" dele. Então. Sr. Presidente, vou falar com V. Exa. para colocar o projeto 
em votação neste exato momento. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel 
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Martini. 

O Deputado Miguel Martini* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de ter direito 
a 1 O minutos, não vou usá-los, em respeito às galerias. Achei que apenas os Líderes 
partidários fossem encaminhar orientando suas bancadas, não obstruindo a votação, 
mas isso não foi feito. Então, queremos dizer que o PSB, também no zo turno, assim 
como no 1°, vota favoravelmente ao Projeto de Lei D0 1.512, Micro Geracs. 

Apenas uma observação: senhores microempresários e pequenos empresários, 
verifiquem que o seu dinheiro, que deveria estar no BDMG, está sendo desviado para 
outros setores do Estado, deixando de beneficiá-los, O GERAMINAS foi criado 
exatamente para ajudar a microempresa e a pequena empresa. Esse Governo não só 
atrapalhou com a modificação - temos agora que votar tudo de novo - como também 
está desviando o recurso de microempresários e pequenos empresários. Toda a 
Bancada do PSB vota favoravelmente ao Projeto de Lei n• I ,5!2. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação as 
Emendas n•s I a 8. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2" turno, o Projeto de Lei n• 
1.512/2001 na forma do vencido em I" turno, com as Emendas n•s I a 8, À Comissão 
de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, queria aproveitar este momento apenas 

para fazer algumas considerações sobre esse projeto que acaba de ser votado. Com 
certeza não é o ideal ou aquilo que almejávamos desde o início, mas, com certeza, é 
um grande avanço em favor da microempresa e da pequena empresa do Estado de 
Minas Gerais. Com essa votação, a diferença de alíquota, que hoje é de 6%, sobre as 
compras efetuadas fora do Estado passará a ser de 3%. Conseguimos trazer esse 
projeto para ser votado em 2° turno, hoje, graças ao esforço de muitos colegas 
Deputados, 

Essa matéria relativa ao Micro Geraes tem sido discutida ao longo desses anos, 
nesta Casa. por mim e outros colegas. No ano passado, trabalhamos na Comissão 
Especial do Micro Geraes, composta pelos Deputados Bilac Pinto, Geraldo Rezende, 
Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta. O resultado do nosso trabalho naquela ocasião 
originou o projeto que acaba de ser votado. 

Não poderia também deixar, Sr. Presidente, de fazer referência ao empenho de V. 
Exa., que não poupou esforços, reunindo-se conosco diversas vezes, com as entidades 
sindicais, sempre presente como Presidente da Assembléia. Devemos reconhecimento 
a V. Exa. pelo seu empenho para atinginnos o estágio que atingimos hoje. 

Não podemos deixar de fazer referência ao esforço do Líder do Governo, Deputado 
Antônio Andrade, que propôs diversas das mudanças que acabamos de votar. Várias 
vezes enfrentou a resistência da Secretaria da Fazenda às mudanças que acabam de 
ser votadas. 
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Reconheço também o esforço e o trabalho do Deputado Mauro Lobo, na 

condição de relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
estudou o projeto com profundidade, debateu com as entidades e teve a paciência de 
nos ouvir em todos os momentos em que foi procurado. A matéria que aprovamos é o 
resultado do seu trabalho e empenho a favor da microempresa e da pequena empresa. 

Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer a todos os Deputados sensíveis à causa dos 
microempresários e dos pequenos empresários do Estado de Minas. Tenho a certeza 
de que hoje, em razão dessa votação e da sensibilidade dos Deputados de Minas, 
muitos dos nossos pequenos empresários e microempresários voltam para as suas 
casas com as esperanças e os sonhos renovados para conseguirem sucesso em seus 
pequenos negócios. 

Quero agradecer o apoio de todos nessa empreitada que, com certeza, terá a sanção 
do Governador Itamar Franco, mesmo porque é da índole do Governador a defesa da 
microempresa e da pequena empresa, a exemplo de sua declaração no encontro com 
empresários na Associação Comercial de São Paulo: "Não resta dúvida que é sobre 
esse segmento que devem recair as prioridades de qualquer ação desenvolvimentista, 
facilitando a migração de micronegócios e pequenos negócios para a área da 
formalidade fiscal e desonerando a carga que pesa sobre aqueles que dão empregos". 
São palavras do Governador Itamar Franco, que - espero - se transformarão em 
realidade, quando sancionar o projeto. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, estávamos com pressa de votar o 
projeto, para que os pequenos empresários e os microempresários pudessem voltar o 
mais rapidamente. Meu abraço aos companheiros que vieram de Curvelo e 
Felixlândia que tenham um bom retorno, porque a Assembléia Legislativa fez nesta 
noite um pouco de justiça com os microempresários e os pequenos empresários! 

Quero agradecer o trabalho do Deputado Chico Rafael. Agradeço a todos que se 
empenharam para o sucesso da votação do projeto do Micro Geraes. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, esta foi uma grande noite na Assembléia 
Legislativa, que demonstrou a sua coesão e a importância que dá a esse segmento do 
empresariado. 

Ouvimos um colega dizer que não era um projeto ideal. Certamente ainda não é, 
mas está muito longe de ser um projeto "meia-sola". É um projeto muito além disso 
pelas conquistas. Tivemos a redução significativa de juros de financiamento para a 
microempresa e a pequena empresa de 12% para 3% ao ano. Isso é significativo. 
Tivemos a criação do fórum permanente da microempresa e da pequena empresa. Isso 
é fundamental, porque durante dois anos não discutimos a situação da microempresa e 
da pequena empresa. Passou batido o compromisso assumido na legislação anterior de 
que, depois de seis meses, deveria ser avaliado o projeto vigente. Isso não foi 
realizado, porque não havia um fórum para acompanhar essa situação. 

Houve a redução a 50% da taxa que a microempresa paga, quando compra fora do 
Estado de Minas Gerais. Já é um grande ganho. E mais ainda, houve a eliminação da 

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



1388 
taxa quando a microempresa fazia compras no Estado, quando havia a taxação 
do ICMS reduzida. Era uma outra punição para a microempresa. Houve ainda várias 
conquistas para a microempresa como o aumento da sua faixa, deduções pelo número 
de funcionários, pelo investimento em tecnologia. 

Nesse projeto de lei, o recurso destinado ao FUNDESE não pode ir para nenhuma 
outra aplicação nem para a conta única do Estado, exatamente para que tenhamos um 
volume de recursos suficientes para financiar e favorecer as microempresas e as 
empresas de pequeno porte. Foi uma grande luta do Deputado Chico Rafael e de 
tantos outros colegas que participaram da discussão. 

Registro também a presença do Presidente e do Líder do Governo nas últimas 
reuniões, tendo o último se posicionado contra a ação ou contra a negativa dos 
representantes da Secretaria da Fazenda. Portanto, esta é uma grande vitória da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e do microempresário mineiro. 

O Deputado Pastor George - Sr. Presidente, como Líder da Bancada do PL e 
membro da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, declaro nosso voto 
favorável. Com este grande passo, o microempresário e o pequeno empresário serão 
beneficiados, podendo sair da difícil situação em que se encontram. Os dez Deputados 
que compõem nossa bancada votaram favoravelmente à iniciativa do Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, hoje o Poder Legislativo deu enorme 
contribuição para a economia mineira, beneficiando as microempresas, que fazem de 
Minas um grande Estado, gerando empregos e pagando impostos com muito 
sacrifício. O projeto do Deputado Chico Rafael merece aplausos, e o parlamento 
mineiro demonstrou sua maturidade. Agradeço à Liderança do Governo, que, junto 
com o Presidente da Assembléia, trabalhou com a Secretaria da Fazenda, quebrando 
resistências em prol de Minas Gerais. Parabéns a todos e a Minas Gerais por seus 
representantes! 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vejo uma faixa 
muito sugestiva com os dizeres: "Deputados, salvem o Estado de Minas Gerais". Foi 
o que fiz votando favoravelmente ao projeto, além de ter panicipado de todo o 
processo de sua discussão no Estado, acompanhando o Deputado Chico Rafael. É um 
prazer e uma honra votar, quase no limiar do ano 2002, votar um projeto tão 
importante para o Estado de Minas. Estamos, na verdade, salvando o 
microempresário. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, em meu 
próprio nome c em nome do PFL, deixar aqui externada a posição que tivemos há 
dois anos atrás, ou mais um pouco do que isso, quando da outra votação do Projeto 
Micro Geraes, que foi deformado naquela oportunidade. Tivemos uma posição, 
mantivemos nossa coerência durante esse tempo, e, hoje, para nossa alegria, quero 
dizer que, desta vez, o projeto foi aprovado com a redação que desejávamos há dois 
anos. 
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Parabéns à Assembléia Legislativa e a V. Exa., pela condução dos trabalhos! 

Questão de· Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente. Solicito a suspensão dos 

trabalhos por alguns minutos, para entendimento entre as Lideranças. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo 
Deputado Antônio Carlos Andrada, vai suspender a reunião por 20 minutos, para 
entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das demais matérias constantes 
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

continuação dos trabalhos encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, c para a reunião ordinária, da mesma data, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 01• REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 

COMISSÃO DE FlSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezenove de abril de dois mil e um, comparecem na Sala de 

Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila, 
Mauri Torres, Ivo José, Olinto Godinho, membros da Mesa da Assembléia; Mauro 
Lobo, Ivair Nogueira, Dílzon Melo, Luiz Fernando Faria, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, c o Deputado Hely Tarqüínio, Corregedor. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos 
os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto, o 
Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos de 
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de 
Subvenção Social, Auxílios para Despesas de Capital e Transferências a Municípios, 
nos termos do art. 3", III, da Lei n" 11.815, de 2411/95, da Deliberação da Mesa n• 
1.556 e demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos 
Deputados Hely Tarqüínio, Corregedor; Wanderley Ávila, relator pela Mesa; e Ivair 
Nogueira, relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentári~ que, em 
conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem, pareceres 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação Espírita Amor 
Iemanjá, Associação Moradores Açucena, Associação Moradores Conjunto Alvorada, 
Prefeitura Municipal de Alpinópolis, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas. Prefeitura Municipal de Buritis, 
Prefeitura Municipal de Campo Florido, Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 
Dentro, Prefeitura Municipal de Curve1o, Prefeitura Municipal de Fervedouro, 
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Prefeitura Municipal de Guanhães, Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Prefeitura 
Municipal de Juiz Fora, Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Prefeitura Municipal 
de Limeira do Oeste, Prefeitura Municipal de Malacacheta, Prefeitura Municipal de 
Minas Novas, Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Prefeitura Municipal 
de Palmópolis, Prefeitura Municipal de Perdizes, Prefeitura Municipal de Pouso 
Alegre, Prefeitura Municipal de Pratápolis, Prefeitura Municipal de Santa Maria 
Suaçuí, Prefeitura Municipal de Santa Vitória, Prefeitura Municipal de Santo Antônio 
do Rio Abaixo, Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales, Prefeitura Municipal 
de São João da Ponte, Prefeitura Municipal de Serro, Prefeitura Municipal de 
Virgínia, Sociedade Pro-Habitação Formiga, Sociedade São Vicente Paulo -
Tabuleiro. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um 
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de abril de 2001. 
Antônio Júlio - Wanderley Ávila - Mauri Torres - Ivo José - O!into Godinho 

Mauro Lobo- lvair Nogueira- Dilzon Melo- Luiz Fernando Faria- Hely Tarqüínio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 60/2001 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição no 60/2001, apresentada por 1/3 dos membros 
da Assembléia Legislativa, tendo como primeira signatária a Deputada Elaine 
Matozinhos, foi aprovada no 2° turno, com a Emenda no 1. 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 60/2001 
Acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 

Estado dispositivos referentes à extinção do cargo de carcereiro na estrutura da 
Polícia Civil. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado o seguinte art. 110: 
"Art. 110- Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de Carcereiro, com 

suas respectivas classes, passando seus ocupantes na data de publicação da emenda 
que instituiu este artigo a ocupar o cargo de Detetive, mantidas as vagas existentes no 
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quadro de detetives. 

§ 1 o - Os ocupantes do cargo de Carcereiro a que se refere o .. caput" deste artigo 
ingressarão na classe inicial do cargo de Detetive, independentemente da classe 
ocupada na carreira de Carcereiro. 

§ 2° - Os servidores de que trata este artigo farão jus à progressão na carreira por 
merecimento e antigüidade. 

§ 3•- Até o integral cumprimento da Lei n• 13.720, de 27 de setembro de 2000, 
cabem aos ocupantes do cargo de Detetive as atribuições previstas no art. 78 da Lei n° 
5.406, de 16 de dezembro de 1969. 

§ 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio do 
número de cargos na série de classes de Detetive.". 

Art. 2°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- Geraldo Rezende. 
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na forma do vencido em 1 o turno; votação das Emendas n°s 1 a 7; aprovação -
Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" I. 767/2001; questão de ordem; 
encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.784/2001; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.858/2001; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.874/2001; encerramento da discussão; 
discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.880/2001; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.710/2001; requerimento da Comissão 
Especial das Taxas; aprovação; declarações de voto - Questão de ordem -
Encerramento. 

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

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PaUús -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - 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- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h 15m in, 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. 

111 Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir a ata o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos 
chegando ao final de um ano confuso e tumultuado, como a vida brasileira. Daqui a 
pouco, esta Casa encerrará seus trabalhos votando o orçamento. Pedimos para discutir 
a ata em razão de uma dúvida que tivemos em relação à participação do Deputado 
João Paulo. Estou conferindo o texto da ata para ver se o que consta aqui foi 
realmente o que aconteceu ontem. 

Mas antes de chegar ao ponto referente à participação do Deputado João Paulo, 
quero dizer que estamos entrando em um processo de votação de coisas indigestas 
para o povo do Estado de Minas Gerais. Os próximos dias certamente serão muito 
chatos para quem assiste às nossas reuniões nesta Casa ou pela TV Assembléia. 
Evidentemente, o processo de obstrução é democrático, legítimo, e queremos que 
aconteça com essa proposta das taxas e narcotaxas o mesmo que aconteceu ontem. 
Estou verificando na ata se consta a votação sugerida pelo Deputado João Paulo 
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reduzindo a anistia do IPV A dos carros e de multas e juros. De cinco carros, 
como constava inicialmente, a proposta baixou para três e ficou em apenas um. 
Entendeu-se que a pessoa que possui três ou cinco carros não precisa de anistia. 
Assim, evidentemente, as empresas de locação ficaram de fora. 

Então, essa mudança representa um vitória conseguida por meio desse processo de 
obsuução. O Governo quer arrecadar. E o nosso Estado, por tradição, gosta demais de 
arrecadar. Mas temos que ouvir o que o povo quer. Estou vendo que consta aqui: 
" ... após a leitura da Emenda no 3, é a mesma submetida a votação e rejeitada, quando 
o Deputado Rogério Correia solicita a verificação da votação". 

Feita a verificação, constata-se que votaram a favor 2 Deputados, contra 42, sendo 
registrado 1 voto em branco, tendo sido rejeitada a Emenda n° 3. Após a leitura da 
Emenda no 4, que é a que quero conferir, Sr. Presidente, fazem uso da palavra, para 
encaminhar a votação, os Deputados João Paulo e Rogério Correia. A seguir a 
Emenda no 4 é submetida a votos e rejeitada, e o Deputado Amilcar Martins solicita 
verificação de votação. Feita a verificação, constata-se que votaram a favor 29 
Deputados, contra 23, retificando-se o resultado. Ficando, portanto, aprovada a 
Emenda n°4. 

Minha dúvida era essa em relação à ata, pois ouvi mal quando o Secretário leu e, de 
fato, na primeira vmação a Emenda no 4, do Deputado João Paulo, foi rejeitada, mas, 
na verificação de votação, a emenda foi aprovada por 29 contra 24 votos. 

Portanto, fica valendo apenas um carro. O Deputado João Paulo e a Casa estão de 
parabéns, porque fizeram justiça em relação ao povo do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Continua em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se 
manifeste, dou-a por aprovada. 

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

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a suspensão da 
reunião por alguns minutos, para entendimento entre os Líderes desta Casa sobre a 
pauta de hoje. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo 

Deputado Marcelo Gonçalves, vai suspender a reunião por 2 horas. Estão suspensos 
os nossos trabalhos. 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os Projetos de 

Lei n•s 162/99 e 1.512/2001, bem como o Projeto de Resolução n• 804/2001, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 
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Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada 
solicitando a inversão da pauta da presente reunião de modo que o Projeto de Lei TI 0 

1.710/2001 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação. o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada solicitando a 
inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Lei TI0 1.291/2001 
seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão. em 2" turno. do Projeto de Resolução n" 1.803/2001. da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a criação e a implantação do Sistema Integrado de 
Administração Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
SIAFI - Assembléia. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, há um projeto que preocupa muito os 

Deputados neste Plenário e a comunidade militar, seja policiais, seja bombeiros do 
Estado: o novo Código de Ética. 

Sabemos que esse projeto é necessário e fundamental no momento em que vivemos. 
Precisamos de uma greve em 1997 para expor a situação de regime feudal, de relações 
senhoriais, que havia dentro da Polícia Militar. 

E o grande trunfo da greve de 1997 foi a necessidade da mudança desse pacto 
interno de disciplina de procedimento - a que chamamos ética - entre os militares. 

O Governo encaminhou a proposta para cá, o projeto é dele. Se o Governo fez o 
encaminhamento, havia interesse na votação desse projeto. Sabemos que meia dúzia 
de coronéis tentaram bombardear até a proposta que o Governo encaminhou, tentaram 
descaracterizá-la. É evidente que o projeto recebeu dezenas de emendas, que, por sua 
vez, ampliavam a proposta do Governo. 

Ouvi uma intervenção de V. Exa. dirigida ao Deputado Rodrigues, há 20 dias, 
solicitando que houvesse a busca de entendimento, que fosse feito um substitutivo 
consensual e que não houvesse contradições entre a proposta do Governo e as 
emendas da Assembléia. O Deputado realizou esse trabalho com o Comando da 
Polícia Militar, e chegou-se a uma proposta consensual. E esse substitutivo 
consensual teve até emenda nossa rejeitada, já que a base de consenso procurava 
avançar em relação ao estatuto que existia anteriormente. Mas o ano está acabando, e 
vemos que essa proposta está sendo bombardeada. 

A minha questão de ordem é a seguinte: só dá para terminannos o ano com esse 
projeto aprovado, ou seja, o substitutivo consensual trabalhado pelo Cabo Morais e 
pelo Sargento Rodrigues. Fora disso, os trabalhos não vão caminhar na Casa. Existem 
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hoje 60 mi1 militares da ativa e da reserva que estão vivendo situação de grande 
ansiedade e tensão pela aprovação dessa matéria. A minha questão, dirigida a V. Exa., 
é para saber se esse projeto será colocado em pauta, se será aprovado. Caso contrário, 
aviso aos Deputados que podem preparar a ceia de Natal, para ela ocorrer nesta Casa. 

Não queremos impor nada, desejamos apenas recuperar o acordo feito. Queremos 
recuperar procedimentos que são fundamentais em um Poder. No dia em que 
deixarmos de confiar nos acordos celebrados, no dia em que deixarmos que a palavra 
de Deputados da Mesa, de Líderes do Governo, do Presidente não tenha valor aqui, 
esta Casa perderá toda a credibilidade. 

Estamos caminhando para um bom entendimento de final de ano. Quem tem 
posição contrária no que diz respeito aos ourros projetos se manifestará, assim como 
quem é favorável também o fará. Estamos caminhando para um processo não 
obstrutivo, mas entendemos que, sem a questão do Código de Ética, não será possível 
um consenso, porque haveria uma perda de credibilidade e de confiança. Gostaria, 
então, que V. Exa. nos informasse como se encontra o projeto da redenção dos 
militares, da decretação da maioridade dos policiais e dos bombeiros em Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que a matéria 
consta na pauta da reunião da tarde e que não podemos estabelecer nenhum 
compromisso de votação. E a Presidência nem vota. Quem decide sobre votação nesta 
Casa é o Plenário. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 642/99, do Deputado Antônio 
Andrade, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Município de Rio Paranaíba. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei no 694/99, do Deputado João Batista de 
Oliveira, que dispõe sobre sanções às práticas discriminatórias contra pessoas em 
virtude de sua orientação sexual. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno com as Emendas n°S 1 a 4, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S 1 a 4, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Lei no 694/99 na forma do vencido em 1 o turno com as Emendas nos 1 a 4. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 718/99, do Deputado Paulo Piau, que 
autoriza o Estado, por intermédio da COHAB. a renegociar dívidas e promover 
liquidação oriundas de operações de crédito realizadas entre a companhia e os 
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mutuanos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°S 1 e 2, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 1 e 2. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 718/2000 na forma do vencido 
em 1 o turno, com as Emendas n°S 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.159/2000, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que dispõe sobre a exploração e fiscalização de loterias de bingo pela 
Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 
145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Bené 
Guedes, que emitirá seu parecer 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.159/2000 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe 

dispõe sobre a exploração c a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

Aprovada a matéria em 1 o turno, a Comissão de Administração Pública perdeu 
prazo para emissão de parecer de 2° turno. A proposição foi incluída na ordem do dia 
e foi designado relator em Plenário, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.159/2000 estabelece regras para a exploração e a fiscalização 

de bingos, nas modalidades de bingo tradicional, eletrônico e similar, pela Loteria do 
Estado de Minas Gerais. Segundo a proposição, os bingos poderão ser explorados por 
meio de agentes credenciados pela Loteria. 

Quando da tramitação da proposição em 1 o turno, a Comissão de Administração 
Pública opinou pela rejeição do projeto, na mesma esteira da Comissão de 
Constituição e Justiça, que havia concluído por sua inconstitucionalidade. Cumpre 
observar que também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou 
pela rejeição da proposição. Não obstante a opinião das comissões técnicas, o 
Plenário aprovou o projeto de lei em questão, tendo em vista recurso subscrito por 
111 O dos Deputados desta Casa, amparado no art. 191 do Regimento Interno. Cabe~ 
nos, agora, emitir opinião sobre a matéria. 

De fato, a Lei Federal n• 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, permitiu e 
disciplinou os jogos de bingo em todo o território nacional. Segundo a referida norma, 
permitiam-se reuniões de bingo destinadas a angariar recursos para fomento do 
desporto. Saliente-se, no entanto, que a Lei Pelé apenas permitia a exploração dos 
bingos nas modalidades permanente e eventual, não fazendo menção ao bingo 
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eletrônico ou similar, previsto na proposição em estudo. Ocorre que, em 
1417/2000, editou-se a Lei no 9.981, que, em seu art. 2°, revogou expressamente os 
arts. 59 a 81 da Lei Pelé - exatamente aqueles que autorizavam o funcíonamento dos 
bingos em todo o território nacional -,a partir de 31/12/2001, mantendo válidas as 
autorizações já concedidas até a data de sua expiração. Eis a redação do dispositivo: 

"Art. 2"- Ficam revogados. a partir de 31 de dezembro de 2001, os arts. 59 a 81 da 
Lei n• 9.615, de 24 de março de 1998, respeitando-se as autorizações que estiverem 
em vigor até a data de sua expiração". 

No parecer emitido pela Comissão de Administração Pública em 1 o turno, 
entendeu-se que compete privativamente à União legislar sobre consórcios e sorteios 
(art. 22, inciso XX, da Constituição da República) e sobre direito penal ( art. 22, I, da 
Constituição da República). Assim, tendo em vista que a prática de jogos de azar, 
compreendidos como aqueles em que o ganho depende tão-somente do fator sorte, é 
considerada contravenção penal, nos termos do art. 50 do Decreto Lei n• 3.688, de 
3/10/41, entende-se que somente a União tem a competência para autorizar ou não a 
prática de determinado jogo de azar, descriminalizando-o, da maneira como faz com 
as loterias de bilhetes. A prática de jogos não amorizados pela União é, portanto, 
considerada contravenção penal. Observe-se que a autorização advém da União, mas 
os Estados podem regular o serviço no âmbito de sua competência, respeitando os 
limites da autorização emitida pelo Governo Federal. 

Tal entendimento é o adotado pelo STF. Veja-se a ADIN n• 1.169-3/DF, cuja 
decisão foi publicada em 29/6/2001. Nas palavras do Ministro limar Galvão: 

"A competência legislativa, entre nós, para autorizar a prática de loteria, como tal 
considerada 'toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupons, 
vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de 
prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza' (art. 51,§ 2", do DL 3.688/41), sem 
sombra de dúvida, é da União, ente a que a Constituição Federal conferiu 
privativamente a iniciativa legislativa sobre direito penal (art. 22, I, CF/88), da qual se 
infere, por via de conseqüência, a competência de descriminalização das loterias, por 
meio da autorização prevista no referido decreto lei (art. 51,§ 3")". 

No entanto, existem teses jurídicas opostas às adotadas pelas Comissões que 
analisaram o projeto em questão em 1 o turno. De fato, o ilustre autor da proposição 
nos encaminhou vasto material doutrinário e peças jurídicas, notadamente no que se 
refere à videoloteria "'off-linc" - muitas vezes denominada bingo eletrônico c 
vulgarmente conhecida por máquina caça-níquel-, que demonstram a possibilidade de 
o Estado disciplinar a matéria. Autores renomados como Celso Bastos c Luís Roberto 
Barroso defendem, em suma, que a atividade lotérica é tradicionalmente tratada no 
Brasil como serviço público e que a Constituição da República, ao enunciar as 
competências legislativas da União, não dispõe sobre loterias. O art. 22, XX, do texto 
constitucional, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre 
sorteios, refere-se tão-somente às atividades econômicas que envolvem a distribuição 

'"-------0-----------' 



1399 
gratuita de prêmios a titulo de propaganda e bem assim a captação e utilização de 
poupança popular, como consórcios e vendas de títulos de capitalização. Assim, não 
havendo norma constitucional que reserve à União, em caráter exclusivo, a 
regulamentação e exploração de atividade lotérica, aplica-se à hipótese a regra da 
competência remanescente dos Estados, prevista no art. 25, § 1°, da Constituição. O 
tipo penal previsto no art. 51 da Lei de Contravenções Penais ( .. loteria não 
autorizada") não se configuraria quando a modalidade lotérica houver sido 
regularmente autorizada pelo Estado, no exercício de sua competência constitucional. 
De acordo com sua definição dicionarizada e por força de expressa previsão nas 
legislações federal e estadual, o jogo de bingo constituiria modalidade de loteria, 
suscetível, como tal, de regulamentação e exploração pelos Estados. Por fim, Luís 
Roberto Barroso nos adverte que .. o legislador estadual, embora autônomo em 
relação à União no que se refere à disciplina da atividade lotérica, encontra limites na 
conceituação legal e doutrinária de loteria existente, bem como nos fins que justificam 
a sua exploração como serviço público". Ademais, "pOr evidente, o Estado não está 
legitimado a autorizar todo e qualquer tipo de jogo, devendo-se restringir às 
definições legais e doutrinárias do que se entenda por loteria, ainda que em suas 
diversas modalidades". 

Vê-se, portanto, que a matéria é controversa. Todavia, considerando que a 
regulamentação dos bingos pode trazer um bom retorno financeiro para o Estado, 
resolvemos adotar a tese de que os Estados podem legislar sobre a questão. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.159/00 em zo 

turno. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. Em votação, o projeto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini *- Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente a 
esse projeto, por considerá-lo inconstitucional. Também entendo que ele não traz 
nenhuma contribuição para a família mineira. O jogo, principalmente o bingo, é uma 
atividade desagregadora da família. Então, encaminho contra e vou votar contra. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado João 
Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eu também vou encaminhar contrariamente. 
Está tramitando na Câmara Federal uma legislação sobre o assunto. Depois de 
aprovada essa lei, a Assembléia Legislativa deveria se debruçar sobre ela. Creio que 
não se trata de uma questão moral, mas social. Conhecemos várias pessoas que têm o 
vício do jogo e sabemos que o Estado não promove o seu acompanhamento. Muitas 
vezes elas são vítimas de propagandas que as levam a permanecer nessas casas 
durante semanas. Por isso, creio que a Assembléia Legislativa deveria tratar da 
questão no momento adequado, após a aprovação da lei pela Câmara dos Deputados. 
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A matéria depende de legislação federal e a Assembléia Legislativa está 
impedida de tomar essa iniciativa. No entanto, acho que a Assembléia poderá tratar 
desse assunto quando de sua regulamentação. 

Portanto, não se trata apenas de uma questão moral. Trata-se de uma 'Guestão social 
em Belo Horizonte, e a Assembléia Legislativa deve enfrentá-la. Por isso, 
encaminhamos contrariamente ao projeto. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados que 

ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum para votação. A 

Presidência a torna sem efeito e verifica, de plano, que já existe quórum para votação. 
A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Irani Barbosa- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 

seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votaram "não" 7 Deputados, e 

houve 3 votos em branco, totalizando 45 Deputados. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n" 1.159/200. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos deixar registrado nos anais 

da Casa que votamos contrariamente ao projeto, por considerar que o Poder 
Legislativo tem de legislar para aprimorar as relações sociais e dar melhores 
condições de vida e de convivência social. A nosso ver, o bingo é um jogo 
extremamente nocivo à família. V árias são os casos de pessoas viciadas nesse jogo, o 
que desagrega as famflias. 

Além do mais, consideramos o projeto inconstitucional. Enquanto a legislação 
federal não se pronunciar, não temos competência para aprová-lo. Deixo, portanto., 
registrado meu "não" ao projeto. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, votei em branco, e, no painel, 
constou "sim". Requeiro a retificação do meu voto e que isso conste na ata da reunião. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, agradeço aos companheiros 
que votaram favoravelmente ao meu projeto. Estamos, com isso, dando maior chance 
à fiscalização do bingo. 

Hoje, em Minas Gerais, o bingo é fiscalizado pela CEF, que tira a receita, leva para 
Brasília, e, depois, temos de ir ao Planalto mendigar recursos para nós. Com a 
aprovação do meu projeto, a fiscalização dos bingos em nosso Estado será feita pela 
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Loteria do Estado de Minas Gerais c pela Secretaria da Fazenda. 

Comentei com o Deputado Durval Ângelo que, durante a CPI dos Bingos, pudemos 
constatar a falta de fiscalização desse jogo em Minas Gerais. Com o projeto aprovado, 
isso fica resolvido·. 

Essa fiscalização aconteceu. Quando falo que o Brasil não é um só, são vários 
Brasis, lembro do Kafunga: .. 0 errado é que é o certo" Só gostaria de entender o 
Deputado João Leite e o futuro Governador Miguel Martini, do PSB, partido do 
Garotinho. Esse projeto é idêntico ao decreto do Governador Anthony Garotinho, do 
Rio de Janeiro, que peitou o Presidente Fernando Henrique. Como pode? Se aqui é 
inconstitucional, como foi colocado pelo companheiro, no Rio de Janeiro não é 
inconstitucional? Que bobagem é essa? Acho que o Brasil está sendo passado a limpo. 
O projeto de Garotinho foi aprovado pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. 
Todos os pareceres da LOTERJ estão aí na Casa. Não adianta falar que lá é Rio e que 
aqui é Minas. O Brasil é um só. Agradeço a todos os que votaram. Agradeço ao 
Deputado Miguel Martini, que ajudou. Quero ver se vão peitar o Governador Itamar 
Franco. Lembro que esse projeto é o mesmo que está em Santa Catarina, no Rio 
Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Está na hora de fiscalizar, de 
taxar impostos, que devem ser direcionados para o social. Esta Casa tem de promover 
uma séria discussão sobre o jogo no próximo ano. Obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Votamos contrariamente para marcar a nossa posição de 
ojeriza pelos bingos da forma como estão sendo conduzidos nesse engodo, nessa farsa 
em que são reconhecidos por meio da Lei Pelé. Na verdade, essa lei está sendo 
deturpada; esta-se permitindo que pessoas de má índole, de má-fé, manipulem os 
jogos de bingo neste País. Então, para tudo o que se referir a bingo, vamos marcar 
uma posição contrária. 

Pedi verificação de voto não para prejudicar o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
A minha posição não tem nenhuma conotação com a dele. Se V. Exa. quer uma 
fiscalização para Minas, isso não vem ao caso, porque a minha ojeriza é da maneira 
como o projeto vem sendo conduzido nacionalmente. Sou até favorável a que o jogo 
do bicho seja legalizado. A jogatina oficial já está encampada neste País, as loterias 
têm tudo quanto é tipo de jogatina mesmo. Por que eu seria contra a oficialização do 
jogo do bicho? Não sou contra o jogo, e sim contra o engodo de se transformarem os 
bingos através da Lei Pelé. 

O Deputado Miguel Martini - Art. 164, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que 

fico feliz pelo fato de o Deputado Alencar da Silveira Júnior lançar-me candidato a 
Governador. Mas sou candidato a Deputado Estadual pelo PSB, nas próximas 
eleições. Quem sabe seu partido gostaria de juntar-se a nós, para eleger nosso 
candidato a Governador? 

Devemos sempre copiar as coisas boas. As ruins, devemos esquecê-las. Não sei se 
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foi o Governador Anthony Garotinho quem fez esse decreto, mas, ainda que 
tenha sido, se eu estivesse no Rio de Janeiro, continuaria na mesma posição contrária, 
porque acho que o jogo do bingo é prejudicial à sociedade. Basta conhecer a realidade 
das famílias que se desagregam por causa desse jogo. Há casos de a pessoa ficar 4, 5 
ou 6 dias dentro dessas casas de jogos. Votei com minha consciência. Estou no Estado 
de Minas Gerais, sou Deputado pelo Estado de Minas Gerais c defendo os interesses 
da sociedade mineira. Quando for Deputado Federal, defenderei os interesses de todo 
o Brasil. O argumento do Deputado é muito frágiL 

Em segundo lugar, é um projeto inconstitucional. Vamos reavaliar, dentro do PSB, 
se devemos ou não entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, se o 
Governador o sancionar. A nossa esperança é de que o Governador Itamar Franco 
vete esse projeto de lei, porque é francamente inconstitucionaL 

A argumentação do Deputado Alencar da Silveira Júnior é a de que. porque existe 
em outros dois Estados, é bom para Minas. Temos 27 Estados na Federação, cada 
Estado tem uma realidade própria. Achamos que não deve ser nosso papel criar uma 
lei, reconhecendo uma atividade prejudicial. O papel do legislador deve ser o de 
aprimorar, de ajudar famílias, ajudar e libertar a sociedade de tantos fatos negativos 
que já estão acontecendo aqui, em Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.351/2001, do 
Deputado Márcio Cunha, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer o Calendário 
Estadual de Eventos Culturais e Turísticos. A Comissão de Educação opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em lo turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 1.351/2001 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, quero agradecer aos Deputados que 

votaram favoravelmente a esse projeto no 1 o e no 2° turnos. É um projeto importante 
para a "trade" do turismo mineiro, porque vem oficializar o calendário de eventos da 
nossa Minas Gerais, um Estado maior do que a França. Hoje há em Minas Gerais 
inúmeros eventos culturais e artísticos, e o nosso projeto pretende sistematizá-los e 
colocá-los em um calendário oficial, para que possamos divulgar todos os eventos 
existentes no Estado. 

Quero chamar a atenção dos Deputados para a importância da votação deste e de 
tantos outros projetos, não só de minha iniciativa, mas de todos os outros Deputados, 
dentro daquilo que hoje estamos trabalhando, que é mostrar a nossa produção 
legislativa. 

Recentemente, eu e o Deputado Miguel Martini, que já foi o Presidente da União 
Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -, participamos de uma reunião em 
Goiânia- em que também estava presente o Deputado Cristiano Canêdo -, em que foi 
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discutido pela UNALE, num trabalho no âmbito nacional, a alteração da 
Constituição Federal para avocarmos aos parlamentos estaduais prerrogativas 
maiores, a fim de aumentarmos o nosso poder legiferante. Disse da tribuna, sem o 
menor constrangimento, que me realizava muito mais como Vereador por Belo 
Horizonte do que como Deputado EstaduaL 

Não tenho o menor constrangimento em dizer isso, porque, ao longo dos anos, 
suprimiram deste Poder prerrogativas, que agora devemos conquistar. Portanto, 
chamo a atenção dos Deputados para o grande trabalho naclonal que temos de 
empreender, para que possamos dotar as Assembléias de todo o Brasil dessas 
prerrogativas. Muito obrigado. 

O Sr, Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Discussão, em 2• turno, do Projeto 
de Lei n• L422/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá 
outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o tumo.Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" I AO PROJETO DE LEI N" I .422/2001 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica extinta a Superintendência de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 

de Minas - SUDENOR -, pertencente à estrutura orgânica da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN ,'' _ 

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 200L 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: Toma-se necessário extinguir expressamente a referida unidade 

administrativa, uma vez que a absorção de suas funções pelo IDENE não implica 
necessariamente sua extinção. Em que pese ao fato de a extinção estar implícita no 
projeto, a medida é tecnicamente recomendável, uma vez que há que se distinguir o 
órgão ou unidade administrativa de suas funções e competências, sendo pertinente 
lembrar aqui as lições do mestre Hely Lopes Meirelles, para quem a "a alteração de 
funções, ou a vacância dos cargos, ou a mudança de seus titulares, não acarreta a 
extinção do órgão". 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 
no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Luiz Tadeu 
Leite, que recebeu o número 1, e que, nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a emenda será submetida a votação, independentemente de parecer. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, em que solicita a votação 
destacada do inciso III e do § 2° do art. 2°. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o 
projeto, salvo emenda e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram,(- Pausa,) Aprovado, Em votação, o inciso III do art_ 2•_ Os Deputados 
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em 
votação, o § 2° do art. 2°. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitado_ Em votação, a Emenda no L Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de I .422/200 I na forma do vencido em 1 o turno, 
exceto o inciso III c o§ 2° do art. 2°, com a Emenda 0° 1. À Comissão de Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Gostaria de conhecer o teor da Emenda no 1. (-

Pausa.) Pedi antes da votação. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, tão logo foi anunciada a votação, foi 

feita essa solicitação, mas me parece que V. Ex a. não a escutou e prosseguiu com a 
votação, o que realmente pode ser prejudicial ao conteúdo do projeto. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda no 1. 

O Deputado Ermano Batista (pela ordem) - Mas gostaria que, se o assunto for 
relevante, V. Ex a. desconsiderasse a votação, porque o Deputado realmente fez a 
solicitação. 

O Sr. Presidente - Vamos aguardar a leitura do Deputado Gil Pereira; trata-se de 
uma emenda de redação. 

- A Emenda TI0 1, lida pelo Sr. Secretário. é a publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - A Presidência também deseja informar aos ilustres Deputados 

Ermano Batista e Márcio Kangussu que, com a criação do IDENE, os funcionários da 
SUDENOR iriam para o IDEI\'E, mas a extinção da SUDENOR não estava clara. 

Declarações de Voto 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - O art. 1 o da proposta que acabamos de aprovar diz, 

simplesmente, que as funções da SUDENOR serão absorvidas pelo IDENE. Assim, 
em tese, permaneceria existindo uma entidade sem função, já que suas funções seriam 
transferidas, mas ela continuaria existindo legalmente. Assim, essa emenda extingue a 
SUDENOR, uma vez que suas funções foram absorvidas pelo IDENE. É apenas uma 
precaução da legislação, para aperfeiçoar o texto e evitar problemas de interpretação. 

O Deputado Ermano Batista - Estou satisfeito, Presidente_ Minha preocupação era 
que fosse uma emenda de conteúdo, mas é apenas de correção. 

O Deputado Márcio Kangussu - Minha preocupação era a mesma do Deputado 
Ermano Batista, porque não conhecíamos o conteúdo da emenda. Mas entendemos 
que ela é pertinente e necessária, tanto é que também votamos a favor. 

Mas gostaria de declarar o meu voto favorável à criação do IDENE, esperando que, 
como filho deste Governo, dele receba o apoio necessário para que seja de fato um 
instrumento para o desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. E até faço um 
apelo aos relatores do orçamento, nesta Casa, para que encontrem forma de colocar os 
recursos necessários, principalmente para o apoio ao pequeno produtor dessas regiões, 
porque a nossa economia é fundada no pequeno produtor rural. Antes de votar o 
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orçamento, temos de verificar como o IDENE foi contemplado. Criar um órgão 
sem recursos é corromper a esperança do povo sofrido do Norte e Nordeste de Minas. 

Mas estamos felizes, porque foi criado um instituto que terá competência e 
capacidade para levar o desenvolvimento e minimizar o sofrimento do povo do vale 
do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, nossa preocupação é a mesma dos 
Deputados Márcio Kangussu, Luiz Tadeu Leite e de toda a bancada do Norte de 
Minas: que o órgão cumpra o papel para o qual foi criado. É importante que ele 
colabore para o desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. 

Quero parabenizar o Deputado João Batista de Oliveira, do PDT, pela emenda 
apresentada, incluindo, no IDENE, a microrregião de Curvelo, que tem as mesmas 
características do Norte e do Nordeste de Minas Gerais. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados quero manifestar a 
minha alegria por ver incluída a região de Curvelo, que apesar de fazer limite com a 
região da SUDENE, com o vale do Jequitinhonha, com o Noroeste e com a Grande 
BH, a partir de Sete Lagoas, ficava ilhada, sem receber benefícios de nenhum desses 
órgãos. 

Parabenizo o Deputado João Batista de Oliveira pela apresentação dessa emenda e 
aos colegas que votaram a favor da criação do IDENE com a participação das regiões 
Centro e Norte de Minas. Vamos trabalhar juntos e lutar para que tenhamos recursos 
para desenvolver o Centro, o Norte, o Nordeste de Minas e a região do Mucuri. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero manifestar 
a minha alegria de ver aprovado este projeto de lei que cria a IDENE. Pela primeira 
vez, na história deste País, o Mucuri entra numa instituição, numa organização que 
deve receber algum tratamento especial. 

As regiões do Mucuri e do Jequitinhonha são das mais pobres de Minas Gerais c do 
Brasil. Em situações socioeconômicas idênticas, com IDH baixíssimo, politicamente 
administradas como única região, o Mucuri ficou por algum tempo excluído de alguns 
benefícios dados através da SUDENE, do IDENOR e da CODEV ALE. Agora temos a 
esperança de que algum benefício seja dado ao Mucuri e ao Jequitinhonha. 

Lamento que o orçamento enviado a esta Casa determine o menor percentual em 
recursos para os vales do Mucuri e do Jequitinhonha. 

Na época das campanhas, da presença de políticos influentes e de Governo na nossa 
região, sempre se fala que haverá um percentual, um benefício, uma lembrança, mas 
na hora H as coisas não acontecem como esperamos: 1,33 foi no ano passado e 1,38 
ou 1 ,68 neste ano. É baixíssimo o percentual cedido para nós. Esperamos que agora 
haja de fato recursos para o IDENE e que essa região e as outras que foram incluídas 
sejam contempladas naquilo que é direito, para diminuir as desigualdades 
socioeconômicas. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas presentes 
nas ga1erias, quero dizer da importância da aprovação do IDEl\TE e dessa unificação 
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entre a SUDENOR e a CODEV ALE. Defendemos um IDENE fone, com muita 
estrutura para atender às regiões mais esquecidas do Estado, que são o Norte de 
Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri. Temos certeza de que a partir de agora o IDENE 
disporá de mais recursos para atender às regiões que precisamos priorizar no nosso 
Estado. Muito obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com alegria, a presença em Plenário do 

Deputado Federal Cabo Júlio. 
Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.62812001, do Governador do Estado, 

que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública 
estadual. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na 
fonna do vencido em I o turno, com a Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 1.628/2001 

EMENDAN"2 
Suprima-se do inciso III do art. go a expressão "em qualquer fase de sua 

tramitação". 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O direito a ter vista do processo decorre da garantia prevista no art. 5°, 

L V, da Constituição da República, que assegura aos litigantes em processo 
administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. A emenda proposta tem como objetivo evitar que o interessado possa 
prolongar o andamento do processo com sucessivos pedidos de vistas. 

EMENDAN"3 
Substitua-se, no "caput" do art. 22, a expressão "cinco dias" por "dez dias". 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A presente emenda visa a ampliar o prazo previsto para os atos do 

órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrativos que dele 
participem, quando inexistir disposição específica. Como o prazo não é restrito apenas 
aos dias úteis, os cinco dias inicialmente considerados poderiam tornar-se exíguos nos 
casos em que·coincidissem com finais de semana ou feriados. 

EMENDAN"4 
Dê-se ao parágrafo único do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22- .... 
Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado mediante 

comprovação de caso fortuito ou força maior, desde que reconhecida formalmente 
pelo titular do órgão.". 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
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Márcio Kangussu 
Justificação: Para garantir a celeridade processual, a emenda proposta visa a 

possibilitar a dilação do prazo previsto para a realização dos atos do processo pela 
autoridade responsável, somente quando o dirigente do órgão em que ocorrer a 
tramitação reconhecer formalmente tal necessidade. 

EMENDAN"5 
Substitua-se no art. 47 a expressão "de trinta dias" por "de até sessenta dias". 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A presente emenda pretende estabelecer que, concluída a instrução do 

processo, a decisão deverá ocorrer em até sessenta dias. A ampliação possibilitará ao 
responsável pela decisão a condição temporal necessária à busca de finalidade pública 
com maior segurança no tratamento da demanda. 

EMENDAN"6 
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação: 
"Art. 48 - Expirado sem decisão o prazo prescrito ou prorrogado nos termos do 

artigo anterior, fica a unidade administrativa responsável pelo julgamento do processo 
impedida de concluir os demais processos em tramitação, até que seja emitida a 
decisão. 

Parágrafo único- Se do impedimento previsto no "caput" resultar ônus para o erário 
público, o servidor ou a autoridade responsável ressarcirá o Estado do prejuízo.". 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Márcio Kangussu 
Justificação: O artigo em tela tem como objetivo garantir uma decisão para todas as 

demandas dos administrados; porém, a perda de prazo por parte do responsável pela 
análise e decisão do processo não pode gerar o deferimento automático do pedido. 

Tal previsão poderia ensejar situações em que a administração, com interesse em 
deferir o pedido pretensão do administrado, perdesse, propositadamente, o prazo, 
conferindo um direito ao administrado sem a devida motivação de sua decisão. 

A emenda visa, portanto, a assegurar que a perda de prazo impeça o administrador 
de dar prosseguimento ao julgamento dos demais processos administrativos, no 
âmbito da unidade administrativa que comanda, para que ele assuma os danos 
causados por sua inércia. 

EMENDAN"7 
Subslitua-se no art. 71 a expressão "no órgão oficial" pela expressão "em órgão 

oficial". 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2001. 
Márcio K.angussu 
Justificação: A presente emenda visa a conigir uma impropriedade técnica, uma vez 

que a redação original se refere apenas ao "Minas Gerais", que é o órgão oficial do 
Estado. Entretanto, em decorrência do princípio da publicidade, os poderes e órgãos 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que, 
no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas do Deputado 
Márcio Kangussu, que receberam os TI0 S 2 a 7, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de parecer. Em 
votação, o projeto salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n" 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n" 3. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 4. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Em votação, a Emenda n" 5. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n" 6. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda no 7. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
1.628/2001 na forma do vencido em 1" turno com as Emendas n"s 1 a 7. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.767/2001, do Deputado João Batista 
de Oliveira, que dispõe sobre processo de produção do queijo-de-minas artesanal e dá 
outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, estou seguindo a ordem e queria saber por 

que não foi colocado o Projeto de Lei n" 1.710/2001. 
O Sr. Presidente- Houve inversão de pauta, e ele está em penúltimo lugar. 
O Deputado Paulo Piau - Mas isso está fora do acordo, Sr, Presidente, porque em 

último lugar está o Projeto de Lei no 1.291, e, para o Projeto de Lei no 1. 71 O, há um 
requerimento. 

O Sr. Presidente- Houve um requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Paulo Piau - Está bem, então. 
O Sr. Presidente - 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" 1.767/2001 na 
forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1. 7841200 I, do Deputado Dilzon Melo, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança a área de 
terreno que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há 
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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 TI0 1.784/2001 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.858/2001, do Deputado Mauri 
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros 
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(· Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.874/2001, do Deputado Antônio 
Júlio, que permite a celebração de convênios entre as universidades do sistema 
estadual e os municípios mineiros para a implantação dos cursos de Pedagogia e 
Normal Superior. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, vejo com muito respeito o 
Projeto de Lei n' 1.874, do Deputado Antônio Júlio, que permite convênio entre os 
municípios e as universidades do Estado de Minas Gerais. De acordo com a LDB, há, 
realmente. a necessidade de um acordo quanto aos cursos superiores até 2007. Então, 
esse projeto é da maior importância. Tenho a certeza absoluta que os municípios terão 
uma grande participação juntamente com a UEMG e com o Conselho Estadual de 
Educação, obedecendo às normas legais e educacionais do sistema de Minas Gerais. 
Encaminho favoravelmente e vejo que os municípios terão, com certeza, uma grande 
parceria com a própria UEMG. 

O Sr. Presidente - 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" 1.874/2001 na forma do vencido em I" turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.880/200 I, do Deputado Mauri 
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos Ferros 
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 1.710/2001, da Comissão Especial das 
Taxas, que altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação 
tributária estadual, e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento da Comissão 
Especial das Taxas em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei TI0 

1.710/2001, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos, na qualidade de relator da 
Comissão das Taxas, lamentar que tivéssemos a necessidade de retirar de tramitação 
esse projeto de lei tão bom para a sociedade mineira, em razão de o Governo, por 
meio dos seus Deputados, ter descaracterizado o projeto. Foram seis meses ou mais de 
trabalho na Comissão Especial das Taxas para fazer uma proposição de extremo 
alcance social, mas o Governo apresentou o substitutivo da "narcotaxa" a esse 
projeto. A única forma que tínhamos para garantir que esse projeto não seja 
desfigurado foi retirá-lo de tramitação, para que, no ano que vem, possamos votá-lo 
sem esses mostrcngos que foram agregados a ele. O projeto, por exemplo, beneficiaria 
as microempresas, no que se refere às taxas relativas às autoridades administrativas. 
Isso é o mesmo que está previsto na Constituição Federal. Em Minas Gerais, estamos 
aliviando as microempresas. Mas, infelizmente, pela insensibilidade do Governo, pelo 
afã arrecadador deste Governo, tivemos que pedir a retirada de tramitação do projeto. 
Então, infelizmente, perderemos tempo, mas é melhor assim do que ter o projeto 
totalmente descaracterizado. Vejam os artifícios: apresentaram a narcotaxa em dois 
projetos, no do Deputado Gil Pereira e no projeto dessa comissão especial. Na 
comissão especial, já conseguimos derrubá-la. Agora, tentaremos derrubá-la no 
projeto do Deputado Gil Pereira, que também era bom e que ficou agora, 
completamente, desfigurado, descaracterizado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, queria acrescentar à fala do Deputado 
Miguel Martini uma reflexão para esta Casa. 

Os projetos são elaborados para beneficiar a sociedade. Eles chegam para tramitar 
por meio de seu autor na melhor das intenções. Mas, durante o processo por que passa 
o projeto, ele vai recebendo os famosos parasitos. Isso o descaracteriza. E 
descaracteriza também a nossa função de legislar e produzir o melhor projeto. É como 
um escultor ou um pintor que quer fazer a sua melhor obra de arte. O que podemos 
oferecer de melhor é uma lei bem-feita que atenda à demanda da sociedade e aos 
requisitos técnicos. De repente, um ou outro Deputado coloca esses "franksteins", 
esses parasitas ou apêndices. Precisamos ter esse cuidado numa Casa que quer legislar 
seriamente. 

Sr. Presidente, vejam quanto de esforço, de massa cerebral, de massa crítica, de 
tempo, de energia, de papel, de custo, de consultores, assessores, etc. que demanda 
um projeto desses, para, ao final, ser solicitada a sua retirada, porque ele foi 
completamente desfigurado. Isso atinge o autor do projeto, que teve a iniciativa, que, 
naquele pensamento, atendeu a uma determinada reivindicação. Mas vários tropeços 
no caminho desfiguraram e descaracterizaram o projeto, que, inicialmente, era uma 
boa proposição. 

Quero citar, como exemplo, o projeto Micro Geracs, apresentado pelo Deputado 
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Chico Rafael em 1999. O projeto do Chico, que era para beneficiar as pequenas e 
as microempresas, se tomou uma arma contrária aos interesses delas próprias. Às 
vezes, no dia anterior, às vésperas da votação, é colocada uma emenda sutil, que faz 
um estrago completo no projeto. Não podemos trabalhar dessa forma. Se alguém quer 
colocar alguma coisa, que produza um projeto, em vez de pegar o do companheiro, 
que trabalhou e buscou informações, para descaracterizá-lo. As Comissões, neste 
momento, principalmente aquelas finais - a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária é quase sempre a última -, precisam filtrar essas questões. Isso é 
fundamental, porque o nosso produto tem de ser bom. Não estamos trabalhando 
muitos outros produtos e questões para melhorá-los? Então, o nosso também tem de 
ser o melhor. O produto que dá mais espelho, o mais visível, é o projeto de lei. Temos 
de cuidar mais dele e dessa questão. Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Também gostaria de manifestar a minha preocupação. 
Concordo com as declarações do Deputado Miguel Martini e do Deputado Edson 
Rezende de que a essência desta Casa é a democracia. 

Sabemos da dificuldade de alguns autores, no final do processo de votação, de 
retirar seus projetos, prejudicando projetos bons. Esse lado negativo existe. Nesse 
caso, o projeto da Comissão das Taxas foi trabalhado e, para o 2• turno, voltou à 
Comissão de Fiscalização Financeira. E mudaram todo o enfoque do projeto com um 
substitutivo, desfigurando-o. Não posso concordar que isso seja um processo 
democrático. 

Portanto, a respeito do projeto que tiramos de tramitação neste momento, gostaria 
de dar uma satisfação a todos aqueles que participaram do trabalho que originou o 
relatório emitido pela Assembléia e que se chama Relatório Final da Comissão 
Especial das Taxas. Ele foi constituído exatamente para promover um equilíbrio nas 
taxas cobradas pelo Estado de Minas Gerais. Várias taxas cobradas aqui eram três ou 
quatro vezes maiores do que as de outros Estados, como é o caso do meio ambiente. 
Para licenciamento de um projeto de suinocultura, por exemplo, existe uma taxa em 
Minas Gerais que corresponde a três vezes mais do que a cobrada por outros Estados. 
Existem aberrações dessa natureza que quisemos corrigir. 

Também várias outras coisas boas estão aqui dentro, mas, felizmente, estão no 
outro projeto também, como a isenção de taxas para as microempresas e os pequenos 
produtores rurais. A Constituição Federal dá abertura para isso e nós estamos nos 
igualando aos outros Estados para ter maior competitividade. Quero dizer aos 
representantes do CDL, da FIEMG, da FAEMG e de várias outras instituições que 
aqui compareceram e contribuíram conosco que estamos assumindo o compromisso 
de apresentar um projeto no próximo ano que não venha a retirar dinheiro do 
Governo. Não foi essa a intenção. A intenção foi sobretudo fazer com que Minas 
Gerais seja um pouco mais competitiva em uma política de desenvolvimento. 

Além do mais, Sr. Presidente, estamos eliminando esse vírus, esse mal que estava 
nesse hospedeiro das taxas. Ele é igual a um jacaré em cima de uma árvore. Jacaré 
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não sobe em árvore, mas havia um em cima desta árvore aqui, e o pior é que a 
gente não encontra quem o colocou. Espero que possamos fazer uma revisão do 
projeto das taxas e das "narcotaxas" e uma reflexão profunda sobre o assunto. 
Entendo que a Emenda no 41, que proíbe matéria nova sobre tributos em Minas 
Gerais, é inadequada. A tramitação do Projeto de Lei no 1.291, do Deputado Gil 
Pereira, se iniciou menos de três meses antes do encerramento dos trabalhos. Mas, 
quando o conteúdo do substitutivo desfigura o projeto, precisa ser considerado 
matéria nova. E, como matéria nova, a "narcotaxa" não poderá ser apresentada nem 
aprovada este ano. 

Esperamos chegar a essa conclusão na tarde de hoje para que Minas Gerais fique 
livre dessa excrescência que o Governo tentou aprovar aqui em 1999. Felizmente, ela 
não foi aprovada. Junto com ela, vinha mais uma centena de taxas. Esperamos que a 
Casa obtenha mais uma vitória hoje e não permita que o povo, que já paga um IPV A 
caro, venha a pagar também uma taxa de licenciamento de veículos. É taxa sobre taxa. 
O povo já não agüenta impostos e taxas no País, onde a carga tributária é uma das 
maiores do mundo, como podemos comprovar em trabalhos elaborados por técnicos 
no assunto. É por isso que a sonegação existe no País. Quem não sonega não 
sobrevive em uma economia perturbada como a nossa. Vamos fazer todo o esforço 
para que a .. narcotaxa" seja eliminada e para que esse jacaré que está nessa árvore, 
que é o Projeto de Lei no 1.291, seja abatido hoje a tarde. Assim, o povo de Minas 
Gerais mais uma vez ficará livre da ·'narcotaxa". Muito obrigado. 

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

Diante disso, requeiro a V. Exa. o encerramento, de plano, da presente reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 28112/2001, a seguinte comunicação: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Mário Antônio Pieroni, 

ocorrido em Jacutinga, em 26/12/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 
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252,311,459,460,462,463,464,481,482,483,492,507,581,703,706, 

726, 997, 1000, 1032, 1112, 1179 

Comissão Especial- 21, 23, 95, 99, 249, 309, 484, 485, 493, 498, 499, 508, 

575,576,584,596,604,704,707,768,849,851,930,993,996,999,1005, 

1094,1095,1097,1098,1102,1104,1105,1267,1268 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- 28, 105, 206, 247, 

251,254,256,257,269,270,271,281,315,502,504,510,579,583,606, 

608,712,713,716,725,728,769,771,796,799,819,851,907,993,1001, 

1002,1003,1006,1101,1103,1105,1113,1114,1115,1116,1117,1118, 

1119,1120,1130,1389 



1422 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais- 246, 258, 351, 

609,787,995, 1131 

Comissão Parlamentar de Inquérito- 16, 22, 240, 242, 245, 488, 489, 490, 

580,581,848 

Comissão de Redação - 46, 50, 54, 55, 57, 249, 276, 277, 279, 344, 492, 

516,517,518,519,520,521,522,523,622,623,624,625,627,628,629, 

731,732,774,789,876,877,880,881,1012,1013,1017,1018,1102,1121, 

1178,1179,1180,1182,1183,1189,1200,1202,1203,1204,1212,1230, 

1231, 1234, 1235, 1270, 1271, 1274, 1390 

Comissão de Saúde- 465, 487, 705, 713 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 207, 244, 291, 

309,313,316,317,465,501,514,578,588,589,590,591,592,703,708, 

709,710,711,772,773,1095,1097 



1423 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas- 206, 207, 

314,480,495,534,767,930,1032 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio- 587, 1266 

Comissão Especial do BDMG - 687 

Comissão Permanente - 11 03 




